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Forord

Det etableres nå 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.

Rapporten presenterer resultatene fra kartleggingen av Sokna, Hauge i Dalane, Sokndal kommune.
Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger.

En særlig takk til Sokndal kommune for velvillig innstilling. Flomsonekartet skal være et verktøy i
forvaltningen av flomutsatte områder rundt Hauge.

Oslo, desember 2001

Kjell Repp
avdelingsdirektør

Hallvard Berg
prosjektleder
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Sammendrag

Det er utarbeidet flomsonekart for Hauge sentrum. Den kartlagte strekningen går fra Åmot og omtrent
til Kjelland. Beregningene viser store oversvømmelser rundt Hauge sentrum allerede ved 10-20 års
flommen. Ved nybygging i disse områdene må kommunen være særlig oppmerksom på flomfaren. I
beredskapssammenheng er det verd å merke seg at flere sentrale veier også oversvømmes ved en 10-
20 års flom.

Sokndal kommune har markert og målt inn høyder på vannstanden langs elva for flere flomepisoder.
NVE har også fått vannstander fra Dalane Energi for storflommen i 1992. Disse dataene er brukt til å
kalibrere en hydraulisk modell som beregner sammenhengen mellom vannføring og vannstand for
elva.

NVE har gjort en flomfrekvensanalyse for å finne ut hvor ofte de store flommene opptrer. Disse
flommene er så matet inn i den hydrauliske modellen. Vannstandene denne modellen gir, er vist på
kart som viser flomutbredelse ved en gitt flomstørrelse og gjentaksintervall. Flomutbredelsen for
100års-flommen viser derfor de områdene som blir oversvømmet av den største flommen som opptrer
i gjennomsnitt en gang per hundre år.

Flomutsatte arealer er i utgangspunktet å betrakte som ”grunn som ikke er tilstrekkelig sikker mot
fare” (pbl §68) og skal derfor ikke bebygges, medmindre sikkerheten bringes opp til et akseptabelt
nivå. I NVEs retningslinjer ”Arealbruk og sikring i flomutsatte områder” angis mer detaljerte og
differensierte krav til sikkerhet for ulike byggeformål.

Rapporten slår fast at ved nybygging skal det legges en sikkerhetsmargin på 40 cm på de beregnede
flomhøydene.
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1 Innledning

1.1 Formål
Et flomsonekart viser hvilke områder som oversvømmes ved flommer med ulike gjentaksintervall. I
tillegg til kartene utarbeides det også lengdeprofiler for vannstand i elva.

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 1996:16) 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. Regjeringen anser en bedre styring av
arealbruken som det absolutt viktigste tiltaket for å holde risikoen for flomskader på et akseptabelt
nivå. Denne vurderingen fikk også sin tilslutning ved behandlingen i Stortinget.

I 1998 ble det satt i gang et større prosjekt for kartlegging i regi av NVE. 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 og ca. 1250 km elvestrekning som skal kartlegges.

1.3 Avgrensning av prosjektet
Området som er kartlagt ligger langs elva Sokna fra Åmot, forbi Hauge sentrum og ned til Kjelland
(figur 1.1). På dette området renner elva med lite fall før elva går inn i et smalt parti og går i stryk ned
til Soknastrand og havet. Elva Sokna har vært kjent for sine flommer og oversvømmelser av områdene
rundt Hauge langt tilbake i tid. I følge (Johnson mfl 1987) krevde storflom i 1735 to menneskeliv da
”klokker Hans Hansson og Nils skredder skulle ri over elven ved Åmotvadet”. Oversvømmelsene
rundt Hauge skyldes at elva ved Kjelland går gjennom et smalt parti som under flom stuver opp vannet
på oppsiden. Elvebunnen ble senket på dette stedet i 1937 og 1967 (Johnson m.fl. 1987), men partiet
stuver fremdeles opp vannet under de store flommene.

De senere år har det vært flere store flommer med oversvømmelser av sentrumsområdene, selv om
deler av nedbørsfeltet til Sokna nå er regulert. Flommene er i liten grad blitt dempet fordi
reguleringsprosenten er såvidt lav (Drageset 1999).

Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring som er kartlagt. Andre
vassdragsrelaterte faremomenter som isgang, erosjon og utrasing er ikke analysert på samme måte,
men det er samlet inn tilgjengelige opplysninger om disse temaene.
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Figur 1.1 Oversiktskart, Hauge i Dalane med omegn
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1.4 Gjennomføring av prosjektet
Prosjektet er gjennomført under ledelse av NVE med Sokndal kommune som viktig bidragsyter og
diskusjonspart. Første utkast til flomsonekart ble sendt til kommunen for innspill og vurdering av
flomutbredelse. Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektets vedtatte rutiner for styring,
gjennomføring og kvalitetskontroll (Berg 2000).

2 Datainnsamling

2.1 Metode og databehov
Det er gjort en flomanalyse av størrelse og hyppighet på flommer i vassdraget. Dette er gjort ved hjelp
ved en statistisk analyse av historiske flommer som har opptrådt. De hydrologiske grunnlagsdataene er
vannstandsregistreringer og utledet vannføring fra nærliggende vannmerker i elva.

Det er dernest gjennomført vannlinjeberegninger for å beregne hvor høy vannstand de ulike flommene
gir langs elva i analyseområdet. Modellen tar hensyn til elvas geometri og fallforhold og
grunnlagsdataene er tverrprofiler av elva og avstand mellom tverrprofilene. Nødvendige
kalibreringsdata for modellen er innmålt vannstand langs elva ved flere kjente vannføringer. Av
vannlinjen utledes en digital vannflate. Denne kombineres med en digital terrengmodell i GIS som
beregner oversvømt areal og viser flomsonen.

2.2 Hydrologiske data

2.2.1 Flomfrekvensanalyser
Flomfrekvensanalysen er presentert i egen rapport (Drageset 1999). Flomberegning for nedre del av
Sokna baseres primært på vannføringsanalyser fra målestasjonene Litle Rosseland og Refsvatn som er
lokalisert i nedbørsfeltet, og vannmerkene Helleland og Gjedlakleiv som ligger utenfor nedbørsfeltet.
Feltet er lavereliggende, kystnært, lokalisert på sørvestlandet og med en feltstørrelse på 306 km2. Ca
en tredjedel av feltet er regulert, resten er uregulert. Vannføringen er størst og varierer mest om
vinteren.

Generelt opptrer små flommer ofte, mens store flommer opptrer mer sjeldent. Gjentaksintervallet angir
statistisk hyppighet på de ulike flommene, men dette gjelder som gjennomsnitt for en lang periode. En
10års-flom kan derfor f.eks. opptre to år på rad, men allikevel være en 10års-flom. Tabell 2.1 gjengir
de vannføringsverdiene som er benyttet i dette prosjektet. For Sokno og Litlå oppstrøms Åmot er
vannføringen fordelt med 35% i Sokno og 65% i Litlå. Verdiene er kuliminasjonverdier
(maksimalverdien under en flomepisode).

Tabell 2.1 Vannføring (kuliminasjonsverdi) ved økende gjentaksintervall for Sokno nedstrøms
Åmot

Gjentaksintervall [år]
Flomvannføring i Sokna

nedenfor samløp med Litlå
[m3/s]

Middelflom 105
10års-flom 151
20års-flom 169
50års-flom 192

100års-flom 209
200års-flom 226
500års-flom 248
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2.2.2 Vannføringer og vannstander til kalibrering
Under flomepisoden 03.12.1992 var store deler av Hauge sentrum oversvømmet. Det ble tatt flere
bilder fra denne hendelsen og disse bildene er brukt til å finne punkter (i terrenget, på bygninger ol) og
måle inn nøyaktig nivå for hvor høyt vannet stod under flommen. Ny flom i Sokna opptrådte
19.10.2000, men da var vannstanden noe lavere enn i 1992. For begge disse flommene er det målt inn
vannstander langs elva som benyttes i kalibrering av den hydrauliske modellen. I tillegg er det målt
inn noen vannstander ved lavere vannføring, ca 80 m3/s 17.09.1997 og ca 35 m3/s 30.11.1999.

Utfordringen har vært å finne gode anslag for hvor stor vannføringen har vært under disse
flomepisodene. Vannmerkene som ligger i nedbørsfeltet dekker bare ca halvparten av nedbørsfeltet.
To tredjedeler av feltet man har vannføringsmålinger for, er regulert og derfor ikke representativt for
det umålte, uregulerte restfeltet.

I kalibreringen av den hydrauliske modellen er det anslått at vannføringen i Sokna nedstrøms samløpet
med Litlå under flommen i 1992  var ca 140 m3/s, mens den i 2000 var ca 100 m3/s (Drageset 1999).

Tabell 2.2 Kalibreringsobservasjoner - tidspunkt og estimerte vannføringer for
kalibreringsvannstander.

Lokalitet Flom 02.des
1992

ca 140 m3/s

Flom 19.okt
2000

 ca 100 m3/s

Flom 17.sept
1997

 ca 80 m3/s

Vannføring 30.11
1999

ca35 m3/s
Havnivå 0.4 1.01
Profilnummer 1 0.5
Profilnummer 2 2.40 2.72
Profilnummer 3 4.17
Profilnummer 4 4.24 1.83
Profilnummer 5 4.91 2.80
Profilnummer 6 4.96 3.59
Profilnummer 7 5.48 5.11
Profilnummer 12 6.37 5.57 5.19 3.75
Profilnummer 13 5.27 3.75
Profilnummer 14 3.78
Profilnummer 15 6.37 5.63
Profilnummer 16 6.37 5.63 3.87
Profilnummer 17 4.08
Profilnummer 18 6.43 5.71 4.15
Profilnummer 19 4.61
Profilnummer 20 4.91
Profilnummer 21 5.47
Profilnummer 22 7.25 5.92
Profilnummer 23 7.27 6.01
Profilnummer 24 7.49 6.71
Profilnummer 25 7.53
Profilnummer 26
Profilnummer 27
Profilnummer 28 9.63 7.56
Profilnummer 29 7.72
Profilnummer 30 8.05
Profilnummer 31 10.00 8.31
Profilnummer 32 8.04
Profilnummer 33 8.22
Profilnummer 34 10.00 9.82 8.37
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2.3 Topografiske data

2.3.1 Tverrprofiler
Gjennom Hauge sentrum går Sokna slak og stilleflytende, mens forbi Kjelland går elva igjennom et
smalere og brattere parti før den går bratt i stryk og renner ut i havet ved Soknastrand. Hydraulisk sett
er det smale partiet ved Kjelland som stuver opp vannet slik at man får store oversvømte områder
rundt Hauge sentrum ved flom. 34 tverrprofiler ble oppmålt i elva i 1998 (Fjellanger Widerøe 1999),
etter at NVE hadde bestemt hvor profilene skulle ligge. Profilenes plassering er vist i figur 2.1.
Profilene 8, 9 10 og 11 er ikke vist på kartet, fordi disse ikke er benyttet i den hydrauliske
modelleringen. Profilene ble først oppmålt i det gamle elveløpet, i den hensikt å modellere hydraulisk
det gamle elveløpet som går fra Sokna og inn til Kryptevik og videre ut i Sokna igjen. Senere ble det
gamle elveløpet vurdert å være så gjengrodd at vannhastigheten her vil bli svært lav. Omløpet har
derfor ikke hydraulisk kapasitet av betydning og er  tatt ut av modelleringen.

2.3.2 Digitale kartdata
Digitale data er levert av Statens kartverk, Rogaland. Elvesystemet og situasjon som veier og
bygninger har en nøyaktighet tilsvarende målestokk 1:1000. Høydedata foreligger som punkter (x, y
og z-verdi) og som terrenglinjer samlet inn fra flybilder. Det er generert en digital terrengmodell i GIS
for området utfra høydepunkter og terrenglinjer I tillegg er det benyttet andre høydebærende data som
terrenglinjer (veikant, elvekant og innsjø med høyde) til oppbygging av terrengmodellen.
Programvaren ArcInfo med modulene TIN og GRID er benyttet. Terrengmodellen er et raster med
celler på 5 x 5 meter. Hver celle får tilordnet en høydeverdi i analysen.
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Figur 2.1 Oppmålte tverrprofiler i Sokno og Litlå

0 1 km
N



12

3 Vannlinjemodellering

3.1 Modelloppsett
Modellen HEC-RAS er benyttet til vannlinjeberegningene. De oppmålte tverrprofilene er
hovedsakelig benyttet uforandret i modellen. Noen ekstra hjelpeprofil er lagt inn, særlig rundt det
trange partiet ved Kjelland. Tillegget i vannføring fra kulverter/bekker langs analysestrekningen er
vurdert til å være uten betydning for resultatene og derfor utelatt. Vannføringen er antatt  stasjonær og
lik for elvestrekningen etter samløpet med Litlå, vannføringen er fordelt i de to elveløpene oppstrøms
samløpet ved at det er antatt at  65% av vannføringen kommer fra Sokna, mens 35% kommer fra Litlå.

Alle bruene er lagt inn som opsjonen bruer i HEC RAS, men oppstuingseffekten av bruene er nærmest
neglisjerbar når bruåpningene ikke er redusert og tilstoppet av rek. I en flomsituasjon kan det komme
rek med i flomvannet som reduserer bruenes kapasitet og trolig er brua over til Kryptevik da særlig
utsatt. Det er vanselig å anslå hvor store oppstuinger som kan oppstå hvis dette inntreffer.

Nedstrøms grensebetingelse er vannstand i sjø og dette er brukt i kalibrering av modellen. Fordi elva
oppstrøms Soknastrand er så bratt, påvirker ikke vannstanden i havet vannstanden rundt Hauge
sentrum.

3.2 Kalibrering og egenskaper til modellen
I kalibreringen av modellen er det lagt størst vekt på flommene i 1992 og 2000. Figur 3.1 viser
kalibrert vannlinje sammenliknet med observert vannstand for disse to hendelsene. Det trange partiet
ved Kjelland er ”hydraulisk bestemmende”. Det betyr at det er svært viktig å få modellert dette partiet
riktig for å få riktige flomhøyder rundt Hauge.

Figur 3.1  Kalibrert vannlinje og observert vannstand for flommene 2.12.1992 (1
19.10.2000 (100 m3/s), 17.09.1997 (80 m3/s) og 30.11.1999 (35 m3/s).
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3.3 Resultater av vannlinjeberegningene
Den ferdig kalibrerte modellen er benyttet til å beregne høyden på vannspeilet (figur 3.2) for
middelflom og flommer med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. Vannføringene er hentet
fra tabell 2.1, beregnet vannstand er gitt i tabell 3.1.

Figur 3.2 Vannlinjer for flommer med forskjellig gjentaksintervall
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Tabell 3.1 Vannstander i hvert profil for Sokna (og 3 profil i Litlå) for de ulike flomstørrelsene

Profil-
nummer

Middel-
flom

10-
årsflom

20-
årsflom

50-
årsflom

100-
årsflom

200-
årsflom

500-
årsflom

34 9.34 10.03 10.24 10.49 10.67 10.84 11.05
33 9.33 10.02 10.23 10.48 10.66 10.83 11.04
32 9.29 9.99 10.2 10.45 10.63 10.81 11.02
31 –Litlå 10.01 11.17 11.35 11.39 11.56 11.73 11.91
30 –Litlå 9.88 11.12 11.29 11.31 11.48 11.64 11.69
29 –Litlå 9.13 9.86 10.05 10.28 10.44 10.59 10.78
28 9.11 9.86 10.05 10.28 10.44 10.59 10.78
27 9.07 9.75 9.95 10.17 10.33 10.48 10.67
26 8.87 9.45 9.63 9.84 9.98 10.12 10.29
25 8.68 9.24 9.42 9.62 9.76 9.89 10.07
24 7.8 8.27 8.42 8.6 8.74 8.87 9.06
23 7.27 7.7 7.84 8.03 8.19 8.35 8.57
22 6.57 7.19 7.41 7.68 7.88 8.07 8.34
21 6.56 7.18 7.39 7.67 7.87 8.06 8.33
20 6.34 7.01 7.23 7.52 7.74 7.94 8.22
19 6.08 6.8 7.05 7.37 7.6 7.82 8.1
18 5.92 6.67 6.93 7.26 7.5 7.72 8.01
17 5.62 6.46 6.75 7.1 7.34 7.58 7.88
16 5.60 6.46 6.75 7.1 7.34 7.58 7.88
15 5.55 6.44 6.73 7.08 7.34 7.58 7.89
14 5.54 6.44 6.73 7.08 7.33 7.56 7.87
13 5.54 6.44 6.73 7.08 7.33 7.57 7.88
12 5.54 6.44 6.73 7.08 7.33 7.57 7.87
11 5.54 6.46 6.75 7.1 7.34 7.58 7.88
10 5.54 6.46 6.75 7.1 7.34 7.58 7.88
9 5.54 6.46 6.75 7.1 7.34 7.58 7.88
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4 Flomsonekart

4.1 Generering av flomsoner
Flomsonekart for 100års flommen er vedlagt, i tillegg er oversvømmelsene for 10, 20, 50, 100 200 og
500års flommen vist i figur 4.1-4.3. Flomsonene er generert ved bruk av GIS (ArcInfo). 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 en terrengmodell. Ved
denne analysen markeres alle terrengområder som ligger lavere enn aktuell flomhøyde.

4.3 Vurdering av flomsonene
Sokndal kommune vurderte foreløpig flomsonekart. Tilbakemeldingen var at for de to høyeste
kalibreringsvannføringenene, lå oversvømmelsene noe høyt enkelte steder. NVE har vurdert
tilbakemeldingene og justert flomlinjene noe etter tilbakemelding fra kommunen.

4.4 Resultater fra flomsoneanalysen
Beregnet oversvømt areal for alle flommene er vist i tabell 4.2. Figur 4.1-4.3. viser at store arealer,
både bebygde og landbruksarealer rundt Hauge, blir oversvømt allerede ved 10-20års flom. Dette er
delvis jordbruksland, men også bebyggelse og veier tett inntil elva. De lavereliggende områdene rett
syd for Hanaberg og nordvest for kirka er skravert i figur 4.1. Dette er lavpunkter som i følge
beregningene og kartdataene ligger lavere enn vannflaten i Sokna ved en 10-20års flom, men uten
direkte kontakt med vannet i elva. Hvorvidt disse arealene virkelig blir oversvømt, er avhengig av om
de vil stå i direkte forbindelse med vannet i elva, f.eks. via en bekk eller en stikkrenne.

I en flomsituasjon i Hauge er det trange partiet sydvest for Kjelland som stuver opp vannet. Fallet i
vannlinja i de store oversvømte områdene er svært lite og faren for f.eks. at elva skal ta nytt løp eller at
andre dramatiske situasjoner skal oppstå er relativt liten.

Alle 6 flommer finnes på digital form. Flomsonene er kvalitetskodet og datert på SOSI format og
ArcView (shape) format i aktuell NGO akse 1 og i UTM sone 33. Digitale data på CD er sendt
primærbrukere. På kartet er lavpunkt og områder bak flomverk kodet og skravert spesielt. Alle
flomutsatte areal er kodet med datafeltene FTEMA = 3280 og flomaar = gjentaksintervall. Lavpunkter
er kodet med egen kode, ”lavpunkt”= 1 (eller lik 0).

Tabell 4.2. Flomutsatt areal - total areal og lavpunkter

Gjentaksintervall Flomutsatt areal
Totalt (daa)

Flomutsatt areal
Lavpunkter (daa)

10 års flom 911 daa 48 daa
20 års flom 1003 daa 28 daa
50 års flom 1093 daa 5 daa

100 års flom 1154 daa 9 daa
200 års flom 1208 daa 10 daa
500 års flom 1276 daa 7 daa
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Figur 4.1 Flomutsatt areal ved 10 og 20 årsflom
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Figur 4.2 Flomutsatt areal ved 50 og 100 årsflom
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Figur 4.3 Flomutsatt areal ved 200 og 500 årsflom
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5 Andre faremomenter i området

I flomsonekartprosjektet vurderes også andre faremomenter i vassdraget enn oversvømmelser, men
uten at det gjøres inngående analyser. Sokndal kommune har fått tilsendt skjemaer med spørsmål om
is, isgang og erosjon. NVE har fått tilbakemelding om at islegging og isgang opptrer sjelden i Sokna.
NVE deltok i bygging av en terskel rett nedstrøms brua til Årstad, for noen år tilbake. Terskelen ble
bygget for å hindre videre erosjon av elvebunnen og undergraving av brua. Masseavlagring er ikke noe
problem av større omfang.

6 Usikkerhet i datamaterialet

6.1 Flomberegningen
Flomanalysen har flere feilkilder. En kilde til feil ligger i om sammenhengen mellom målt vannstand
og utledet vannføring ved de benyttede vannmerkene er god. Dette forutsetter en entydig sammenheng
mellom vannstand og vannføring ved målepunktet og mange nok og store nok kontrollmålinger for å
konstruere avløpskurven.

En annen feilkilde i flomanalysene ligger i om flomregistreringsperioden er tilstrekkelig lang til å
kunne estimere store flommer som inntreffer sjelden. Litle Rosseland har registreringsperiode på 60
år, mens Refsvatn har en registreringsperiode på bare 19 år. For den endelige flomanalysen er
vannmerket Refsvatn utelatt fordi det har så kort serie og data for to vannmerker utenfor nedbørsfeltet,
Helleland og Gjedlakleiv, er benyttet. Lengden på dataperioden er da god, men ny usikkerhet i forhold
til representativitet for disse vannmerkene i forhold til Soknas nedbørsfelt, oppstår.

6.2 Vannlinjeberegningen
Kvaliteten på vannlinjeberegningene er avhengig av en godt kalibrert vannlinjeberegningsmodell. Det
er derfor nødvendig å samle inn samhørende verdier av vannføring og vannstand som modellen kan
kalibreres etter.

For Sokna er det samlet inn bra og tilstrekkelig med kalibreringsdata/vannstandsdata, men
utfordringen ligger i usikkerheten i anslagene for vannføring på de dagene vannstandene ble registrert.
Disse anslagene kan for Sokna ha en usikkerhet på opp mot 40%.  Det er f.eks. forutsatt at flommen i
1992 var på 140 m3/s. Denne størrelsen er funnet ved hjelp av bestemte antakelser knyttet til det
umålte restfeltet Soknas nedbørsfelt (Drageset 1999). Samme metode for flomepisoden i 2000, gir et
anslag på denne flommen på omtrent det samme. Fra oppmålingene av vannstand for disse to
hendelsene, er det tydelig at flommen i 1992 var størst og at flomvannet i 2000 stod betydelig lavere.

Den hydrauliske modellen gir forskjell i vannføring på ca 40 m3/s for disse to flommene. I arbeidet
med kalibrering av modellen er det derfor valgt å anta at flommen i 1992 var på ca 140 m3/s, mens
flommen i 2000 var ca 100 m3/s. 140 m3/s tilsvarer ca en 10års-flom og dette er i samsvar med at det
ved vannmerkene Litle Rosseland var en 5-10årsflom og ved Refsvatn en 10års-flom, under samme
flomepisode. Hydrauliske beregninger med modellen medfører at flommen i 2000 da må antas å ha
vært på ca 100 m3/s, mens flommen i 1997 var på ca 80 m3/s.

Den totale usikkerheten i de endelige vannlinjene inkludert usikkerhet knyttet til flomstørrelser og
gjentaksintervall er vurdert middels sammenliknet med andre flomsonekartprosjekt. Det forutsettes å
være tilstrekkelig å legge på en sikkerhetsmargin på 40 cm på alle beregnede flomhøyder innenfor
analyseområdet.



20

6.2 Flomsonen
Nøyaktigheten i de beregnede flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data,
flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer usikkerheten i terrengmodellen.

Terrengmodellen bygger på laserdata samt høydebærende situasjonsdata der forventet nøyaktighet er
+/- 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 elva Sokna for områdene rundt Hauge sentrum.
Oversvømmelser og flom i sidebekker og kulverter er ikke vurdert.

Tabell 3.1  viser flomhøyder i tverrprofilene for de beregnede flommene. Vedlagt flomsonekartet og
figur 1.2  viser hvor tverrprofilene er plassert. Vannstanden mellom tverrprofilene antas å variere
lineært og kan finnes ved interpolasjon. Avstander langs midtlinjen er vist på flomsonekartet.

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 (Skauge 1999).

Krav til sikkerhet mot flomskade er angitt i NVEs retningslinje (Toverød 1999). 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. I
grenseområde mellom oversvømt og tørt land, må imidlertid terrengnivå sjekkes mot beregnet
flomnivå.

En måte å forholde seg til usikkerheten på, er å legge sikkerhetsmarginer til de beregnede
flomvannstander. Hvor store disse skal være vil avhenge av hvilke tiltak det er snakk om.For
byggetiltak skal sikkerhetsmarginen være på 40 cm. 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 som 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. For å unngå flomskade må dreneringa til et bygg ligge
slik at avløpet fungerer under flom. På grunn av usikkerhet både i flomvarsler og flomsonekartene, må
en legge på sikkerhetsmarginer ved planlegging og gjennomføring av tiltak. For Hauge må det legges
en sikkerhetsmargin på 0.4 meter på de høyder som er beregnet.
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7.5 Flomvarsling og beredskap – bruk av flomsonekart
Et flomvarsel forteller hvor stor vannføring som ventes, sett i forhold til historiske 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 sender NVE ut flomvarslene i form av varsel om overskridelse
av et gitt nivå eller innenfor et intervall. ”Varsel om flom” gis ved ventet vannføring med
gjentaksintervall på mer enn 5 år. ”Varsel om stor flom” gis ved ventet vannføringen med
gjentaksintervall mer enn 50 år. Ved kontakt med flomvarslingen vil en ofte kunne få mer detaljert
informasjon. I Hauge er det verd å merke seg at allerede ved ”varsel om flom” vil det være et varsel
om mulig skadeflom.

Flomsonekart gir detaljkunnskap i form av beregnede vannstander over en lengre strekning ved flom,
og man kan se hvilke områder blir oversvømt. Beredskapsmyndighetene bør innarbeide denne
informasjonen i sine planer. 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.

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 sannsynligheten for 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 tabell 7.1 at
konstruksjonen må være sikker mot en 500-årsflom!

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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VEDLEGG

Kartblad av flomsonekart som viser utbredelsen av 100-års flommen.



 

 

 



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

Nr 10    Ingjerd Haddeland: Delprosjekt Kirkenær

Nr 11    Siri Stokseth: Delprosjekt Hauge
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