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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 resultater fra flomsonekartleggingen av Glomma fra Flisa
til grensa mellom Åsnes og Grue kommuner. Vi takker Åsnes kommune som har vært
en viktig støttespiller og bidratt med kvalitetskontroll av kartene.

Oslo, desember 2001,
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Sammendrag
Det er utarbeidet flomsonekart for Glomma fra Flisa til grensa mellom Åsnes og Grue
kommuner. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og
vannlinjeberegninger. Det er beregnet kulminasjonsvannføringer for gjentaksintervall
mellom 10 og 500 år. På grunnlag av disse flomverdiene er det utført
vannlinjeberegninger for å finne vannstandene ved 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-års
flommen. For å finne arealene som kan bli oversvømt ved disse vannstandene, er det
utført en flomsoneanalyse ved hjelp av et geografisk informasjonssystem. I tillegg til
direkte oversvømte områder, er også lavpunkter (områder bak flomverk, kulverter m.v)
identifisert på kartet.
I Åsnes kommune er det store arealer, både landbruksområder og bebygde områder,
som er flomutsatt dersom det opptrer store flommer. Ved mindre og mellomstore
flommer vil flomverk beskytte en stor andel av disse arealene, men flomverkene er ikke
dimensjonert for mer enn 50 til 100 års gjentaksintervall, og områdene bak flomverkene
vil være direkte flomutsatt ved gjentaksintervall større enn det flomverkene er
dimensjonert for. Ved store flommer (> 100 - 200 års gjentaksintervall) vil Flisa bru og
Arneberg bru, eller en av vegene som fører til bruene, bli flomutsatt.
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. På grunn av usikkerheter i datagrunnlag og beregninger er det i tillegg
anbefalt en sikkerhetsmargin på 30 cm på de beregnede flomflatene.
Flomsonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak; som
evakuering, bygging av voller osv. Ved å lage kart tilsvarende vedlegget til denne
rapporten, kan en f eks finne hvilke bygninger som blir berørt av flommen og hvilke
veger som kan bli sperret.
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1. Innledning
1.1 Formål
Hovedmålet 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] anbefalte at det etableres et nasjonalt kartgrunnlag –
flomsonekart – for de vassdrag i Norge som har størst skadepotensial. 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 ble i 1998 satt i gang et større prosjekt for kartlegging i regi av NVE (Norges
vassdrags- og energidirektorat). Det er utarbeidet en plan som viser hvilke
elvestrekninger som skal kartlegges [Berg, 1999]. Strekningene er valgt ut fra størrelse
på skadepotensial. Totalt er det 129 delstrekninger som skal kartlegges, og dette utgjør
ca. 1250 km elvestrekning.

1.3 Avgrensning av prosjektet
Delprosjekt Flisa i flomsonekartprosjektet omhandler en ca. 15 km lang elvestrekning
av Glomma, med start like oppstrøms Flisa i Åsnes kommune i Hedmark, ned til grensa
mellom Åsnes og Grue kommune i Hedmark, se figur 1.1.
Kommunesenteret i Åsnes kommune, Flisa, er det største tettstedet i prosjektområdet.
Innenfor prosjektområdet er det flere flomverk som beskytter bebyggelse og store
dyrkbare elvesletter. Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Glomma.
Vannstander i sidebekker/-elver og oversvømmelse som følge av disse beregnes ikke.
Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring som skal
kartlegges. Andre vassdragsrelaterte faremomenter som isganger, erosjon og utrasinger
analyseres ikke, men det tas sikte på å synliggjøre kjente problemer av denne art i
tilknytning til flomsonekartene.
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Figur 1.1: Oversiktskart over prosjektområdet.

1.4 Prosjektgjennomføring
Prosjektet er gjennomført med Ingjerd Haddeland som prosjektleder. Alle faglige
aktiviteter (flomberegning, vannlinjeberegning og flomsoneanalyse) er utført av en
ansvarlig medarbeider, i tillegg til en kontrollør/kvalitetssikrer (ks). Flomberegning er
utført av Lars Evan Petterson og Erik Holmqvist (ks), vannlinjeberegning av Ingjerd
Haddeland og Bjarne Krokli (ks), flomsoneanalyse og kartfremstilling av Søren E.
Kristensen og Eli K. Øydvin (ks). Bjarne Jevne, NVE, har bidratt om is og

8

erosjonsproblematikken. Hallvard Berg er sentral prosjektleder og ansvarlig for
prosjektet. I tillegg har Åsnes kommune kontrollert og kommentert flomsonekartene før
de endelige kartene er trykket.
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2. Grunnlag
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 ved de samme gjentaksintervallene.
Flomstørrelsene i vassdraget beregnes ved hjelp av en statistisk analyse
(flomfrekvensanalyse) av historiske vannføringsdata i vassdraget. De beregnede
vannføringene tilsvarer flommer med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år.
Vannføringsdata, oppmålte profiler av elveløpet og elveløpets egenskaper for øvrig
benyttes i en hydraulisk modell som beregner hvor høy vannstand de ulike flommene
gir langs elva (vannlinjeberegning). For kalibrering av modellen bør det fortrinnsvis
finnes opplysninger om vannføringer og flomvannstander lokalt fra kjente historiske
flommer. Fra de beregnede vannlinjene utledes en digital vannflate. Denne vannflaten
kombineres med en digital terrengmodell i et geografisk informasjonssystem (GIS), og
oversvømt areal (flomsonen) kan dermed beregnes.
Vannlinjeberegninger må ofte gjøres for en lengre elvestrekning enn selve
prosjektområdet, da forhold nedstrøms eller oppstrøms prosjektområdet kan påvirke
vannføring og vannstand i det området som skal analyseres. I dette prosjektet er det
gjennomført vannlinjeberegning for Glomma fra like oppstrøms Flisa og ned til Nor, se
også figur 2.1. Vannlinjeberegningen for delprosjekt Flisa og delprosjekt Kirkenær
(Grue kommune) er altså gjort i sammenheng. I denne rapporten beskrives
flomfrekvensanalysen og kalibreringen av den hydrauliske modellen for et område som
omfatter begge disse delprosjektene. Flomsoneanalysen for delprosjekt Kirkenær finnes
i Haddeland [2001].

2.2 Hydrologiske data
Flomfrekvensanalyse

Flomfrekvensanalyse for Glomma oppstrøms Vorma er presentert i Pettersson [2000].
For dette prosjektet er det brukt data fra målestasjonene Elverum (Glomma), Knappom
(Flisaelva), Skasåa (Skasåa) og Nor (Glomma). Spesifikk midlere flom før og etter
samløpet med Flisaelva er beregnet ut fra en konstruert serie basert på data fra
målestasjonene Elverum og Knappom. Kulminasjonsverdiene i dette området er
beregnet til å være 2-3 prosent større enn døgnmiddelet, og det er de vannføringene som
er brukt i vannlinjeberegningen. De vannføringer og gjentaksintervaller som er aktuelle
for dette prosjektet er gjengitt i tabell 3 (Qm tilsvarer middelflommen, mens Q10 - Q500
tilsvarer flommer med gjentaksintervall fra 10 til 500 år). På grunn av flomdemping på
elvestrekningen gjennom Solør minker flomvannføringene på strekningen mellom Flisa
(Glomma nedstrøms Flisaelva) og Nor. De største flommene opptrer som regel i mai
eller begynnelsen av juni, i forbindelse med snøsmeltingen. Det er sjelden flommer av
betydning utover sommeren og høsten.
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Figur 2.1: Oversiktskart, vannlinjeberegning.
Tabell 2.1. Kulminasjonsvannføringer (m3/s) ved ulike gjentaksintervall.
Q10 Q20 Q50 Q100 Q200
Qm
Glomma oppstrøms Flisaelva
1449 1999 2260 2593 2868 3129
Glomma nedstrøms Flisaelva
1520 2098 2371 2721 3010 3283
Glomma ved Nor
1506 2078 2349 2695 2981 3252

Q500
3505
3679
3644

Kalibreringsdata til vannlinjeberegning

Etter 1995-flommen ble det målt inn flomhøyder på flere punkter i prosjektområdet.
Vannføringsdata fra vårflommen 1995 finnes i Hegge [1995] og Pettersson [2000], se
også tabell 2.2 nedenfor. I Grue kommune ble det målt inn vannstander i Glomma 25.
mai 1999 [Haddeland, 2002]. Den dagen var middelvannføringen ved Norsfoss 1326
m3/s. For hele strekningen finnes altså vannstander med tilhørende vannføringer for en
stor flom (1995), mens det for nedre del av strekningen finnes kalibreringsdata også for
en vannføring omtrent på størrelse med en middelflom (1999).
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Tabell 2.2: Kalibreringsvannføringer (m3/s).
Glomma oppstrøms Flisaelva
Glomma nedstrøms Flisaelva
Glomma ved Nor
Glomma ved Norsfoss

Dato
03.06.1995
03.06.1995
03.06.1995
25.05.1999

Vannføring
3271
3406
3230
1326

2.3 Topografiske data
Tverrprofiler

Tverrprofilene som er brukt i dette prosjektet, er målt opp i løpet av de siste tolv årene i
forbindelse med andre prosjekter i NVE. Noen av tverrpofilene er målt opp av NVE,
andre er målt opp av Anleggsdata AS. Tverrprofilene er lagt inn i NVEs
tverrprofildatabase. De oppmålte tverrprofilene er forlenget inn på land ut fra en digital
terrengmodell for området. Data fra oppmålt og forlenget tverrprofil er sammenstilt i en
fil og er lagret i NVEs tverrprofildatabase. Profilene er beskrevet nærmere i Haddeland
[2000].
Flomverk

Informasjon om flomverkenes høyder er innhentet ved hjelp av oppmåling i felt, og den
informasjon som ligger i saksarkivene i NVE. Flomverkene ble målt inn både i planet
og i høyde med GPS av NVE høsten 2000. Flomverkenes geografiske plassering, samt
deres lengdeprofil (sett fra sør til nord) er vist i figur 2.2, se også figur 1.1.
Flomverkenes lengde angitt i figur 2.2 stemmer ikke helt med flomverkenes totale
lengde, da lengdene i figuren er beregnet ut fra kjørelengde under oppmåling
(kjørelengden vil sannsynligvis være noe lenger enn flomverkslengden).
I Lautaverkets sørlige del er det en strekning på cirka en kilometer som er omtrent en
meter lavere enn resten av flomverket. Det er NVEs målsetting å bygge på denne delen
av flomverket.
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Figur 2.2: a) Flomverkenes geografiske plassering og b) flomverkenes lengdeprofil.
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Digitale kartdata

De digitale kartdataene som er benyttet er samlet inn gjennom Geovekst. Ut fra
datagrunnlaget er det generert en digital terrengmodell i ArcInfo (et geografisk
informasjonssystem) med detaljerte høyder for området. I tillegg til koter og
terrengpunkter er det benyttet andre høydebærende data som terrenglinjer (veikant,
elvekant og innsjø med høyde) til oppbygging av terrengmodellen. Den digitale
terrengmodellen som er brukt i dette prosjektet har en oppløsning på 5*5 meter, og en
høydenøyaktighet på ±20-30 cm. Til oppbyggingen av terrengmodellen er det i tillegg
til 1 meters kurver også benyttet andre høydebærende data (veikant, elvekant og
vannkant). Terrengmodellen dekker området mellom Flisa og kommunegrensa mellom
Grue og Kongsvinger. I tillegg til å bruke terrengmodellen i flomsoneanalysen, er den
også brukt for å forlenge noen av tverrprofilene.

2.4 Andre data
I løpet av flommen i 1995 ble det tatt vertikalfoto av elva så nær kulminasjonen som
mulig. Ut fra flybildene er flomutbredelsen digitalisert, og det er laget et flomarealkart
som viser maksimum vannstand under flommen. Denne informasjonen er brukt for å
verifisere resultatene fra flomsoneanalysen i dette prosjektet.
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3. Vannlinjeberegning
3.1 Modelloppsett
Alle vannlinjeberegningene er utført ved hjelp av MIKE 11, en hydraulisk
beregningsmodell utviklet av Dansk Hydraulisk Institutt (DHI) [DHI, 1995].
Tverrprofilene i analyseområdet danner grunnlaget for vannlinjeberegningene i
modellen. Figur 3.1 viser avgrensningen av analyseområdet, samt plasseringen av de
benyttede tverrprofilene.

2.5 km

N
0

Figur 3.1. Avgrensning av analyseområdet og plassering av benyttede tverrprofiler.
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Kalibrering av modellen

Kalibreringen av modellen, se figur 3.2, er basert på vannføringer og vannstander fra
våren 1995 og våren 1999, se også kapittel 2.2 og Haddeland og Høydal [1999]. Nedre
grensebetingelse er vannføringskurven ved Nor vannmerke. Det antas at flomverkene
holder vannet borte fra elveslettene når vannstanden er lavere enn det flomverkene er
dimensjonert for. Når vannstanden overstiger flomverkenes dimensjoneringshøyde, og
for elvesletter som ikke er beskyttet av flomverk, regnes elveslettene som inaktivt
strømningsareal. Nærmere beskrivelse av modelloppsett og kalibrering er gitt i
Haddeland [2000].
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Figur 3.2 Sammenligning mellom observert og simulert vannstand
Kalibreringen av den hydrauliske modellen baserer seg på en vannføring, med
tilhørende vannstander, rundt middelflom, og en vannføring, med tilhørende
vannstander, i størrelsesorden 200-årsflom. Tilpasningen anses generelt sett å være god,
selv om simulert vannstand noen steder er noe lavere enn observert (for eksempel nord
for Sandstad bru i 1995), og andre steder noe høyere enn observert. Det er ikke prøvd å
kalibrere inn modellen mot observasjonen nord for Nor vannmerke i 1999, samt den
nordligste observasjonen i 1995, da disse observasjonene regnes som mindre pålitelige
enn de resterende observasjonene (en tilnærmet horisontal vannlinje over en strekning på
flere kilometer regnes som usannsynlig). I Åsnes kommune var kalibreringsdata tilgjengelig
kun for flommen i 1995. Glommas karakter er forholdsvis lik i Åsnes og Grue
kommuner, og det er derfor antatt at de modellparametre som ble brukt for å tilpasse
modellen i Grue kommune kunne overføres til Åsnes kommune. Usikkerheten i
simulerte vannstander for de mindre flommene vil imidlertid være noe større i Åsnes
kommune enn dersom kalibreringsdata tilsvarende de som finnes for Grue kommune
hadde eksistert.

3.2 Resultater fra vannlinjeberegningene
De beregnete flomlinjene er vist i figur 3.3. Vannstanden i profilene i Åsnes kommune
er gitt i tabell 3.1.
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Figur 3.3: Beregnede flomlinjer.
Tabell 3.1. Vannstand (m.o.h - NN54) ved hvert profil for ulike gjentaksintervall.
Profil nr

Q10

Q20

Q50

Q100

Q200

Q500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

154.6
154.5
154.4
154.3
154.3
154.2
154.2
154.1
154.0
153.8
153.8
153.8
153.7
153.6
153.4
153.3

155.1
155.0
154.8
154.8
154.7
154.7
154.7
154.6
154.4
154.3
154.3
154.3
154.2
154.0
153.9
153.7

155.6
155.5
155.3
155.3
155.3
155.2
155.2
155.1
155.0
154.8
154.8
154.8
154.7
154.5
154.4
154.3

156.1
156.0
155.8
155.7
155.7
155.7
155.6
155.6
155.4
155.2
155.2
155.2
155.2
155.0
154.8
154.7

156.5
156.4
156.2
156.1
156.1
156.0
156.0
155.9
155.8
155.6
155.6
155.6
155.5
155.4
155.2
155.1

157.0
156.9
156.7
156.7
156.6
156.6
156.5
156.5
156.3
156.2
156.1
156.1
156.1
155.9
155.7
155.6

Spesielt om bruer

De er er tatt hensyn til de to bruene i prosjektområdet (Flisa bru og Arneberg bru) i den
hydrauliske modellen. Beregningene viser at Arneberg bru (fylkesveg 434) går klar en
500-årsflom. Selve Arneberg bru var kjørbar i 1995, men det stod vann i veibanen på
fylkesveg 434 øst for Arneberg bru. Vannstanden vil gå opp i Flisa brus (riksveg 206)
brubane vil forårsake noe oppstuving oppstrøms, og mulig tilstopping av drivgods,
allerede ved en 50-årsflom. Det er vanskelig å si nøyaktig ved hvilken vannføring
vannet vil stå over vegbanen, men det er sannsynlig at dette vil skje ved 100årsflommen. Det er spesielt den vestlige delen av Flisa bru og riksveg 206 på vestsida
av Flisa bru som er utsatt, noe som også viste seg i 1995. Hedmark vegkontor skal
bygge en ny bruoverbygning på Flisa bru, og regner med å begynne byggingen høsten
2002. Det er i tillegg planer om å heve riksveg 206 på vestsida av Flisa bru.
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4. Flomsonekart
4.1 Metode for utarbeidelse av flomsonekart
Generering av flomsoner

Flomsonene er generert ved hjelp av ArcInfo (et geografisk informasjonssystem), ut fra
flomvannlinjer beregnet for Glomma. 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.

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 intenst lokalt regn, ved stor flom i sidebekker eller ved gjentetting
av kulverter.

Areal bak flomverk

Ved vurdering av areal bak flomverk, er det tatt utgangspunkt i at flommer der beregnet
vannlinje langs hele flomverket er mer enn 0.5 m under topp flomverk, holdes ute av
flomverket (se figur 4.1). Man antar at flomverket beholder formen og ikke bryter
sammen opp til dette nivået. Området bak flomverket blir da definert som lavpunkt. For
flommer med vannstander over dette nivået defineres arealet bak flomverket som
ordinær flomsone.

Elva flommer
ikke over
flomverket =
LAVPUNKT

Topp flomverk

Flomverk

Beregnet
vannlinje
Elvebunn

Elva flommer
over flomverket
= ORDINÆR
FLOMSONE

Topp flomverk
Beregnet
vannlinje
Flomverk
Elvebunn

Figur 4.1. Flomverk og sikkerhetsmargin
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Bakvannsområder

Problemet med bakvannsområder er illustrert i figur 4.2. En vanlig flomsoneanalyse
ville her resultert i at høyden på vannspeilet i bakvannsområdet ville øke mot nord
(høyere vannstand i tverrprofil 1 enn i tverrprofil 2). Siden bakvannsområdets
forbindelse med hovedelva er omtrent ved tverrprofil 2, vil det være den vannstanden
som i praksis er gjeldende for hele bakvannsområdet. Dette problemet er løst ved å
definere bakvannsområdet som et polygon, og deretter er flomutsatt område beregnet
ved å tilordne polygonet flomhøyder basert på tverrprofilet i hovedelva som ligger
nærmest bakvannsområdets forbindelse med hovedelva. Det er i dette prosjektet utført
bakvannsberegninger for Flisaelva, og vannstanden i tverrprofil nummer 6 er brukt for å
finne oversvømt areal i området langs Flisaelva.

Hovedelv
Tverrprofil 1

Bakvann
Tverrprofil 2

Figur 4.2: I analysen benyttes høydeverdi fra tverrprofil 2 for hele bakvannsområdet.

4.2 Resultater fra flomsoneanalysen
Det er utarbeidet digitale flomsoner for flommer med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100,
200 og 500 årsflommen (CD med de digitale flomsonene er sendt primærbrukerne), og
som papirkart for 100 årsflommen. Vedlagt er 3 kartblad (Flisa, Balnes, Sorknes) for
100-årsflommen i kombinasjon med elvesystemet, veier, bygninger og 5 meters
høydekoter. Flateutbredelsen av alle flommene uten situasjon er vist i figur 4.3 - 4.8.
Beregnet oversvømt areal for alle flommene er vist i tabell 4.1.
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N
0

2 .5 km

Figur.4.3 Flomsonekart for 10 års flom
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N
0

2 .5 km

Figur 4.4 Flomsonekart for 20 års flom.
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N
0

2.5 km

Figur 4.5. Flomsonekart for 50 års flom
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N
0

2.5 km

Figur 4.6. Flomsonekart for 100 års flom
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N
0

2.5 km

Figur 4.7. Flomsonekart for 200 års flom
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N
0

2 .5 km

Figur 4.8. Flomsonekart for 500 års flom
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Tabell 4.1. Flomutsatt areal - total areal og lavpunkter
Gjentaksintervall
Q10
Q20
Q50
Q100
Q200
Q500

Flomutsatt areal (daa) Flomutsatt areal (daa)
Total areal
Lavpunkter
12964
8602
14668
10019
16641
11669
19053
10140
19883
59
21779
44

Betydelige landbruksområder og bebygde områder i Åsnes kommune er flomutsatt. Ved
gjentaksintervall opp mot 100 år er mer enn halvparten av de flomutsatte arealene
lavpunkter; hovedsakelig et resultat av at områdene er beskyttet av flomverk. En flom
med 200 års gjentaksintervall eller mer vil resultere i at det aller meste av de flomutsatte
områdene har direkte forbindelse med Glomma, og det er bare mindre arealer som
klassifiseres som lavpunkt.
Store flommer vil også medføre problemer for infrastrukturen i området, blant annet vil
deler av riksveg 206 bli satt under vann, og det vil ikke være mulig å kjøre over Flisa
bru (riksveg 206 blir satt under vann ved en 100-årsflom). Selv om Arneberg bru i seg
selv går klar de største flommene, kan det bli vanskelig å krysse Glomma også der, da
fylkesveg 434 øst for Arneberg bru er direkte flomutsatt ved større flommer
(fylkesvegen blir satt under vann ved 200-årsflommen). Dette vil altså si at ved flommer
med store gjentaksintervall (100-200 år), vil det i Åsnes kommune bli vanskelig å
krysse Glomma med bil. Som nevnt i kapittel 3.2, er det imidlertid planer om å heve
riksveg 206 på vestsida av Flisa bru, samt bygge ny bruoverbygning på Flisa bru.
Lavpunkter

Store deler av de flomutsatte arealene er beskyttet av flomverk ved små og mellomstore
flommer, og derfor klassifisert som lavpunkter, se også neste avsnitt.
Areal bak flomverk

Figur 4.9 viser høyden på de beregnede vannlinjene knyttet til høyden av flomverkene i
området. Flomverkets antatte sikre høyde er 0.5 meter under topp flomverk. Nordre del
av flomverket på vestsiden av Glomma ved Flisa (Lautaverket) vil tåle en 100-årsflom,
og sannsynligvis også en 200-årsflom, da det bare er et par korte strekninger der
sikkerhetsmarginen er mindre enn 0.5 meter. Riksveg 206 markerer seg imidlertid som
et kritisk punkt langs denne strekningen, da denne ligger over en meter lavere enn selve
flomverket. Den sørlige delen av Lautaverket (Storengaverket) tåler i dag ikke mer enn
en 50-årsflom, men det er NVEs målsetting å bygge på denne delen av flomverket. Det
er imidlertid et sekundærverk ved Mojordet som skiller flomutsatt areal bak
Storengaverket fra flomutsatt areal bak Lautaverket. Dette Mojordsverket ble forsterket
i 1995, og tåler vanntrykk fra begge sider. Det forholdsvis lave Storengaverket vil
derfor ikke føre til at hele området bak Lautaverket blir satt under vann ved flommer
større enn 50-årsflommen. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det er et rør gjennom
Mojordsverket som kan føre vann fra ene til andre siden, men dette røret kan stenges fra
begge sider. Området bak Storengaverket er derfor markert som ordinær flomsone ved
flommer med gjentaksintervall 100, 200 og 500 år, mens området bak Lautaverket er
markert som lavpunkt opp til og med 100-årsflommen. Flomverket ved Balnes har god
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margin på 100-årflommen, mens flomverket ved Arneberg ifølge disse analysene kan få
problemer ved 100-årsflommen.
Lauta
157.5

Tegnforklaring
Topp flomverk
Q500
O200
Q100
Q50
Q20
Q10

Meter over havet

157.0
156.5
156.0
155.5
155.0
154.5
154.0
1000

2000

3000

4000

5000

Meter langs flomverket (fra sør til nord)

Arneberg
157.0
Meter over havet

156.5
156.0
155.5
155.0
154.5
154.0
153.5
0

1000

2000

3000

4000

5000

Meter langs flomverket (fra sør til nord)

Balnes
156.5
Meter over havet

156.0
155.5
155.0
154.5
154.0
153.5
153.0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Meter langs flomverket (fra sør til nord)

Figur 4.9 Flomverk og vannlinjer. Flomverkets antatte sikre høyde er 0.5 meter under
topp flomverk.
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4.3 Kommentarer til flomsonene
Beregnet flomsone for en 200-årsflom stemmer generelt godt overens med de
opplysninger som finnes for hvilke arealer som ble oversvømt under flommen i 1995
(Vesleofsen). Dette selvfølgelig med unntak av områder bak flomverk som ble påbygd
ved hjelp av sandsekker under flommen i 1995.
I området øst for Flisa bru, ved jernbanestasjonen, viser flomsonekartet ved 200årsflommen en sammenhengende vannflate mellom Glomma og Flisaelva. I 1995, ved
en tilsvarende vannføring, var det en smal, tørr korridor omtrent der jernbanen går.
Ifølge Åsnes kommune ble det ikke igangsatt tiltak for å hindre oversvømmelse der i
1995. Den beregnede vannflaten for 200-årsflommen stemmer godt med observert
vannstand i 1995, og uoverensstemmelsen mellom kart og observasjon i dette området
skyldes derfor i hovedsak usikkerheter i terrengmodellen.
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5. Andre faremomenter i området
I flomsonekartprosjektet settes det også fokus på andre faremomenter i vassdraget 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. I denne sammenheng blir det bedt om informasjon fra de aktuelle kommuner,
samt fra andre som man regner med har lokalkunnskap om området.

5.1 Is
I denne delen av Glomma er det ikke kjent at det har vært isganger eller isdammer som
har ført til oversvømmelser eller skader av noe omfang [Haddeland, 2002].

5.2 Massetransport, erosjon og sikringstiltak
I Åsnes kommune er det et masseuttak fra en sandbanke nedenfor Arneberg bru.
Masseuttaket skjer imidlertid ikke kontinuerlig. I elva foregår en kontinuerlig prosess
med erodering og avlagring av masse. Store områder er erosjonssikret, og det er ingen
spesielle problemer forbundet med masseavlagring. Flisaelva har imidlertid tidligere gitt
skade på grunn av løpsendring/masseavlagring [Haddeland, 2002].

5.3 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).
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6. Usikkerhet i datamaterialet
6.1 Flomberegningen
Datagrunnlaget for flomberegning i Glommavassdraget kan karakteriseres som godt.
Det foreligger lange observasjonsserier ved et stort antall målestasjoner. Det er likevel
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 målingene er ikke utført på ekstreme
flommer over alt. De største flomvannføringene er altså beregnet ut fra et ekstrapolert
samband mellom vannstander og vannføringer, dvs. også ”observerte” flomvannføringer
kan derfor inneholde en stor grad av usikkerhet.
En usikkerhetskilde i regulerte vassdrag kan være hvordan reguleringenes innvirkning
på vannføringen skal behandles. For prosjektområdet er det brukt data etter siste
regulering, og beregnede flomverdier antas derfor å ha ivaretatt reguleringenes
innvirkning på vannføringen.
Det er usikkerhet knyttet til anslåtte kulminasjonsvannføringer for flommen i 1995. Det
beror på at det er få steder man har sikre observasjoner, og i tillegg er beregningene av
vannføringene ved målestasjonene usikre på grunn av usikre vannføringskurver ved
slike høye vannstander som i 1995.
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 allikevel at datagrunnlaget er godt.

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 brubygging, veibygging, flomverk, masseuttak og
lignende.
Nøyaktighet i tverrprofiler, avstand mellom tverrprofiler, usikkerhet i estimat av ruhet
og helning på elva er blant de viktigste faktorene. Erosjon og masseavlagring
representerer generelt et betydelig usikkerhetsmoment i beregningene, og spesielt ved
store flommer kan det skje endringer i profilene.
Nøyaktigheten av vannlinjeberegningene forventes å ligge innenfor +- 25 cm, gitt
forutsetningene som ble lagt til grunn i modelleringen. Det er forutsetningen om inaktivt
strømningsareal på elveslettene under store flommer som er det største
usikkerhetsmomentet i de hydrauliske beregningene i dette prosjektet, se også
Haddeland og Høydal [1999]. Denne forutsetningen gjør at modellert vannstand under
en flomepisode sannsynligvis er noe høy. I forhold til usikkerheten i dette prosjektet,
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skal det ved praktisk bruk av vannlinjene legges på en sikkerhetsmargin på minimum
0.30 m, jf kap 7.4.

6.3 Flomsonen
Nøyaktigheten i de beregnete flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data,
flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer usikkerheten i
terrengmodellen, som har en forventet nøyaktighet på +/- 30 cm i forhold til virkelige
høyder i området.
Alle faktorer som er nevnt ovenfor vil sammen påvirke usikkerheten i sluttresultatet,
dvs. utbredelsen av flomsoner på kartet. Utbredelsen av flomsonen er derfor mindre
nøyaktig bestemt enn vannlinjene. Dette må en ta hensyn til ved praktisk bruk, jf kap 7.
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7. Veiledning for bruk
7.1 Hvordan leses flomsonekartet?
Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Glomma. Vannstander i sidebekker/elver og oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke.
En tabell viser flomhøyder tilknyttet tverrprofilene for de beregnede flommene. Kartet i
målestokk 1:15000 viser hvor tverrprofilene er plassert . Det er ved disse profilene
vannstander er beregnet. Vannstanden mellom tverrprofilene anses å variere lineært og
kan derfor finnes ved interpolasjon. Avstander langs midtlinjen er vist både på selve
kartet og i lengdeprofilet.
Områder som på kartet er markert som lavpunkt (områder bak flomverk, kulverter
m.v.), er avledet fra en bestemt flom, men gjentaksintervallet kan ikke overføres direkte.
Disse områdene er vist på kartet med skravur. Flomfaren må i disse områdene vurderes
nærmere, der en tar hensyn til grunnforhold, kapasitet på eventuelle kulverter m.v.

7.2 Unngå bygging på flomutsatte områder
Stortinget har forutsatt at sikringsbehovet langs vassdragene ikke skal øke som 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 tilfredsstillende 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)
Krav til sikkerhet mot flomskade er kvantifisert i NVEs retningslinje ”Arealbruk og
sikring i flomutsatte områder” (NVE Retningslinjer nr 1/99). Kravene er differensiert i
forhold til type flom og type byggverk/ infrastruktur.

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.
Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget sjekkes mot
de beregnete flomvannstandene. 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 ligger lavere enn det aktuelle flomnivået. Tilsvarende
kan det være mindre områder innenfor flomområdet som ligger høyere enn den aktuelle
flomvannstand. Ved detaljplanlegging og plassering av byggverk er det viktig å være
klar over dette.
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En måte å forholde seg til usikkerheten på, er å legge sikkerhetsmarginer til de
beregnete flomvannstander. Hvor store disse skal være vil avhenge av hvilke tiltak det
er snakk om. For byggetiltak har vi i kap. 7.4 angitt konkret forslag til påslag på
vannstandene. I forbindelse med beredskapssituasjoner vil ofte usikkerheten i
flomvarslene langt overstige usikkerheten i vannlinjene og flomsonene. Det må derfor
gjøres påslag som tar hensyn til alle elementer.
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, 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 Arealplanlegging og byggesaker - bruk av
flomsonekart
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. Primært må en ta utgangspunkt i de
beregnete vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. En
sikkerhetsmargin skal alltid legges til ved praktisk bruk. For å unngå flomskade må
dessuten dreneringa til et bygg ligge slik at avløpet fungerer under flom.
Sikkerhetsmarginen bør tilpasses det aktuelle prosjekt. I dette prosjektet er
grunnlagsmaterialet vurdert som godt. Usikkerhetene knyttet til størrelsen på
kulminasjonsvannføringen under flommen i 1995 blir til en viss grad eliminert ved at
man kalibrerer den hydrauliske modellen mot observerte vannstander. Man kan derfor
godt si at det i dette prosjektet trolig er større samsvar mellom flomstørrelse
(gjentaksintervall) og vannstand, som skal legges til grunn i arealplanlegging, enn det er
mellom vannføring og vannstand. Vi mener utfra dette, og det som er sagt i kapittel 6, at
et påslag med 0.30 m på de beregnete vannstander for å dekke opp usikkerheter i
beregningen, bør være tilfredsstillende.

7.5 Flomvarsling og beredskap – bruk av flomsonekart
Et flomvarsel forteller hvor stor vannføring som ventes, sett i forhold til tidligere
flomsituasjoner i vassdraget. Det er ikke nødvendigvis et varsel om skade. For å kunne
varsle skadeflom, må man ha detaljert kjennskap til et område. I dag gis flomvarslene i
form av varsel om overskridelse av et gitt nivå. "Varsel om flom" innebærer at
vannføringen vil nå et nivå over 5-årsflom, mens "Varsel om stor flom" innebærer at
vannføringen vil nå et nivå over 50-årsflom. Ved kontakt med flomvarslingen vil en ofte
kunne få mer detaljert informasjon.
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Flomsonekart gir detaljkunnskap i form av beregnede vannstander over en lengre
strekning ved flom, og man kan se hvilke områder og hvilke typer verdier som blir
oversvømt. Beredskapsmyndighetene bør innarbeide denne informasjonen i sine planer.
Ved å lage kart tilsvarende vedlegget til denne rapporten, kan en finne hvilke bygninger
som blir berørt av de ulike flomstørrelsene. Kobling mot adresseregistre kan gi lister
over berørte eiendommer. På dette grunnlaget vil de beredskapsansvarlige bedre kunne
planlegge evakuering, omkjøringsveger, bygging av voller og andre krisetiltak
På grunn av usikkerhet både i flomvarsler og flomsonekartene, må en legge på
sikkerhetsmarginer ved planlegging og gjennomføring av tiltak.
Flomsonekartene viser med egen skravur de områder som er beskyttet av flomverk, dvs
voller som skal hindre oversvømmelse. Ved brudd i flomverket, kan det oppstå farlige
situasjoner ved at store mengder vann strømmer inn over elvesletta i løpet av kort tid.
Det er derfor viktig at de beredskapsansvarlige utnytter denne informasjonen, og
forbereder evakuering og eventuelle andre tiltak dersom svakheter i flomverket påvises
eller flommen nærmer seg toppen av flomverket.

7.6 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!
Tabell 7.1 Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og
gjentaksintervall.
Gjentaksintervall
Periodelengde år (L)
(T)
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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Vedlegg
Vedlegg 1: 3 kartblad av flomsonekart som viser utbredelsen av 100-års flommen.
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Utgitt i NVEs flomsonekartserie - 2000:
Nr 1

Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Sunndalsøra

Nr 2

Siri Stokseth: Delprosjekt Trysil

Nr 3

Kai Fjelstad: Delprosjekt Elverum

Nr 4

Øystein Nøtsund: Delprosjekt Førde

Nr 5

Øyvind Armand Høydal: Delprosjekt Otta

Nr 6

Øyvind Lier: Delprosjekt Rognan og Røkland

Utgitt i NVEs flomsonekartserie - 2001:
Nr 1

Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Støren

Nr 2

Anders J. Muldsvor: Delprosjekt Gaupne

Nr 3

Eli K. Øydvin: Delprosjekt Vågåmo

Nr 4

Eirik Traae: Delprosjekt Høyanger

Nr 5

Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Melhus

Nr 6

Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Trondheim

Nr 7

Siss-May Edvardsen: Delprosjekt Grodås

Nr 8

Øyvind Høydal: Delprosjekt Rena

Nr 9

Ingjerd Haddeland: Delprosjekt Flisa
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