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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 Tokkeåi gjennom Dalen
sentrum. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger.
En særlig takk til Tokke kommune og Statkraft for et godt samarbeid.

Oslo, desember 2002

Kjell Repp
avdelingsdirektør
Hallvard Berg
prosjektleder
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Sammendrag
Det er utarbeidet flomsonekart for Dalen sentrum. Grunnlaget for flomsonekartet er
flomberegninger, beregning av flomvannstander i Bandak og vannlinjeberegninger i Tokkeåi.
Tokkeåi er et vassdrag som er regulert på 1960 og 1970 tallet og har en reguleringsgrad på 63
%. Dette er en høy reguleringsgrad og det er en tydelig trend at flommene i Tokkeåi er blitt
mindre etter reguleringene. I flomanalysen har en forutsatt at reguleringene reduserer
vårflommene og mindre flommer men en regner med at ved de store flommene så vil
virkningene av reguleringene være av mindre betydning.
Allerede ved en 10 års flom begynner de første områdene å bli oversvømt og ved en 200 års
flom er det betydelige områder som oversvømmes.
I tillegg til at store områder oversvømmes er det et område som er meget kritisk og hvor elven
kan bryte gjennom med dramatiske konsekvenser. Dette er fra RV- 45 brua og ca 200 m opp
langs vegen til Huvestad. Vannet begynner å gå over på laveste punkt allerede ved en 100 års
flom. Ved en 200 - 500 års flom vil en få en betydelig overtopping og hele eller deler av
Tokkeåi vil ta nytt løp gjennom sentrum.
RV 45 brua er et kritisk punkt som henger nøye sammen med faren for overtopping like
oppstrøms. Beregningene viser at vannstanden ikke begynner å ta oppunder gang- sykkelvei
delen av brua før ved en 500 års flom, men pga rek og lignende kan problemene begynne
allerede ved en 100 års flom. Konsekvensene ved problemer med brua er at vannstanden raskt
stiger og medfører overtopping av vegen like oppstrøms med de konsekvensene som er
beskrevet ovenfor. NVE og Tokke kommune har innledet et samarbeid for å se nærmere på
problemet. NVE vil utarbeide et forslag til flomverk og tiltak for å bedre de hydrauliske
forholdene i svingen.
Gangbruene fra skolen over Brynjulvsøyene og til Huvestad og brua over til Buøy kan tåle en
200 års flom dersom en klarer å hindre at rek og lignende setter seg fast.
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 på et
akseptabelt nivå. I NVE sine retningslinjer ”Arealbruk og sikring i flomutsatte områder ”
angies mer detaljerte og differensierte krav til sikkerhet for ulike byggeformål.
Rapporten slår fast at ved nybygging skal det legges en sikkerhetsmargin på 0.3 m nedstrøms
profil 11 og oppstrøms profil 20. Mellom profil 11 og 20 benyttes en sikkerhets margin på 0.5
m.
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 1996:16) anbefalte at det etableres et nasjonalt kartgrunnlag
– flomsonekart – for de vassdrag i Norge som har størst skadepotensial /1/. Utvalget
anbefalte en detaljert digital kartlegging.
I Stortingsmelding nr 42 (1996-97) gjøres det klart at regjeringen vil satse på
utarbeidelse av flomsonekart i tråd med anbefalingene fra Flomtiltaksutvalget.
Satsingen må ses i sammenheng med at regjeringen definerer en bedre styring av
arealbruken som det absolutt viktigste tiltaket for å holde risikoen for flomskader på et
akseptabelt nivå. Denne vurderingen fikk sin tilslutning også ved behandlingen i
Stortinget.
Det ble i 1998 satt i gang et større prosjekt for kartlegging i regi av NVE. Det er
utarbeidet en plan som viser hvilke elvestrekninger som skal kartlegges /2/.
Strekningene er valgt ut fra størrelse på skadepotensial. Totalt er det 129 delstrekninger
som skal kartlegges. Dette utgjør ca. 1250 km elvestrekning.

1.3 Beskrivelse av vassdraget
Tokkeåis vassdrag strekker seg fra de vestlige delene av Hardangervidda og til elvens
utløp i Bandak, det øverste av Vestvannene. Vassdraget er i luftlinje cirka 80 km langt
med et nedbørfelt på drøyt 2300 km2. Høyeste punkt i nedbørfeltet er Sandflo-eggi,
1719 m o.h., på vannskillet mot Suldalsvassdraget. Midlere felthøyde er 1030 m o.h.
mens Bandak ligger på 72 m o.h. Vassdraget består av to grener, Songa/Tokkeåi med
Songavatn og Totak i nord og Vinjeåi, som ligger parallelt litt lenger sør. Disse to
elvegrener møtes ved Åmot, hvorfra Tokkeåi renner drøyt en mil mot sør før elven snur
mot øst og renner gjennom Dalen og ut i Bandak.
Vassdraget er gjennomregulert. Reguleringsgraden, dvs. forholdet mellom total
magasinvolum og midlere årlig tilsig, er ca. 63 %.
I vassdraget ligger flere kraftverk. De største er Vinje kraftverk med utløp i Vinjevatn.
og Tokke kraftverk som har inntak i Vinjevatn og utløp i Bandak. Tokke kraftverk har
maksimal kapasitet på ca. 130 m3/s.
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Bandak er en stor innsjø som renner ut i Kvitseidvatn som igjen renner ut i Flåvatn.
Vannene henger sammen og reguleres ved Hogga kraftverk i utløpet av Flåvatn.
HRV i Bandak/Kvitseidvatn/Flåvatn er på kote 72 og LRV er på kote 69.46 . Total
lengde på vannsystemet er ca 60 km. I flom vil vannet stuve seg opp i en del trange
parti og en kan få en betydelig vannstandstigning i Bandak. Et eksempel er 1927
flommen hvor vannstanden i Bandak var på kote 75,89, dvs knappe 4 m over dagens
HRV.
Området som skal kartlegges strekker seg fra Tokkeåis utløp i Bandak til samløpet med
Daleåi, en strekning på ca 4 km.
Midlere naturlig årsvannføring ved Tokkeåis utløp i Bandak er ca. 88 m3/s, mens
midlere regulert årsvannføring er, på grunn av Tokke kraftverk, redusert til drøyt 20
m3/s. Tilsvarende forhold gjelder også for de årlige flommene som etter regulering er
betydelig redusert. Det har etter reguleringene på 60 og 70 tallet ikke vært store
flommer i Tokkeåi, i forhold til før regulering. Dette fører til en sterk gjengroing av
elveløpet og regulanten må jevnlig rydde vegetasjon for å opprettholde nødvendig
flomtverrsnitt.
Flommene i Tokkeåi har blitt betydelig mindre men en regner med at de virkelig store
flommene fortsatt vil bli like store som før regulering.
Gjennom Dalen sentrum er Tokkeåi en typisk meandrerende elv med mange øyer.
Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring som skal
kartlegges. Andre vassdragsrelaterte faremomenter som isganger, erosjon og utrasinger
er ikke gjenstand for tilsvarende analyser, men det tas sikte på å synliggjøre kjente
problemer av denne art i tilknytning til flomsonekartene.

Flomsonekart for Dalen sentrum
Desember 2002

8

25 km

0

Figur 1.3

Oversiktskart over prosjektområdet.

1.4 Prosjektgjennomføring
Følgende personer i NVE har deltatt i delprosjektet:
Prosjektleder
Flomberegninger
GIS

Eirik Traae
Lars Evan Petterson
Eli K. Øydvin og Astrid Voksø

Hallvard Berg er NVE sin sentrale prosjektleder og ansvarlig for alle flomsonekart prosjektene.
Kontaktperson hos Tokke kommune har vært Åge Verpe og Ove Geir Nevestveit og hos
Statkraft Helge Bergsland.
Kommunen og Statkraft har fått oversendt de foreløpige kartene, og 30 nov 2001 var det
et møte mellom Kommunen, Statkraft og NVE hvor resultatene ble fremlagt.
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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.
Det gjennomføres en statistisk analyse av hvor store og hyppige flommer som kan
forventes i vassdraget (flomberegning). Det beregnes vannføring for flommer med
gjentaksintervall hhv. 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.
Av vannlinjen utledes en digital vannflate. Denne kombineres med en digital
terrengmodell i GIS som beregner oversvømt areal (flomsonen).

2.2

Hydrologiske data

2.2.1

Flomberegning

Avrenningen i vassdraget er drøyt 37 l/s*km2 som årsmiddel. Den varierer fra ca. 80
l/s*km2 i de vestligste delene til ca. 18 l/s*km2 i området rundt Dalen. Midlere naturlig
årsvannføring ved Tokkeåi sitt utløp i Bandak er ca. 88 m3/s, mens midlere regulert
årsvannføring er, på grunn av Tokke kraftverk, redusert til drøyt 20 m3/s. Den naturlige
avrenningen er liten om vinteren, mens snøsmeltingen fører til stor avrenning i mai-juli,
hvoretter avrenningen stort sett avtar utover høsten. Reguleringene har i tillegg til stor
total reduksjon av vannføringen ført til en betydelig utjevning av vannføringen over året
i nedre deler av Tokkeåi. Store flommer kan opptre både i forbindelse med
snøsmeltingen om forsommeren og i forbindelse med nedbør om høsten. Dette var
tilfelle også før reguleringene fant sted, men da dominerte vårflommene.
Flomberegningen for delprosjekt fs 016_8 Dalen omfatter flomvannføringer i nedre del
av Tokkeåi og flomvannstander i Bandak. Beregningen er basert på frekvensanalyser av
flomdata fra målestasjonene 16.117 Elvarheim i Tokkeåi og 16.6 Dalen i Bandak, som
belyser flomforholdene etter Tokkeutbyggingen rundt 1960. I tillegg er det benyttet data
fra andre stasjoner i vassdraget for å belyse flomforholdene før denne regulering fant
sted.
Et spesielt problem ved denne flomberegning er at flomforholdene etter reguleringen
ikke kan ventes å gjelde også for store gjentaksintervall på flommer. Da vil flomforholdene bli mer lik forholdene som var før Tokkeutbyggingen, fordi reguleringens
flomdempende effekt etter hvert vil avta med økende gjentaksintervall på flommer.
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Figur 2.2.1. Flomverdier for Tokkeåi i m3/s. Øverste kurve viser
uregulerte forhold, nederste kurve viser regulerte forhold, mens midtre
kurve antas representere regulerte forhold ved store gjentaksintervall.

I flomsituasjoner er det to forhold som henger nøye sammen; vannstanden i Bandak og
vannføringen i Tokkeåi. I Nedre deler av Tokkeåi er det vannstanden i Bandak som
bestemmer flomvannstanden mens det lengre oppe er vannføringen i Tokkeåi.
For å finne vannstandene i Bandak har en tatt utgangspunkt i vannmerket Dalen (1968 –
dd) og vannmerke Strengen (1879 – dd) i Flåvatn. På samme måte som for Tokkeåi har
en sett på forholdene før og etter regulering separat. En har plottet opp begge kurvene
og dratt en kurve mellom dem som skal representere flomvannstandene i Bandak ved
ulike gjentaksintervall.
Vannstanden i Bandak kulminerer noen dager etter at flommen i Tokkeåi kulminerer.
Det er beregnet både kulminasjonsvannføringer i Tokkeåi ved forskjellige
gjentaksintervall, samtidige vannstander i Bandak og flomvannstander i Bandak ved
forskjellige gjentaksintervall. Vannstanden i Bandak har en lang og flat flomtopp.
Resultatet av beregningen er vist i tabell 2.2.1.
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Det antas at vannstandsforskjellen i løpet av døgnet er relativt liten ved
flomkulminasjon i Bandak, og anslåtte flomvannstander antas å representere
kulminasjonsvannstander.
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Figur 2.2.2. Flomvannstander i Bandak, m o.h. Øverste kurve viser
uregulerte forhold, nederste kurve viser regulerte forhold, mens midtre
kurve antas å representere regulerte forhold ved store gjentaksintervall.

Tabell 2.2.1. Kuliminasjonsvannføringer ved ulike gjentaksintervall for Tokkeåi og
samtidige vannstander i Bandak. I tillegg har en vist kuliminasjonsvannstandene i
Bandak.
Middel flom
(m3/s)

10 års flom
(m3/s)

20 års flom
(m3/s)

50 års flom
(m3/s)

100 års flom
(m3/s)

200 års flom
(m3/s)

500 års flom
(m3/s)

Kulm.
vannføring i
Tokkeåi

265

375

420

475

590

790

1090

Samtidig vst. i
Bandak
Kulm. vst. i
Bandak

72,9

73,5

73,7

73,9

74,3

74,9

76

73

73,6

73,8

74

74,4

75

76,1

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
er at datagrunnlaget er rimelig godt, men at de store reguleringene i vassdraget fører til
stor usikkerhet ved flomvannføringer med store gjentaksintervall, over 50 år, og
beregningen kan ut fra dette kriteriet klassifiseres i klasse 2, i en skala fra 1 til 3 hvor 1
tilsvarer beste klasse.
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2.2.2

Kalibreringsdata til vannlinjeberegning

Skal en kunne kalibrere en beregnet vannlinje krever dette at en har observerte
vannlinjer med tilhørende målinger av vannføringen å sammenligne med.
Vassdraget er godt regulert og det er sjelden store flommer i Tokkeåi. På slutten av
1960 tallet var de fleste reguleringene i drift og da ble Elvarheim vannmerke opprettet.
Vannmerket er plassert like nedstrøms riksvei - brua som krysser Tokkeåi i Dalen
sentrum.
Samtidig ble også vannmerke Dalen opprettet for å registrere vannstanden i Bandak.
Vannmerket ligger like ved Tokke kraftstasjon.
Sett i forhold til flomstørrelsene før regulering har det ikke vært registrert noen stor
flom i Tokkeåi etter at reguleringene kom. Tilsiget til reguleringsmagasinene etter
regulering har imidlertid vært tilnærmet som før, men reguleringene har dempet de
naturlige flommene betydelig.
Vannmerke Elvarheim har en vannstand – vannføringskurve med en del målte punkter.
Vi har valgt å ikke benytte selve vannføringskurven men bare de målte punktene på
vannføringskurven.
Tabell 2.2.2
Dato
12.10.2000
7.12.1989

Målte vannføringer det er aktuelt å kalibrere mot.
Målt vannstand Målt vannføring
Kommentarer
75.87
190 m3/s
Målt med ADCP, NN1954
75.2 + 0.485
148 m3/s
Målt vst er i NVE høyder.
=75.69
Korreksjon ; NVE + 0.485 =
NN1954

Det finnes ikke innmålte vannlinjer ved større flommer langs Tokkeåi.

2.3

Topografiske data

2.3.1

Tverrprofiler

I forbindelse med uttesting av et modellverktøy (Vassdragssimulatoren) ble det i
desember 1996 og juni 1997 tatt opp tverrprofiler fra Bandak og opp til samløpet
mellom Tokkeåi og Dalåi, en strekning på ca 5 km. Tverrprofilene ble oppmålt i regi av
Statkraft anlegg.
Tverrprofilene er tatt opp før NVE sine retningslinjer for tverrprofilering forelå.
Tverrprofilene finnes ikke på digital form men på papir. Tverrprofilene er opptatt i
samarbeid med NVE og vurderes å ha en tilfredstillende nøyaktighet. NVE har i egen
regi supplert med noen tverrprofiler.
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For RV – 45 brua på Dalen har en fått tegninger fra Statens vegvesen og for de andre
bruene har en kontrollert bruene ved befaring og nødvendig oppmåling er utført.
Plassering av tverrprofilene er vist på fig. 3.2.
2.3.2

Flomverk

Det er ikke noen direkte flomverk i området, bare noen ledevoller.
2.3.3

Digitale kartdata

NVE har fått benytte kommunens kartdata fra en kartlegging i 1988. I tillegg har
kommunen oversendt data målt i 2002 på en utvidelse av idrettsplassen. Videre er en ny
gangbru over Tokkeåi ved idrettsplassen digitalisert inn fra papirkart.
Situasjonsdata har en nøyaktighet tilsvarende målestokk 1:1000. Det er 1-meters kurver
innenfor sentrumsområdet. Det forefinnes ikke 1-meters kurver rundt Bandak bortsett
fra ved utløpet av Tokkeåi. Vestover ved profil 26 – 31 er det også begrenset
kartdekning.
Ut fra datagrunnlaget er det generert en digital terrengmodell i GIS med detaljerte
høyder for området. Programvaren ArcInfo med modulene TIN og GRID er benyttet. I
tillegg til koter og terrengpunkter er det benyttet andre høydebærende data som
terrenglinjer (veikant, elvekant og innsjø med høyde) til oppbygging av
terrengmodellen.
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3. Vannlinjeberegning
3.1 Modelloppsett
Modellen HEC – RAS er benyttet til vannlinjeberegningene. De oppmålte tverrprofilene
er med få unntak benyttet direkte i modellen. Strekningen fra Huvestadhylen til utløpet
i Bandak er hydraulisk meget komplisert pga mange øyer, elva forgreiner seg og renner
sammen igjen mange steder og store områder blir oversvømt i flom. I tillegg er det en
del samløp som har en ugunstig hydraulisk utforming med betydelige tap. Mange av
disse problemstillingene er det vanskelig å ta hensyn til i en endimensjonal modell.
Vi har bygget opp beregningsmodellen på følgende måte:
• På strekningen fra samløpet mellom Dalaåi og Tokkeåi og ned til
Huvestadhylen har vi satt opp en ”vanlig” modell. Dette er en relativt grei
strekning å beregne.
•

På strekningen fra Huvestadhylen til RV - 45 brua har vi delt opp i totalt 8
delmodeller, se delstrekning 7 – 14 på fig 3.1. Ved oppdelingen i
delmodeller har en tatt utgangspunkt i de hovedløpene som vannet renner i.
Ved flom renner vannet også over øyene gjennom vegetasjonen, spesielt
gjelder dette Brynjulvsøyene. Dette har ingen praktisk betydning og sees
bort fra.

•

På strekningen fra RV- 45 brua og ned til Bandak har en delt opp i totalt 7
delmodeller, se delstrekning 1 – 7 på fig 3.1. Nede mot Bandak er det så
mange løp mellom alle øyene at vi har gjort noen forenklinger.

•

Vi balanserer vannføringene slik at en får tilnærmet samme energinivå der
elveløpene møtes/deler seg
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Fig 3.1 Viser oppdelingen i delstrekninger.

Grunnen til at en deler opp i delmodeller er at dette er eneste måten å ta hensyn til den
kompliserte geometrien på. Oppdeling i delmodeller følger stort sett hovedløpene for
vannet.
I elvekryssene/samløpene er det to hovedmetoder som kan benyttes for å modelere;
• Energimetoden (en ren energibetraktning)
• Momentmetoden (her kan en ta hensyn til hvilken vinkel de ulike elvene
møtes med)
I elvekryssene med ugunstige strømningsforhold har en prøvd å ta hensyn til dette ved å
benytte momentmetoden og legge inn en så korrekt vinkel som mulig.
Under store flommer er det forutsatt at oversvømte områder utenfor elveleiet vil ha liten
eller ingen vannhastighet. I figur 3.2 er profilplasseringen vist.
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Figur 3.2. Avgrensning av analyseområdet og plassering av benyttede tverrprofiler
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3.2 Kalibrering av modellen
Som grunnlag for å kalibrere modellen har en benyttet de målte vannføringene med
tilhørende vannstander, se tabell 2.2.2.
På strekningen fra Bandak og opp til RV - 45 brua har en godt datagrunnlag for
kalibrering av modellen ( Elvarheim vannmerke) men videre oppover har en ikke data
for å kalibrere modellen.
På grunn av vanskelig geometri har en delt opp i delmodeller, som omtalt i kap 3.1, og
de er kalibrert på følgende måte:
• En tar utgangspunkt i en startvannstand i Bandak med tilhørende vannføring i
Tokkeåi.
• Det er hovedsakelig underkritisk strømning i elva og en starter beregningene
nedenfra.
• Når elva deler seg må en regne de to løpene hver for seg. En antar en vannføring
og regner ut en vannstand i øvre ende hvor elvene møtes.
• En sammenligner her energinivåene i de to modellene. Når energinivåene er
tilnærmet like går en videre oppover med dette som utgangspunkt for neste
delstrekning.
• Dette gjøres for hver flom. Fordelingen endrer seg litt mellom flommene.
Det kan diskuteres om en skal benytte vannstander eller energinivåer når en fordeler
vannet på de ulike delstrekningene. Vi mener at det er mest korrekt å benytte
energinivåer, men forskjellene er så små at det har liten praktisk betydning for
flomsonekartene hvilken metode som velges.
Et av elvekryssene utpeker seg som spesielt følsomt for valg av metode og valg av
vinkel. Dette er krysset som ligger like oppstrøms RV – 45 brua. Her er strømningene
spesielt ugunstige ved at hovedstrømmen går rett mot veien og blir dreid i underkant av
90 grader samtidig som det kommer inn et sideløp som sannsynligvis vil forsterke en
bakevje.
Her har en utført følsomhetsanalyse for både energimetoden og momentmetoden med
ulike vinkler. Nedenfor har en satt opp to tabeller som viser resultatene fra
følsomhetsanalysen.
• Tabell 3.2.1 viser vannstand i profil 13 som ligger like nedstrøms samløpet.
Dette er startvannstand for beregning av vannstandene oppstrøms samløpet for
alle metodene.
• Tabell 3.2.2 viser vannstand i profil 14 som ligger like oppstrøms samløpet.
Tabellen viser vannstanden som funksjon av momentmetoden med ulike vinkler
og med energimetoden.
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Tabell 3.2.1: Viser vannstanden (energinivået) i profil 13 som ligger like nedstrøms
samløpet.
Vannføring
Vannstand i profil 13
( Energinivå er angitt)
50 års flom (475 m3/s)
77.6
100 års flom (590 m3/s)
78.1
200 års flom (790 m3/s)
79
500 års flom (1090 m3/s)
80.2

Tabell 3.2.2 Viser vannstanden (energinivået) i tverrprofil 14 ved ulike vannføringer
og ulike metoder.
Metode – vinkel
Moment - 90 grader
Moment - 60 grader
Moment - 45 grader
Moment - 30 grader

50 års flom
79.6
78.8
78.5
78.4

100 års flom
80.3
79.4
79.1
78.9

200 års flom
81.5
80.4
80
79.8

500 års flom
83.3
81.8
81.3
81.1

Energi metoden

77.83

78.31

79.15

80.35

Det er to ting som er viktig å legge merke til:
• Forskjellen mellom vannstanden i profil 13 og 14
• Vannstandsvariasjonene i profil 14 avhengig av metode og vinkel.
Resultatene viser betydelige forskjeller og viser tydelig at valg av metode og vinkel har
stor betydning for resultatene. På grunnlag av kart og ved å se på elveløpet ser det ut
som vinkelen er i underkant av 90 grader, men dette gir beregningsmessig helt urimelige
resultater. Utfra en helhetsvurdering mener vi at en beregningsmessig vinkel på 45
grader gir det mest sannsynlige resultatet. Som grunnlag for kartene har vi valgt å
benytte momentmetoden med vinkel 45 grader.
Skal en kunne si noe mer eksakt bør en enten bygge en fysisk modell eller bygge opp en
tredimensjonal datamodell. Dette har vi valgt å ikke gjøre.

Manningstall, innløpstap og utløpstap
Det er noen viktige parametrer som benyttes ved beregningene. For å beregne frikjonen
benyttes en parameter som kalles manningstall. For hovedløpet er denne verdien satt lik
30 og for oversvømt areal som har tett skog er verdien satt lik 15.
Innløpstapet og utløpstapet er parametrer som sier noe om energitap som følge av
tverrsnittsendringer og disse er satt til henholdsvis Ki = 0.1 og Ku = 0.3
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Tabell 3.2.3: Viser målt vannføring og målt vannstand sammenlignet med beregnet
vannstand ved Elvarheim vannmerke.
Målt vannføring
Målt vannstand
Beregnet vannstand **
190 m3/s
75.87
75.87
148 m3/s
75.69
75.71
** Vannmerket ligger like nedstrøms profil 11.
Det er god overensstemmelse mellom datamodell og målinger i felt.
Vannføringene en har kalibrert mot er relativt lave i forhold til flomvannføringene
(Q100 = 590 m3/s) men det er som sagt ikke tilgjengelig annet grunnlag hvor en både
har registrering av vannstand og vannføring.

Oppsummering for kalibreringen er følgende:
For beregningen opp til profil 11 får en kontroll ved å sjekke mot målingene ved
vannmerket. Fra profil 11 og opp til profil 20 har en ingen mulighet for
kalibrering, men en har utført følsomhetsanalyser og gjort en del valg utfra
erfaringstall. I profil 20 -21 har en et bestemmende tverrsnitt og videre oppover
har vi valgt parametre utfra erfaringstall.
Utfra en helhetsvurdering mener vi at modellen gir gode resultater opp til profil
10 – 11, og videre oppover mener vi modellen gir tilfredstillende resultater.

3.3 Effekt av vannstand i Bandak
Ved flom kan vannstanden i Bandak stige opp til 4 m over høyeste regulerte vannstand.
Dette har stor betydning for arealene rundt Bandak og for vannstanden i nedre del av
Tokkeåi. Tabell 2.2.1 viser sammenhengen mellom flomvannføringen i Tokkeåi og
vannstandene i Bandak.
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3.4 Resultater fra vannlinjeberegningene
Resultatene er gitt i tabell 3.4.1. Det er vannlinjene som er angitt med unntak av profil
13, 14 og 200 hvor en har angitt energilinjer. Bakgrunnen er at her er uryddige
strømningsforhold med stor pendling i vannspeilet.

Tabell 3.4.1. Vannstand (m.o.h - NN54) ved hvert profil for ulike gjentaksintervall
Profil nr

50 års flom

100 års flom

200 års flom

500 års flom

99,21
98,33
98,01
97,1
93,5
92,73
88,49
87,38
84,98
84,71
84,75
84,39
83,97

99,75
98,79
98,43
97,55
93,91
93,04
88,8
87,63
85,28
84,95
85,09
84,72
84,22

100,54
99,49
99,05
98,24
94,55
93,53
89,27
88,06
85,76
85,33
85,67
85,28
84,62

101,43
100,35
99,73
99,15
95,4
94,17
89,88
88,57
86,78
85,87
86,51
86,09
85,1

83,74

83,83

84,06

84,42

84,92

83,13
80,6

83,2
80,7

83,28
80,77

83,47
81

83,76
81,19

84,13
82,12

84,15
83,83

84,28
83,98

84,46
84,18

84,79
84,53

85,34
85,08

86,14
85,88

82,96

83,12

83,32

83,67

84,21

85

82,27
80,48

82,39
80,53

82,56
80,6

82,85
80,71

83,32
80,89

83,95
83,59

(20)
(18,13)

80,73
80,65

80,84
80,75

80,94
80,84

81,24
81,11

81,62
81,47

82,56
82,36

207 (19)
206 (16,9)
205 (16)

80,49
79,69
78,89

80,6
79,77
79,05

80,76
79,9
79,27

80,93
80,1
79,8

81,4
80,81
80,66

82,29
81,94
81,87

18 (18)
17 (17)
16 (14,15)

80,18
79,15
78,78

80,22
79,34
78,95

80,29
79,56
79,19

80,47
80,08
79,66

81,02
80,91
80,43

82,15
82,06
81,43

(13,2)
(13,1)

78,83
78,84

79,05
79,05

79,31
79,3

79,87
79,86

80,76
80,74

81,99
81,98

15
(15)
14 (10,18)

78,28
78,05

78,46
78,27

78,67
78,54

79,13
79,09

79,93
80,04

81,13
81,37

21
20

Oppstrøms

19 (19,3)
(19,2)
(19)
(18,1)
(22,2)
210
(22,11)
(21,7)
(21,6)
209 (21,5)
208 (21)

98,67
97,87
97,58
96,67
93,12
92,43
88,19
87,13
84,71
84,47
84,43
84,1
83,77

20 års flom
98,92
98,09
97,78
96,87
93,3
92,57
88,33
87,25
84,83
84,58
84,57
84,23
83,87

27
26
25
24
23
22

31
30
29
28
(27,2)
(27,1)
(26)
(25)
(24)
(23)
(22,6)
(22,5)
(22,1)

10 års flom

Brynjulvsøyene

83,64
Gangbru

Gangbru
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203
(13)
(12,5)
202
(12)
(11,5)
201
(11)
200
(10,17)

78,97

79,23

79,46

79,83

80,6

81,89

78,77
78,61

78,97
78,86

79,16
79,09

79,47
79,45

80,14
80,23

81,29
81,51

77,81
77,69

78,02
77,89

78,21
78,14

78,48
78,64

79,06
79,55

80,32
80,85

77,72

77,93

78,18

78,68

79,63

80,98

Samløp like opp

13
12

8
7
6
5

4
3
2
1

(6)
(4)
(3)
(2)
(1)

75,49
74,72
74,34
74,01
73,88

75,58
74,83
74,53
74,29
74,19

75,69
74,97
74,69
74,47
74,36

75,88
75,21
74,99
74,81
74,7

76,22
75,68
75,52
75,38
75,27

76,82
76,55
76,49
76,42
76,31

(610)
500)
(160)
(158)

75,58
74,93
74,05
73,93

75,71
75,05
74,13
74,05

75,84
75,19
74,19
74,15

76,11
75,51
74,3
74,37

76,51
75,97
74,49
74,77

77,03
76,45
75,21
75,59

(0,8)
(0,67)
(0,5)

73,95
73,63
72,75

74,12
73,9
73,57

74,32
74,14
73,81

74,62
74,49
74,17

75,19
75,07
74,77

76,17
76,14
75,82

1,5)
(1,4)
(1)

74,03
73,87
73,88

74,26
74,17
74,19

74,41
74,35
74,36

74,74
74,69
74,7

75,29
75,26
75,27

76,31
76,31
76,31

(0,4)
(0,3)
(0,2)

73,19
73,11
72,93

73,69
73,66
73,65

73,92
73,9
73,9

74,28
74,26
74,27

74,85
74,84
74,86

75,94
75,93
75,96

(0,15)
(0,1)

73
73

73,68
73,68

73,93
73,93

74,3
74,3

74,9
74,9

76
76

11

9

77,18
76,64

strøms RV 45 brua

(10,1)
(9)
(8,6)
(8,4)
10
(8,15)
(8,1)
(8,05)
(8)
(7)
(6,5)
(6)

77,38
76,76

77,62
76,91

78,12
77,21

78,99
77,84

80,22
78,76

76,44
76,69

76,53
76,83

76,61
76,98

76,75
77,29

76,81
77,75

77,62
78,33

76,67
76,66
76,14
76,04
75,82
75,59

76,81
76,8
76,27
76,15
75,92
75,7

76,97
76,96
76,41
76,29
76,02
75,81

77,28
77,26
76,69
76,6
76,26
76,06

77,73
77,71
77,04
77,01
76,55
76,41

78,3
78,28
77,45
77,55
76,96
76,89

RV – 45 bru

Samløp opp

103
102

101
100

strøms

Buøy

Profilnumrene i parantes angir profilnummereringen i Hec-Ras modellen. De andre
profilnumrene angir profilnummereringen på kartet.
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Fig. 3.4.1 Lengdeprofil som viser bunn og vannstand ved 200-års flommen. Grunnen til
parallelle strek på enkelte strekninger er pga oppdeling i delmodeller. Vannstand og
bunn vises i begge de parallelle løpene.
Figuren viser vannstand og vannlinje fra Bandak og opp til samløpet med Dalaåi.
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3.5 Spesielt om bruer
En kort omtale av konsekvensene for de ulike bruene på strekningen:
• G/S vei bruene mellom Monsjordet og Huvestad
Vannstanden ved en 200 års flom ligger en god halv meter under underkant
bru i midtspennet. Dette bør være tilstrekkelig men en kan få problemer med
rek som trær og lignende som setter seg fast i bruene.
•

RV – 45 brua
I følge våre målinger har brua følgende data:
• Topp kote 81.0
• Underkant brubjelker hovedbru kote 78.8
• Underkant fagverk for gangbru kote 78.1
Vannstand ved en 200 års flom er ca kote 77.5 og ved en 500 års flom ca
kote 78.3
Det blir noe spesielle strømningsforhold gjennom denne brua pga den skarpe
svingen like oppstrøms. Brua representerer en innsnevring i elveløpet. Noe
av tverrsnittet på østsiden antar vi er inneffektivt pga dårlige
innstrømningsforhold. Beregningene viser at hastigheten under brua øker slik
at vannspeilet senker seg noe. Dette fører til at vannstanden ved en 200 års
flom ikke vil slå oppunder brua men også her gjelder det at en skal være
spesielt oppmerksom på rek som trær og lignende som kan sette seg fast.
Denne brua er svært sentral og en bør egentlig se på en 500 års flom, se
nærmere i kap 3.6. Ved en 500 års flom vil vannstanden slå opp i fagverket
under gangbrua men beregningsmessig får en ikke noen dramatisk
vannstandsstigning. Men dersom en får mye rek og lignende som setter seg
fast kan situasjonen fort endre seg og en vil kunne få en vesentlig større
vannstandstigning. Disse problemene regner en med vil begynner allerede
ved 100 års flommen.

•

Vei brua over til Buøy.
Vannstanden ved en 200 års flom ligger ca 0.5m under underkant bru. Dette
bør være tilstrekkelig men en skal være oppmerksom på rek og lignende som
vil sette seg fast.
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3.6 Veien like oppstrøms RV 45 – brua.
Veien fungerer i dag som en slags flomverk/ sikring. Dette er det mest kritiske stedet i
flomsituasjoner og konsekvensene er meget alvorlige dersom en får brudd her.
For bolig og industri områder som kan settes under vann ved en flom benyttes 100 og
200 års flommen som retningsgivende for byggehøyder og lignende. Dersom
oversvømmelsen i tillegg medfører at elven tar nytt løp og konsekvensene er vesentlig
mer alvorlige dimensjonerer en for flommer med større gjentaksintervall.
I tabellen under har en satt opp beregnede vannstander på strekningen og høydene på
veien.
Tabell 3.6.1 Viser beregnet vannstand i profilene like oppstrøms RV – 45 brua og
høydene på veien på samme strekning.
Vannføring Profil nr 12 Profil nr 13 Profil nr 200 Kommentarer
200 års
77.8
79
79.6
flommen
500 års
78.8
80.2
81.0
flommen
Høyder på
veien

79.7

79.6

79.5

30 m oppstrøms profil 200
er veien på kote 79.0

Tabellen viser at ved en 200 års flom går vannstanden ca til topp veg ved profil 200 og
like oppstrøms er topp veg nede på kote 79.0 dvs en overtopping med 0.6 m. Ett sted
mellom en 100 års flom og en 200 års flom vil vannet begynne å gå over vegen.
Ved en 500 års flom overtoppes vegen med fra en halv meter til 1 meter over en lengre
strekning og dette vil kunne medføre en betydelig erosjonsutvikling og dannelse av nytt
elveløp.
I tillegg til å se på de direkte vannstandene og vei- /terrenghøydene må en også se på
usikkerhetene i de hydrologiske og hydrauliske beregningene. Dette må en sette opp
mot konsekvensene ved et eventuelt brudd når en skal vurderer hvilke flomstørrelse en
skal dimensjonere for og hvilke sikkerhetsmargin en bør ha.
I kap 3.5 har en beskrevet forholdene for RV – 45 brua. Marginene ved en 500 års flom
er svært små og dersom vannstanden slår oppunder brua kan vannstanden oppstrøms
brua fort stige til nivået gitt i profil 14 og 200, dvs i området kote 81 – 81,4.
Konklusjon:
Et sted mellom 100 og 200 års flommen vil vannet begynne å gå over veien.
En overtopping av veien vil medføre erosjonsutvikling og dannelse av nytt
elveløp gjennom bebyggelsen. Ved en flomstørrelse på 200 år og oppover
kan et slikt brudd utvikle seg meget raskt og hovedelven vil ta nytt løp med
de alvorlige konsekvensene dette kan få.
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NVE har allerede innledet et samarbeid med Tokke kommune for å se nærmere på
problemet. NVE vil utarbeide et forslag til å heve dagens veifylling og muligens legge
ut en bune eller lignende for å styre strømmen bedre gjennom svingen.
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4. Flomsonekart
4.1 Generering av flomsoner
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 terrengmodellen. Ved denne analysen markeres alle terrengområder som ligger
lavere enn aktuell flomhøyde.

4.2 Lavpunkter
En del steder vil det finnes arealer som ligger lavere enn den beregnede
flomvannstanden, men uten direkte forbindelse til elva. Dette kan være områder som
ligger bak flomverk, men også lavpunkter som har forbindelse via en kulvert eller via
grunnvannet. Disse områdene er markert med en egen skravur fordi de vil ha en annen
sannsynlighet for oversvømmelse og må behandles særskilt. Spesielt utsatt vil disse
områdene være ved intenst lokalt regn, ved stor flom i sidebekker eller ved gjentetting
av kulverter.

4.3 Vurdering av flomsonene
Tokke kommune og regulanten (Statkraft) fikk presentert de foreløpige kartene i møte
30 november 2001. Det var en diskusjon rundt resultatene og konsekvensene. En
diskuterte også behovet for mer detaljerte hydrauliske beregninger like oppstrøms RV –
45 brua. Det var enighet om at en skulle gjøre best mulig vurderinger/antagelser utfra de
beregningene en hadde. I dette møtet innledet Tokke kommune og NVE et samarbeid
for å sikre strekningen like oppstrøms RV – 45 brua mot at elven kan ta nytt løp.

4.4 Resultater fra flomsoneanalysen
Det er utarbeidet flomsoner for flommer med gjentaksintervall 10, 50, 100, 200 og 500år flom. Vedlagt er 1 kartblad for Dalen som viser flomsonen for en 200 års flom med
elvesystemet, veger, bygninger og 5 meters høydekurver. Flateutbredelsen av alle
flommene uten situasjon er vist i figur 4.4.1 – 4.4.3. Beregnet oversvømt areal for alle
flommene er vist i tabell 4.4.1.
Kartet viser flomflater opp til like oppstrøms Huvestad med det er utført vannlinje
beregninger opp til samløpet med Dalaåi.
Alle de 5 flommene finnes på digital form. Flomsonene er kvalitetskodet og datert på
SOSI format og ArcView (shape) format i aktuell NGO akse og UTM sone. Disse
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digitale dataene er sendt til primærbrukere. Lavpunkter og områder bak flomverk er
kodet og skravert på kartet spesielt. Alle flomutsatte flater er kodet med
datafelteneFTEMA = 3280 og GJENTAKINT = gjentaksintervall. Lavpunkter er kodet
med egen kode, LAVPUNKT = 1 (eller lik 0).
I tillegg leveres tverrprofiler som linje samt flomsonekart for samtlige flommer på JPGformat. Disse digitale dataene er brent på CDér og sendt til primærbrukerene.

Tabell 4.4.1. Flomutsatt areal - total areal og lavpunkter
Gjentaksintervall Flomutsatt areal
Totalt (daa)

Flomutsatt areal
Lavpunkter (daa)

10 års flom

547

28

50 års flom

685

18

100 års flom

817

29

200 års flom

985

72

500 års flom

1204

12

Følgende områder er utsatt ved en 200 års flom:
•

Bandak stiger til kote 75 og setter under vann arealene nærmest Bandak.

•

Området fra kommunehuset via Dalen hotell (som akkurat går klar) opp til brua
over til Buøy og hele Buøy oversvømmes.

•

Arealet som er skravert som lavpunkt betyr at det ligger lavere enn vannstanden
i elva, men at det ikke står i direkte forbindelse med elva. Området kan få
problemer med avledning av overflatevann og lignede. På noen lavpunkt langs
RV – 45 og ved profil 200 er det små marginer før vannet renner inn i det
skraverte området.

•

På Monsjordet er det bare skoleområdet og bebyggelsen oppstrøms profil 20
som ikke oversvømmes.

•

På Huvestad er det et lavpunkt på veien som kan være flomutsatt men ingen
bygninger, foruten at bygningene nærmest har kjellere som kan få vannskader.

•

En må presisere at det blå området på kartet angir oversvømt terreng. Det vil si
at bygninger som ligger like utenfor det blå området kan få vannskader dersom
de har kjellere eller lignende under terrengnivå.

•

Oppstrøms avslutning på flomsonekartet er satt like oppstrøms tverrprofil 25.
Beregningen av vannlinjene er imidlertid ført opp til samløpet med Dalaåi. På
strekningen mellom profil 25 og Dalaåi er det ikke oversvømte områder utenfor
elveløpet.
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Figur.4.4.1 Flomsonekart for 10 års flom og 50 års flom
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Figur 4.4.2 Flomsonekart for 100 års flom og 200 års flom
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Figur 4.4.3 Flomsonekart for 500 års flom
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5. Andre faremomenter i området
5.1 Innledning
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.

5.2 Datainnsamling
Datainnsamling i forbindelse med is og massetransport har en fått gjennom kontakt med
regulant og kommune i tillegg til opplysninger som NVE selv har.

5.3 Is
Etter reguleringen er det ikke problemer med is i vassdraget i forbindelse med
flomsituasjoner. Det må presiseres at vassdraget er godt regulert og en har ikke flommer
når det er is i vassdraget.

5.4 Massetransport, erosjon og sikringstiltak
Det vil være noe massetransport i vassdraget ved større flommer. På strekningen
mellom Vinjevatn og samløpet med Dalaåi renner Tokkeåi gjennom et relativt bratt
parti (fall ca 400 m) hvor elva naturlig vil kunne erodere i store flommer. I tillegg er det
noen steder elva kan erodere i foten av gamle tunneltipper. Videre nedover mot
Huvestad og Dalen sentrum flater elva noe ut og vi regner med at en del av massen vil
legge seg opp her.
Etter en stor flom vil det bli noen lokale profilforandringer som påvirker vannlinjen. Vi
har ikke valgt å fokusere så mye på dette da en ikke anser det som noe stort problem for
Dalen sentrum.

5.5 Sidebekker – vifter
Vi kjenner ikke til spesielle problemer med sidebekker eller lignende i flomsituasjoner.
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5.6 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).

5.7 Andre farekart
Dalen er omgitt av bratte fjellsider på nordsiden og sydsiden. Fra tid til annen er det
problemer med ras og steinsprang og i 2001 ble det utført et større sikringsarbeid for å
sikre veien til Huvestad mot ras og steinsprang.
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6. Usikkerhet i datamaterialet
6.1 Flomberegningen
Datagrunnlaget for flomberegning i Tokkeåi og Bandak kan karakteriseres som rimelig
godt. Det foreligger rimelig lange dataserier fra Tokkeåi ved Elvarheim og fra Bandak
ved Dalen.
Den største usikkerheten i flomberegningen er imidlertid knyttet til at vassdraget er
gjennomregulert og de problemer dette medfører for å anslå sjeldne flommer, fordi
reguleringens flomdempende effekt etter hvert vil avta. Det finnes ingen god metodikk
for å anslå hvordan reguleringenes flomdempende effekt vil avta, men vi har anslått at
en får en gradvis tilnærming mellom regulerte og uregulerte flommer fra en 50 års flom
og oppover.
Det foreligger ikke observerte data for Tokkeåi ved Dalen og for Bandak fra perioden
før Tokkereguleringen fant sted. Uregulerte flomverdier er beregnet basert på data fra
andre stasjoner, og det er altså en stor grad av usikkerhet knyttet til disse.
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 kun den at datagrunnlaget er rimelig godt, men at de store
reguleringene i vassdraget fører til stor usikkerhet ved flomvannføringer med store
gjentaksintervall, over 50 år, og beregningen kan ut fra dette kriteriet klassifiseres i
klasse 2, i en skala fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer beste klasse.

6.2 Vannlinjeberegningen
Det er noe usikkerhet ved selve vannlinjeberegningen på grunn av alle øyene vannet
fordeler seg rundt og over, i store flommer.
I forhold til den totale usikkerheten i dette prosjektet, skal det ved praktisk bruk av
vannlinjene legges på en sikkerhetsmargin på minimum 0.3 m nedstrøms profil 11 og
oppstrøms profil 20, mellom profil 11 og 20 skal en bruke 0.5 m. jf kap 7.
Bakgrunnen for å skille ut strekningen mellom profil 11 og 20 er at det her er spesielt
vanskelige hydrauliske forhold.

6.3 Flomsonen
Nøyaktigheten i de beregnete flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data,
flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer usikkerheten i
terrengmodellen.
Terrengmodellen bygger på 1 meters høydekurver og andre høydebærende
situasjonsdata (vei og elvekant), der forventet nøyaktighet er 30 cm i forhold til virkelig
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 Tokkeåi og høy vannstand i Bandak.
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: 10 000 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 framkommet ved å benytte vannstanden til 10-årsflom osv, men
gjentaksintervallet/ sannsynligheten for oversvømmelse er likevel ikke den samme. Der
forbindelsen til elva er via kulvert vil typisk sannsynligheten være større enn angitt,
mens den for områder bak flomverk kan være vesentlig mindre. Lavpunkt er vist på
kartet med skravur. Flomfaren må i disse områdene vurderes nærmere, der en tar hensyn
til grunnforhold, kapasitet på eventuelle kulverter, eventuelle flomverk m.v. Spesielt
utsatt vil disse områdene være ved intenst lokalt regn, ved stor flom i sidebekker eller
ved gjentetting av kulverter.

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
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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.
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 tilfredstillende. Vi mener utfra dette at et påslag med
0.3 m nedstrøms profil 11 og oppstrøms profil 20 og et påslag på 0.5 m mellom profil
11 og 20 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 eller innenfor et intervall. Varsel om
flom innebærer at vannføringen vil nå et nivå mellom 5-årsflom og 50-årsflom. Varsel
om stor flom innebærer at vannføringen ventes å nå et nivå over 50-årsflom. Ved
kontakt med flomvarslingen vil en ofte kunne få mer detaljert informasjon.
Flomsonekart for Dalen sentrum
Desember 2002

36

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.

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 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 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 7.6.1 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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Utgitt i NVEs flomsonekartserie - 2000:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Sunndalsøra
Siri Stokseth: Delprosjekt Trysil
Kai Fjelstad: Delprosjekt Elverum
Øystein Nøtsund: Delprosjekt Førde
Øyvind Armand Høydal: Delprosjekt Otta
Øyvind Lier: Delprosjekt Rognan og Røkland

Utgitt i NVEs flomsonekartserie - 2001:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9

Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Støren
Anders J. Muldsvor: Delprosjekt Gaupne
Eli K. Øydvin: Delprosjekt Vågåmo
Eirik Traae: Delprosjekt Høyanger
Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Melhus
Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Trondheim
Siss-May Edvardsen: Delprosjekt Grodås
Øyvind Høydal: Delprosjekt Rena
Ingjerd Haddeland: Delprosjekt Flisa

Utgitt i NVEs flomsonekartserie - 2002:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

Øyvind Espeseth Lier: Delprosjekt Karasjok
Siri Stokseth: Delprosjekt Tuven
Ingjerd Haddeland: Delprosjekt Liknes
Ahmed Reza Naserzadeh: Delprosjekt Åkrestrømmen
Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Selbu
Eirik Traae: Dalen
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