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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 Gaula i Hovin og Støren området.
Georg Samstad i Melhus kommune og Stein Strand i Midtre Gauldal kommune har vært engasjerte
og viktige støttespillere som har bidratt med lokalkunnskap og kvalitetskontroll av kartene.
Vi mener at flomsonekartene blir et viktig verktøy for forvaltningen av flomutsatte områder.

Oslo, mai 2001
Kjell Repp
avdelingsdirektør
Eli K. Øydvin
fung. prosjektleder
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Sammendrag
Det er utarbeidet flomsonekart for ca 11 km i Gaula og 1 km i nedre deler av Sokna. Strekningen i
Gaula går fra Gaulfossen til ca 1 km oppstrøms samløpet med Sokna. Grunnlaget for
flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger.
Det er beregnet kulminasjonsvannføringer og vannlinjer for gjentaksintervall mellom 10 og 500 år.
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. Den største
flommen i vassdraget etter at observasjonene ble satt i gang i 1908 var 24.08.1940. Flommen er
vurdert til å ha et gjentaksintervall rundt 500 år. NVE utarbeidet en omfattende rapport etter
flommen, ref /13/. Det er benyttet bilder fra denne rapporten for å illustrere forholdene ved en
ekstrem flom.
Vannlinjeberegninger er gjennomført for å finne vannlinjer langsetter elva ved de ulike flommene.
Den hydrauliske modellen HEC-RAS er benyttet med kalibreringsdata blant annet fra flommen i
1995. Flomsoneanalysen er utført med GIS. På flomsonekartet presenteres en flom per kart.
Områder som er markert som lavpunkter har ikke direkte forbindelse med vannet i elva, og er
markert med skravur på kartet. I forbindelse med utarbeidelse av flomsonekartet er det samlet inn
informasjon om problemer knyttet til erosjon og is og vannstander i forbindelse med historiske
flommer. Gaula er ikke kjent som en problematisk elv med hensyn til is på denne strekningen, men
enkelte sidebekker er sterkt masseførende og det er kjent at i 1940 var det flere bekker som fylte
bygninger med masse.
I Hovin området er vannstanden ved flom dominert av forholdene ved Gaulfossen og Gamle Hovin
vegbru. Kartene viser at både jernbanen og E6 på Hovin blir satt under vann ved en 50 års flom.
Allerede ved en 20 års flom er E6 utsatt. Selv om elva har senket seg oppstrøms Haga bru, har dette
liten betydning da det trange partiet oppstrøms brua dominerer vannstanden ved store flommer opp
mot Jernbanebrua på Støren. Viktige områder på vestsiden av Gaula i Støren området, blir
beskyttet av flomverket oppstrøms Jernbanebrua. Under flommen i 1940 brøt dette flomverket
sammen og førte til en kraftig vannstrøm nedover området. Dagens flomverk skal beskytte mot en
flom tilsvarende 1940 flommen. Bak flomverk er flomarealer som ikke er i direkte kontakt med
elva definert som ordinær flomsone dersom flomverket har mindre overhøyde enn 0,5 m. For
flommer med gjentaksintervall over 200 år har flomverket ikke tilstrekkelig sikkerhet. Toppen av
flomverket er ujevn og det er behov for en opprusting av flomverket. Andre viktige områder som er
utsatt på Støren er industriområdet Prestteigen i nedre del av Sokna og ved Støren jernbanestasjon.
Totalt er et areal på ca 4 km2 flomutsatt i Støren/Hovin-området.
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
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 (Flomsonekartplanen /4/) som viser hvilke elvestrekninger som
skal kartlegges. Strekningene er valgt etter vurdering av skadepotensial. Totalt skal 129
delstrekninger kartlegges, dette utgjør ca. 1250 km elvestrekning.
1.3

Beskrivelse av prosjektområdet

Området som skal kartlegges strekker seg fra Gaulfossen til 1 km oppstrøms samløpet med Sokna,
en strekning på ca 11 km samt nederste km av Sokna.
Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Gaula. Vannstander i sidebekker/-elver og
oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke. Unntak gjelder for Sokna, der det
beregnes vannstander for nedre del av elva; fra samløpet med Gaula og ca. 1 km oppover.
Gaula er kjent som en typisk flomelv som har liten selvregulering i nedslagsfeltet. Det er kjent at
trange partier ved Gaulfossen og Haga bru har bidratt til store flomskader. Storflommen i 1940
satte store deler av dalbunnen under vann og medførte store skader. Omfattende planer for å
redusere flomskadene ble lagt fram i 1942. Planen omfattet regulering av 12 sjøer for å dempe
flommen, samt utvidelser ved Gaulfossen og Haga bru for å senke flomvannstanden på Hovin og
Støren. Planene har aldri kommet til utførelse.
1.4

Prosjektgjennomføring

Dette delprosjektet for Gaula er gjennomført med Ingebrigt Bævre som delprosjektleder. 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 og Erik Holmqvist (ks), vannlinjeberegning av Ingebrigt Bævre og Beate Sæther
(ks), flomsoneanalyse og kartfremstilling Eli Katrina Øydvin og Astrid Voksø(ks).
Hallvard Berg er sentral prosjektleder og ansvarlig for prosjektet.
Midtre Gauldal og Melhus kommuner fikk utkast til flomsonekart for kontroll. Kommunene meldte
tilbake at de ikke så åpenbare feil ved kartene.
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Figur 1.1

2
2.1

Oversiktskart over prosjektområdet.

Datainnsamling
Metode og databehov

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).
Resultatet i form av flomsonekart viser per definisjon oversvømt areal ved en eller flere flommer
med gitte gjentaksintervall. I tillegg til kartene utarbeides det også lengdeprofiler for vannstand i
elva.
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2.2

Hydrologiske data

2.2.1

Flomfrekvensanalyser

Flomberegningen er dokumentert i dokument nr. 15/2000; Flomberegning for Gaulavassdraget, ref
/7/.
Flomberegningen er i hovedsak basert på frekvensanalyser av observerte flommer ved et antall
hydrometriske stasjoner i Gaulavassdraget. Som en støtte for beregning av midlere flom er det
konstruert arbeidsserier ved summasjon av vannføringer i hovedelven og sideelver. I Gaula kan det
være store flommer både vår, sommer og høst. Det er beregnet kulminasjonsvannføringer ved
forskjellige gjentaksintervall. Resultatet av beregningene ble:

Gjentaksintervall [år]

Flomvannføring i

Flomvannføring i

Flomvannføring

Tilhørende

Gaula oppstrøms

Gaula nedstrøms

i Sokna [m3/s]

vannføring i Gaula

Sokna [m3/s]

Sokna [m3/s]

oppstrøms Sokna
[m3/s]

Middelflom (2.3 år)
10års-flom
20års-flom
50års-flom
100års-flom
200års-flom
500års-flom
Tabell 2.1

2.2.2

895
1311
1512
1786
1992
2213
2515

1003
1494
1735
2066
2317
2588
2959

166
243
281
331
370
411
467

460
711
864
1071
1252
1454
1724

Vannføringsverdiene som er benyttet i dette prosjektet. Verdiene er
kulminasjonverdier (maksimal).

Vannføringer og vannstander til kalibrering

For å kalibrere vannlinjebregningsmodellen er vi avhengig av samhørende verdier av vannføring og
vannstand.
Det er foretatt innsamling av vannstandsdata for flommene i 1940, 1995 og en vannlinje ved en
vannføring godt under middelflom er målt inn sommeren 1999.
Det viste seg vanskelig å kalibrere inn vannføringen fra 1999, trolig på grunn av at det er vanskelig
å modellere alle falltapene og at tverrprofilene må ligge tettere for å få med alle knekkpunktene i
elva ved denne vannføringen. Det er mistanke om at denne delen av vannføringskurven for VM
Haga bru gir for små vannføringer da elva trolig har senket seg i dette området.
Kulminasjonsvannføringen kan være adskillig større enn døgnmiddelvannføringen. For å anslå den
analyseres de største flommene i vassdraget. Forholdstallet mellom kulminasjonsvannføring og
døgnmiddel for flommene brukt i kalibreringen varierer sterkt:
Flommer ved Haga bru
Dato
Kulminasjonsvannføring, m3/s
02.06.1995
1305
24.08.1940
3060

Døgnmiddelvannføring, m3/s
1190
2150

Kulminasjon/
døgnmiddel
1.11
1.42
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NB! Vannføringskurven ved Gaulfoss er korrigert etter en måling med Accoustic Doppler Current
Profiler (ADCP) i forbindelse med flommen i 1997. Flommen i 1995 er etter dette estimert til å ha
vært ca 1305 m3/s.

Sted

Profil 53 370 m oppstrøms
Profil 54 290 m nedstrøms
Profil 54 250 m oppstrøms
Profil 55 500 m nedstrøms
Profil 55 80 m nedstrøms
Profil 56 500 m nedstrøms
Profil 56 450 m nedstrøms
Gml Haga vannmerke
20 m oppstrøms vannmerke
50 m nedstrøms Haga bru
Oppstrøms Haga bru
Profil 58
Profil 59 50 m nedstrøms
Profil 60 330 m oppstrøms
Profil 63
Profil 66 160 m nedstrøms
Profil 68 50 m nedstrøms
Profil 68
Tabell 2.2

Vannstand
1940

57.57
57.67
57.92
58.25

Vannføring Vannstand
m3/s

Vannføring
m3/s

3060
3060
3060
3060

58.89
58.99
62.87

3060
3060
3060

63.02
64.17
64.19
64.89
65.59
66.47

3060
3060
3060
3060
3060
3060

69.16
69.43

1995

54.15

1305

59.30

1305

64.49

1305

3060
3060

Kalibreringsvannstander.

Detaljert informasjon om innsamlede vannstander finnes i referanser 3,5,10,11,13.

2.3
2.3.1

Topografiske data
Tverrprofiler

Strekningen ble profilert høsten 1998 (25 profiler) av oppmålingsfirnmaet Blom A/S. For å
profilere bunnen ble det benyttet ekkolodd koblet sammen med GPS slik at posisjonen kunne
bestemmes. I tillegg er det brukt profiler som er samlet inn i forbindelse med ADCP-målinger ved
Haga bru.
Profilene er valgt ut for å beskrive elvas geometri i horisontal- og vertikalplanet. Alle bruer er målt
opp og det er tatt opp ekstra profiler i nærheten ev bruene.
Tverrprofilene er lagt inn i NVEs tverrprofildatabase (ArcInfo).
For at profilene skal dekke hele det flomutsatte området er tverrprofilene forlenget inn på land fra
kart i målestokk 1:5000 og 1:1000.

10

2.3.2

Flomverk

Det er målt inn 1 flomverk. Flomverket ligger like oppstrøms jernbanebrua og ble bygget etter
storflommen i 1940. Flomverket er målt inn i januar 2001 av NVE.
2.3.3

Kartgrunnlag / terrengmodell

NVE har benyttet digitale data i målestokk 1:1000. Dataene stammer fra ulike kartlegginger i 1990.
Det er generert terrengmodell i GIS (GRID modul i ArcInfo). Til oppbygging av terrengmodellen
er det i tillegg til 1 meters høydekurver, også benyttet andre høydebærende data (veikant, flomverk,
elvekant og vannkant).

3
3.1

Vannlinjemodellering
Modelloppsett

Programvaren Hec-Ras er benyttet til vannlinjeberegning. Det er beregnet vannlinjer fra toppen av
Gaulfossen og opp til Moesøya, 800 m oppstrøms utløpet av Sokna, totalt ca 11 km. I sideelva
Sokna, er det beregnet vannlinjer fra utløpet og ca 1 km oppover.
3.2

Kalibrering av modellen

Flomvannstandene i Hovin/Støren-området er bestemt av forholdene ved Gaulfossen og Haga bru.
Den mest detaljerte flomlinjen som er målt opp på strekningen er utført av ingeniør Olaf Strand
etter flommen i 1940, ref /13/. Selv om det har skjedd store endringer i elveløpet etter den tid, er
forholdene ved Haga bru og Gaulfossen de samme som i 1940. Det er derfor valgt å legge størst
vekt på denne vannlinjen selv om flommen ligger 60 år tilbake i tid. Elveløpet har senket seg i
Støren området og det er derfor bevisst beregnet for lave verdier (20-30 cm) i forhold til
observasjoner fra 1940.
I forbindelse med sommerjobb for NVE har Jenny Horven målt inn vannlinjen for 1995 flommen
oppstrøms Gaulfossen. På den aktuelle strekningen er det imidlertid bare 3 punkter som er innmålt.
For hovedelva er det funnet manningtall (M) rundt 32 og for elveslettene ligger hoveddelen av Mverdiene ( M = 1/n) rundt 15-20. M-verdiene som representerer elvas ruhet i vid forstand har godt
samsvar med verdier oppgitt i internasjonal litteratur.
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Figur 3.1

3.3

Observerte og beregnede vannstander på strekningen Gaulfoss – Sokna.

Resultater fra vannlinjeberegningene

Det er utført vannlinjeberegninger for flommer med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500
år. Gaula har underkritisk strømning på hele strekningen men det er beregnet svært høye
vannhastigheter i området mellom Haga bru og Rostad. Midlere vannhastighet i elveløpet ligger fra
4 m/s og opp mot 6,5 m/s for de største flommene i dette området. Dette gir et betydelig
erosjonspotensiale og stiller store krav til sikringstiltakene for å beskytte bl.a. E6.
I Hovinområdet er vannstanden ved flom dominert av forholdene ved Gaulfossen og Gamle Hovin
vegbru. På Hovin blir både jernbanen og E6 satt under vann ved en 50 års flom. Allerede ved en 20
års flom er E6 utsatt.
Den største flommen i vassdraget etter at observasjonene ble satt i gang i 1908 var 24.08.1940.
Flommen er vurdert til å ha et gjentaksintervall rundt 500 år. NVE har utarbeidet en omfattende
rapport etter flommen /13/. Det er benyttet bilder fra denne rapporten for å illustrere forholdene på
strekningen ved en ekstrem flom. I følge denne rapporten var oppstuvingen ved 1940 flommen fra
Gamle Hovin vegbru ca 1 m.
Selv om elva har senket seg oppstrøms Haga bru så har dette liten betydning da det trange partiet
oppstrøms brua dominerer vannstanden ved store flommer opp mot Jernbanebrua på Støren.
Viktige områder på vestsiden av Gaula i Støren området, blir beskyttet av flomverket som ligger
på vestsiden av elva oppstrøms Jernbanebrua. Under flommen i 1940 var det et flomverk her som
brøt sammen og førte til en kraftig vannstrøm nedover området.
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Figur 3.2

Flom i Støren området i 1940. Volløyen gård ses i bakgrunnen, jf kart.
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Figur 3.3

Beregnede vannstander på strekningen Gaulfoss – Mosøya for 10, 50 ,100 og 500 års
flommen.
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Profil nr, elv

10 års flom

20 års flom

50 års flom

52.65
52.68
53.22
54.88
56.35
58.32
60.50
61.40
61.76
62.59
63.24
64.20
64.43
64.77
66.20
66.27
66.84
67.24
67.80
67.44
67.61
68.04
71.81

53.50
53.53
53.99
55.41
56.84
58.76
61.04
62.06
62.44
63.09
63.58
64.51
64.76
65.09
66,57
66.61
67.25
67.66
68.22
67.89
68.04
68.43
71.92

54.55
54.59
54.98
56.11
57.43
59.36
61.74
62.93
63.34
63.81
64.08
64.91
65.19
65.57
67.04
67.05
67.76
68.20
68.71
68.45
68.58
68,97
72.07

52 Gaula
53 Gaula
54 Gaula
55 Gaula
56 Gaula
57 Gaula
58 Gaula
59 Gaula
60 Gaula
61 Gaula
62 Gaula
63 Gaula
64 Gaula
65 Gaula
66 Gaula
67 Gaula
68 Gaula
69 Gaula
70 Gaula
71 Sokna
72 Sokna
73 Sokna
74 Sokna

Tabell 3.4

100 års flom

55.28
55.32
55.66
56.63
57.84
59.79
62.26
63.57
64.00
64.37
64.53
65.21
65.52
65.93
67.35
67.33
68.12
68.62
69.03
68.85
68.96
69.36
72.17

200 års flom

500 års flom

56.03
56.07
56.39
57.20
58.26
60.28
62.84
64.26
64.71
65.02
65.08
65.50
65.86
66.29
67.65
67.60
68.47
69.05
69.38
69.26
69.35
69.79
72.28

56.93
56.98
57.27
57.94
58.81
60.90
63.57
65.15
65.63
65.88
65.91
65.89
66.31
66.77
68.02
67.91
68.92
69.59
69.85
69.79
69.84
70.79
72.41

Beregnede vannstander Gaula (NN54) og Sokna ved hvert profil for stigende
flomstørrelser og gjentaksintervall.

Siden ekstremvannføringene i Sokna ikke opptrer samtidig som i Gaula, er det kjørt en egen
analyse for det tilfellet. Beregningene viser at det er flommene i Gaula som gir de høyeste
vannstandene i Sokna helt opp mot øvre avgrensning av prosjektområdet i Sokna.

Spesielt om bruer
SOKNA
For den øverste brua (Ny Sokna bru) vil vannstanden nå opp i brudekket ved en 500 års flom i
Gaula og tilhørende flom i Sokna og gi en oppstuving på ca 70 cm. Ved en 200 års flom vil ikke
vannet nå opp i brubjelken, men drivgods som kommer med elva i en flomsituasjon vil kunne være
med på å redusere kapasiteten. På grunn av oppstuvingen fra Gaula er vannhastighetene ved brua
forholdsvis moderate, ca 2,5 m/s for de største flommene. Vannlinjeberegningene basert på 500 års
flommen i Sokna, gir ikke vannstander som når opp i brudekket.
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B ru e r i S o k n a v e d 5 0 0 å r s flo m
Legend
W S Q 500
G ro u n d
Levee
B a n k S ta
G ro u n d

Figur 3.5

Vannstanden går opp i brudekket på Ny Sokna bru ved 500 års-flom.

GAULA
Brua ved samløpet med Sokna (Folstadbrua) , Gaulbrua og Jernbanebrua representerer lite
innsnevring i vannveien og gir ingen oppstuving av betydning selv ved store flommer.
Under flommen i 1940 gikk vannstanden opp i brukonstruksjonen på Haga bru. Ved en 500 års
flom vil vannstanden ligge like under brukonstruksjonen og tyngre drivgods vil kunne gi skader på
brua. Oppstuving ved brua vil bli ca 0,5 m.

Figur 3.6

Haga bru.
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I NVEs rapport etter flommen i 1940 er det anslått at Gamle Hovin vegbru stuvet opp vannstanden
ca 1 m og har derfor bidratt til større skader i Hovinområdet. Slik modellen er satt opp er det
vanskelig å beregne oppstuvingen ved brua. Siden brua er brukt som grensebetingelse er ikke
modellen gyldig i området i nærheten av brua.

Figur 3.7

4

Gamle Hovin vegbru.

Flomsonekart

4.1 Generering av flomsoner
De ferdige flomsonene er generert utfra flomvannlinjer i Gaula og Sokna. Gaula og Sokna har
statistisk ikke flom samtidig. 100-års flomsone er generert av vannlinjene som representerer 100
års vannføring i Gaula og 100-års vannføring i Sokna. Tilsvarende er gjort for de andre
flomstørrelsene.
Det er utarbeidet flomsoner for flommer med gjentaksintervall 10, 20, 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
kartblad for Hovin og Støren for 100 års flommen i kombinasjon med elvesystemet, veier,
bygninger og 5 meters høydekurver. Midtre Gauldal og Melhus kommune har i tillegg fått kart med
de andre flomstørrelsene. Aktuell flom presenteres i en blåfarge som er lysere enn blåfargen som
benyttes for elv, vann og sjø. Flateutbredelsen av alle flommene uten situasjon vises i figur 4.2 –
4.4. Beregnet oversvømt areal for alle flommene er vist i tabell 4.1.
På kartet (vedlegg) er en tabell (lik tabell 3.4) som viser flomhøyder tilknyttet tverrprofilene for de
beregnede flommer. I et lengdeprofil er flomhøydene i tverrprofilene knyttet opp mot avstand fra
havet. Lengdeprofil for normal vannstand er tatt fra vannstander under profilering av Gaula og
Sokna høsten 1998.
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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 analyseområdet 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 lavpunktområder
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.
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. Lavpunkt er kodet med kode ”lavpunkt”= 1 (ellers lik 0). I tillegg fins
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 primærbrukerne.

4.2

Lavpunkt

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 4.5) er flomareal bak flomverk definert som lavpunkt. Lavpunkter har
egen skravur.
4.3 Oversikt over flomarealer
Tabell 4.1 viser beregnede flomarealer innenfor analyseområdet.
Denne tabellen viser en trend der areal lavpunkt minsker ved overgang for 3 følgende flommer;
a)
Fra 10- til 20-års flom. Øst for E6 ved Hovin er det ett større lavpunktområde ved 10-års
flommen, som er direkte flomutsatt ved 20-års flommen. Det samme skjer i område nord for
Volløyan.
b)
Fra 100- til 200-års flom. Deler av område ved Støren sentrum som er lavpunkt ved 100-års
flommen, er direkte flomutsatt ved 200-års flommen.
c)
Fra 200- til 500-års flom. Flomverket ved Støren har sikkerhetsmargin større enn 0.5 meter
ved 200-års flommen, men mindre enn 0.5 meter ved 500-års flommen. Området ved Støren
sentrum blir dermed direkte flomutsatt ved 500-års flommen.
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Gjentaks
intervall

Flomutsatt areal
Totalt (daa)

Flomutsatt areal
Lavpunkter (daa)

10

1754

519

20

2300

298

50

2812

395

100

3155

420

200

3519

320

500

3829

65

Tabell 4.1

Flomutsatt areal – total areal og lavpunkt områder.
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N
0

Figur 4.2

2.5 km

Flateutbredelse ved 10 og 20 års flommen.
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N
0

2.5 km

Figur 4.3 Flateutbredelse ved 50 og 100 års flommen.

20

N
0

2.5 km

Figur 4.4 Flateutbredelse ved 200 og 500 års flommen.

21

4.3.1

Flomverk

Dagens flomverk oppstrøms jernbanebrua ble bygget etter 1940 og skulle beskytte mot en flom
tilsvarende 1940 flommen. Det er kjent at under flommen i 1940 var det store vannmengder som
tok veien over bredden og vannet strømmet gjennom deler at Støren sentrum og tilbake mot
hovedløpet lengre nede der jernbanelinja er lavere. Strømkreftene var så store at jernbanelinja ble
flyttet flere meter. Flomverket medfører økte flomvannstander i området og økt vannføring
gjennom jernbanebrua.
Sikkerhetsmargin ,
overhøyde på flomverk
minst 0.5 m

flomverk
elv
Figur 4.5

Flomverk og sikkerhetsmargin.

Bak flomverk er flomarealer som ikke er i direkte kontakt med elva definert som ordinær flomsone
dersom flomverket har mindre overhøyde enn 0,5 m. Beregningene for 500 års flommen viser at
det er mindre enn 0,5 m til toppen av flomverket. Området bak flomverket blir dermed tolket som
ordinær flomsone. Oppstuving av vannstanden i yttersving vil også forekomme. En oppstuving i
yttersvingen på ca 0,5 m er realistisk for de største flommene. Tar vi hensyn til oppstuving i
svingen gir også 200 års flommen for lav sikkerhet. Flomverket er tett bevokst med skog og toppen
er ujevn. Dette flomverket beskytter store verdier, det er derfor viktig at det etterfylles med masse i
flomverkets lavpunkter. Av beredskapshensyn bør flomverket ryddes for skog. Adkomstveier til
flomverket må holdes i stand for tilgang i beredskapssituasjoner. Nødvendig skogrydding på
anlegget er grunneiers ansvar.
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NGO Høyde

67.5
Flomverk
100-års flom
200 års flom
500 års flom

67
66.5
66
65.5
0

100

200

300

400

m
Figur 4.6

Vannlinjer og flomverk på vestsiden oppstrøms jernbanebrua.
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5

Andre problemstillinger i området

I flomsonekartprosjektet settes det også fokus på vassdragsmessige forhold som ikke uten videre
inngår i eller tas hensyn til i flomsonekartleggingen. Det er i denne sammenheng problemer knyttet
til erosjon og massetransport samt isforhold. Flomsonekartprosjektet har ikke som mål fullstendig å
kartlegge slik fare, men skal systematisk forsøke å samle inn eksisterende informasjon for å
presentere kjente problemer langs vassdraget som har betydning for de flomstørrelser som beregnes
i prosjektet.
Midtre Gauldal og Melhus kommuner har besvart henvendelser fra NVE på to skjemaer – et for is
og et for erosjonsrelaterte problemer (massetransport) som sammen med arkivert materiale i NVE,
beregninger i dette prosjektet og kunnskap for øvrig i NVE er brukt til å beskrive nedenforstående
forhold, ref /9/.
5.1 Is
Det er ikke uvanlig med vårisganger i Gaula, men disse har sjelden ført til skader av betydning eller
forårsaket oversvømmelser. I hovedelva er særlig strekningen mellom Singsås og Støren utsatt.
Det er også rapportert om isdammer i området ved Haga bru. Ellers er det kjent at det er en del
isganger i Sokna.
5.2

Massetransport, erosjon og sikringstiltak

Det har vært tatt ut grus både i Hovin- og Størenområdet hovedsakelig til veiformål. De siste 10
årene har det ikke vært grusuttak fra elva av betydning.
Store deler av Gaula er sikret med forbygninger (erosjonssikring). Oppstrøms jernbanebrua ligger
et flomverk. I historisk tid er det kjent at Gaula har flyttet og skiftet løp. I forbindelse med
flommen i 1940 tok Gaula nytt løp i området ved Støren jernbanestasjon. Det antas at elva har
senket seg i Støren området siden 1940. Det har vært antydet senkninger på opp mot 1,5m ved
Jernbanebrua, men anslaget er usikkert.
Etter omlegging av E6 fungerer den som erosjonssikring mot Gaula over en lang strekning. Det er
ellers omfattende erosjonssikring i Størenområdet som beskytter dyrket mark, infrastruktur og
bebyggelse. Særlig i området nedenfor Haga bru er det beregnet store vannhastigheter i
flomsituasjoner ( ca 6 m/s) der både jernbane og E6 ligger nær elva. Dette stiller høye krav til
erosjonsbeskyttelsen.
Det viktigste sikringsanlegget er flomverket på venstre side oppstrøms Jernbanebrua. Flomverket
beskytter viktige bebygde områder.
5.3

Sidebekker/elver - vifter

Innenfor flomsonekartstrekningen er det en del mindre sideelver og bekker. I forbindelse med
flommen i 1940 er det rapportert at flere av disse bekkene har gjort skade. Nord for Støren
jernbanestasjon ved Engan er det en liten bekk (Sørstubekken) som i 1940 fylte så å si helt første
etasje av et hus med grus. I første del av flommen i 1940 er det beskrevet av det var bekkene som
gjorde størst skade i Støren området. Dette er forholdsvis detaljert beskrevet i ref /7/. Flere
bekkeløp som kommer fra de bratte fjellsidene vest for Gaula, legger igjen masser på de flatere
partiene mot elva. I de senere år har det vært registrert problemer i Sørstubekken ved Engan og
Hansenbekken. Hansenbekken kommer ned fra lia på vestsiden av elva ved profil 65.
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Bilde 4.1

5.4

Bilde tatt etter flommen i 1940. Sørstubekken ved Engan på Støren fylte praktisk talt
hele første etasje av huset i forgrunnen med grus.

Kulverter

Generelt sett fanger ikke flomsonekartleggingen opp problemstillinger knyttet til oversvømmelse
som skyldes flom i sideelver/ bekker eller lav kapasitet på kulverter. Blokkering av kulverter og
bruer på grunn av is og drivgods er et generelt problem. En gjennomgang av hvilke kulverter som
gir skadeomfang ved blokkering, kan gjennomføres som en del av kommunens risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS).

6

Usikkerhet

6.1 Flomberegningen
Datagrunnlaget for flomberegning i Gaulavassdraget kan karakteriseres som godt. Det foreligger
lange observasjonsserier ved Haga bru, Eggafoss og Merrafoss. Det finnes også observasjonsserier
for sidevassdrag, slik at det er mulig å kombinere serier og derved få gode estimat på midlere flom
mange steder i hovedelven. Men allikevel er det en hel del usikkerhet knyttet til slike
flomberegninger. De observasjoner som foreligger er av vannstander. Disse omregnes ut fra en
vannføringskurve til vannføringsverdier. Vannføringskurven er basert på et antall samtidige
observasjoner av vannstand og målinger av vannføring i elven. Men disse direkte målinger er ikke
utført på ekstreme flommer. De største flomvannføringene er altså beregnet ut fra en ekstrapolert
sammenheng mellom vannstander og vannføringer, dvs. også ”observerte” flomvannføringer kan
derfor inneholde en stor grad av usikkerhet.
En annen faktor som fører til usikkerhet i data er at NVEs database er basert på døgnmiddelverdier
knyttet til kalenderdøgn. I prinsippet er alle flomvannføringer derfor noe underestimerte, fordi
største 24-timersmiddel alltid vil være større enn største kalenderdøgnmiddel.
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 denne beregning er
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kun den at datagrunnlaget er godt, og beregningen kan ut fra dette kriterium klassifiseres i klasse 1,
i en skala fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer beste klasse. Et spesielt problem ved flomberegningen i
Gaulavassdraget er at de ekstreme flommene forekommer både om våren og høsten. Dette fører til
stor usikkerhet ved bestemmelse av kulminasjonsvannføringene på grunn av de ulike egenskapene
ved de to flomtypene.
6.2

Vannlinjeberegningen

Kvaliteten på vannlinjeberegningene er avhengig av en godt kalibrert vannlinjeberegningsmodell.
Det vil si at det samles inn samhørende verdier av vannføring og vannstand som modellen kan
kalibreres etter. Også i denne sammenhengen er det vanskelig å samle inn data for store nok
vannføringer. Data for eldre historiske flommer har en redusert verdi på grunn av endringer i
elveløpet og elveslettene som for eksempel brubyggging, veibygging, flomverk og lignende.
Nøyaktighet i tverrprofiler, avstand mellom tverrprofiler, usikkerhet i estimat av ruhet
(Manningtall) og helning på elva (brattere elver krever kortere profilavstand) er blant de viktigste
faktorene. Erosjon og masseavlagring representerer generelt et betydelig usikkerhetsmoment i
beregningene. Spesielt ved store flommer kan det skje store endringer i profilene. Også beregning
av vannstand nær kompliserte geometrier som ved Haga bru gir økende usikkerhet.
Nøyaktigheten av vannlinjeberegningene forventes å ligge innenfor 30 cm i høyde. Feil i høyde
mellom vannlinjer for de ulike flommene er liten med mindre bruer eller andre forhold endrer
strømningen fra en flomstørrelse til en annen.
6.3

Flomsonekartet

Nøyaktigheten i de beregnete flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data,
flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer usikkerheten i terrengmodellen.
Terrengmodellen bygger på konstruerte kartdata der forventet nøyaktighet i høyde er 30 cm. Selve
utbredelsen av sonen kan derfor i svært flate områder bli unøyaktig. Kontroll av terrenghøyder mot
beregnete vannstander kan da være nødvendig, for eksempel ved byggetillatelser.

7

Veiledning for bruk

7.1 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 for 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. 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
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”akseptabel sannsynlighet for flomskade” på eksempelvis 10% i en 50-årsperiode, viser tabellen at
konstruksjonen må være sikker mot en 500-årsflom!
Gjentaksintervall (T)
10
65
18
10
5
2

10
50
100
200
500
Tabell 7.1
7.2

50
99
64
40
22
10

Periodelengde år (L)
100
200
100
100
87
98
63
87
39
63
18
33

500
100
100
99
92
63

Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og gjentaksintervall.

Hvordan leses kartet?

Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Gaula. Vannstander i sidebekker/-elver og
oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke. Unntak gjelder for dette prosjektet for
Sokna det er beregnet vannstander for nedre del av elva; fra samløpet med Gaula og ca. 1 km
oppover.
I en tabell vises flomhøyder tilknyttet tverrprofilene for de beregnede flommer. I et lengdeprofil er
flomhøydene i tverrprofilene knyttet opp mot avstand fra havet. Kartet i målestokk 1:15000 viser
hvor tverrprofilene er plassert . Det er ved disse profilene vannstander er beregnet og der varierer
vannstanden lineært mellom disse. Midtlinje og avstand i km fra utløpet er også vist på kartet, slik
at brukeren skal kunne benytte denne informasjonen til å finne aktuelle vannstander også mellom
profilene.
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. Flomsonekartet gir ikke informasjon om lavpunkter som ligger over
flomvannstannstanden.
7.3 Hvordan forholde seg til usikkerhet på kartet
NVE lager flomsonekart med høyt presisjonsnivå som for mange formål skal kunne brukes direkte.
Det er likevel viktig å være bevisst at flomsonenes utbredelse avhenger av bakenforliggende
datagrunnlag og analyser.
Som ved alt beregningsarbeid vil det også her være usikkerheter i resultatene. I dette prosjektet er
grunnlagsmaterialet vurdert som godt. Fortsatt vil det være usikkerhet i alle ledd i analysen. En
måte å forholde seg til dette på, er å ta høyde for usikkerheten ved f eks plassering av byggverk,
ved først å legge på en sikkerhetsmargin på de beregnete flomvannstander og deretter nødvendig
margin for å sikre drenering. Sikkerhetsmarginen bør tilpasses det aktuelle prosjekt. I dette tilfellet
mener vi et påslag med 0,5 m bør være tilfredsstillende.
Geometrien i elveløpet kan bli endret, spesielt som følge av store flommer eller ved menneskelige
inngrep, slik at vannstandsforholdene endres. Tilsvarende kan terrenginngrep inne på elveslettene,
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så som oppfyllinger, føre til at terrengmodellen ikke lenger er gyldig i alle områder. Over tid kan
det derfor bli behov for å gjennomføre revisjon av beregningene og produsere nye flomsonekart.
Så lenge kartene anses å utgjøre den best tilgjengelige informasjon om flomfare i et område,
forutsettes de lagt til grunn for arealbruk og flomtiltak.
7.4

Kontroller kartet mot terrenget

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), jf kap 7.3 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.
7.5 Unngå bygging på flomutsatte arealer
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 ref /14/. 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) ref /8/.
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Vedlegg
1

To Flomsonekart: Støren og Hovin. CD med digitale flomsoner kan leveres på forespørsel.
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