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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 Altaelv fra Stengelsen til utløpet
og Eibyelv fra Eibymoen til samløpet med Altaelv. Grunnlaget for flomsonekartene er
flomberegninger og vannlinjeberegninger.
Vi takker Alta kommune for bidrag og innspill i forbindelse med gjennomføringen av
prosjektet.

Oslo, mai 2004

Are Mobæk
avdelingsdirektør
Eli K. Øydvin
prosjektleder

Sammendrag
Det er utarbeidet flomsonekart for Altaelva fra nedenfor Stengelsen og til utløpet (ca 14,5 km)
og i Eibyelva fra Eibymoen og til samløpet med Altaelva (ca 4,5 km). Prosjektet omfatter de
deler av Alta sentrum som er lokalisert langs Altaelva. Grunnlaget for flomsonekartet er
flomberegninger og vannlinjeberegninger. Det er beregnet kulminasjonsvannføringer for
gjentaksintervaller mellom 10 og 500 år. På grunnlag av disse flomverdiene er det gjennomført
vannlinjeberegninger for å finne vannstandene ved 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom. Det
er gjennomført flomsoneanalyse ved hjelp av et geografisk informasjonssystem (GIS) for å
finne arealene som kan bli oversvømt ved disse flommene. I tillegg til direkte oversvømte
områder, er også lavpunkter (områder bak flomverk, kulverter, m.v.) identifisert på kartet.
I 2003 ble det utarbeidet flomsonekart for 10-, 100-, 200- og 500-årsflom, hvor flomsonekart for
100-årsflom ble trykket og lagt ved rapporten. I 2006 er det gjennomført en justering av
flomsonekartet som dekker området ved Aronnes (kartblad Alta utløp). 200-årsflom er valgt
som hovedflom og oppdatert flomsonekart legges ved rapporten. I tillegg er det utført ny
analyse for 10-årsflom. Kjellerfri sone er lagt inn som tema på oppdaterte kart for 200-årsflom.
Flomsonekart for 100-, og 500-årsflom for kartblad Alta utløp er ikke oppdatert og utgår.
Justeringen for Aronnes er basert på endret forlengelse (knekking) av tverrprofilene 5 – 13.
Tverrprofilene er knekket i mer vestlig retning i ny flomsoneanalyse (GIS). Det er ingen endring
i flomberegning eller vannlinje fra 2003. Terrengmodellen er benyttet fra 2003, men her er det i
tillegg lagt inn høydeverdier for GPS-målt voll (2006).
Aronneskjosen industriområde vil være mindre flomutsatt ved en 10-årsflom. Noe av
bebyggelsen på Aronnes vil imidlertid bli liggende i lavpunkter. Store lavtliggende områder på
Aronnes vil være direkte flomutsatt ved en 200-årsflom. En del av bebyggelsen og
industriområdet ligger flomutsatt til. Fra tverrprofil 8 og ca 150 meters oppover overtoppes
vollen langs elva. GPS-målingene viser at i dette området er vannstanden for 200-årsflom 15-20
cm høyere enn innmålt voll. Området som framkommer som direkte flomutsatt mellom profil 8
og 12 er analysert ut fra vannstand for 200-årsflom, fra det området vollen overtoppes, dvs. 4,0
moh. (NN54). Det kommer også flomvann et stykke innover elvekjosen ved profil 4. I tillegg er
det lavpunktsområder ved Aronnes industriområde, langs elva mellom profil 9 og 12 og på
nordsiden av Aronnesveien. Dette er områder som blir liggende lavere enn vannspeilet i
Altaelva, og kan derfor være utsatt ved et eventuelt gjennombrudd fra elva, via kulverter,
grunnvannsstigning m.v. På Kronstad og område rundt Alta Lufthavn vil deler av bebyggelsen
være flomutsatt, men dette skyldes i første rekke ekstremvannstander (stormflo) i Altafjorden.
I Øvre Alta er bebyggelsen vest for Altaelva flomutsatt. Deler av bebyggelsen nordvest for
Riksvei 93 langs Eibyelva er flomutsatt grunnet innstrømning ved nedstrøms ende av flomverk
på nordsiden av Eibyelva. I tillegg er det fare for gjennombrudd på to steder lenger oppstrøms
på flomverket, ved profil 46 og ca 350 meter oppstrøms profil 50. Ved en 10-årsflom står vannet
ca 0,30 under toppen av flomverket på disse stedene, hvilket er mindre enn den anbefalt
sikkerhetsmargin på 0,50 meter. Ved en 500-årsflom er vannstanden i høyde med topp
flomverk. Flomverket på sørside av Eibyelva vil ikke være utsatt for overtopping ved de
flomsituasjoner som er undersøkt.
For øvrig vil store deler av elveslettene langs Alta- og Eibyelva bli oversvømt, spesielt i det
flate området Ellilaholmen – Raipas – Forbygningen kan store områder bli satt under vann.
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. Primært må en ta utgangspunkt i
de beregnete vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. En må spesielt huske på
at for å unngå flomskade må dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet også fungerer under
flom.
En sikkerhetsmargin skal alltid legges til ved praktisk bruk. For dette prosjektet er
sikkerhetsmarginen satt til 30 cm, og dette må legges til de beregnede vannstander.
Med grunnlag i flomsonekartet, må det innarbeides bestemmelser for byggehøyder for det
kartlagte området når kommuneplanen for Alta rulleres.
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
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.

1.1 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) /2/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 /3/. Strekningene er valgt ut fra
størrelse på skadepotensial. Totalt er det 134 delstrekninger som skal kartlegges. Dette utgjør
ca. 1100 km elvestrekning.

1.2 Avgrensning av prosjektet
Delprosjekt Alta og Eiby er to delprosjekter som ble funnet hensiktsmessig å kartlegge samlet.
Strekningen Altaelva fra noe nedenfor Stengelsen til utløpet, og Eibyelva fra Eiby til samløp
med Altaelva inngår i prosjektet. Se Figur 1.1. Samlet lengde utgjør ca 14,5 km i Altaelva og ca
4,5 km i Eibyelva. Hele den kartlagte strekning ligger i Alta kommune i Finnmark fylke.
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.
Alta tettsted er kommunesenter og er lokalisert på begge sider av Altaelvas utløpet i
Altafjorden. Tettbebyggelsen strekker seg ca 2 km oppstrøms utløpet. I de nedre deler av
Altaelva finnes det landbruksarealer på begge sider i tillegg til friluftsarealer. Lenger oppstrøms
er det landbruksarealer hovedsaklig på vestsiden. I tillegg til landbruk, er laksefiske en viktig
aktivitet som vil bli påvirket av eventuelle oversvømmelser langs elva.
Altaelva har et totalt nedbørsfelt på 7389 km2, herav utgjør Eibyelva ca 954 km2. Alta kraftverk,
som ble satt i drift i 1987 er lokalisert ca 45 km oppstrøms elvas utløp i fjorden.
De største flommene i Altavassdraget finner sted på våren og forsommeren i mai og juni.
Høstflommer er av beskjeden størrelse /5/.
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Figur 1.1: Oversiktskart over prosjektområdet.

1.3 Prosjektgjennomføring
I 2003 ble det utarbeidet flomsonekart for 10-, 100-, 200- og 500-årsflom, hvor flomsonekart for
100-årsflom ble trykket og lagt ved rapporten. Prosjektet ble gjennomført under ledelse av NVE
med Alta kommune som bidragsyter og diskusjonspart. Første utkast til flomsonekart ble sendt
kommunen for innspill og vurdering av flomutbredelse. Prosjektet er gjennomført i henhold til
prosjektets vedtatte rutiner for styring, gjennomføring og kvalitetskontroll (Berg og Høydal
2000) /4/
I 2006 er det gjennomført en justering av flomsonekartet som dekker området ved Aronnes
(kartblad Alta utløp). 200-årsflom er valgt som hovedflom og oppdatert flomsonekart legges
ved rapporten. I tillegg er det utført ny analyse for 10-årsflom. Kjellerfri sone er lagt inn som
tema på oppdaterte kart for 200-årsflom. Flomsonekart for 100-, og 500-årsflom for kartblad
Alta utløp er ikke oppdatert og utgår.
Justeringen for Aronnes er basert på endret forlengelse (knekking) av tverrprofilene 5 – 13 som
grunnlag for ny flomsoneanalyse (GIS). Tverrprofilene er knekket i mer vestlig retning. Det er
ingen endring i flomberegning eller vannlinje fra 2003. Terrengmodellen er benyttet fra 2003,
men her er det i tillegg lagt inn høydeverdier for GPS-målt voll (2006).
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2. Metode og databehov
2.1 Metode
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.
I utløpsområder til sjø og innsjø tas det hensyn til ekstreme sjøvannstander (stormflo). Ekstreme
sjøvannstander gir grunnlag for kartet i utløpsområdet.
Ut fra kartgrunnlaget genereres en digital terrengmodell i GIS. Av vannlinjen utledes en digital
vannflate. Denne kombineres med terrengmodell i GIS til å beregne oversvømt areal
(flomsonen).

2.2 Hydrologiske data
2.2.1

Flomberegning

Flomberegningene for Alta- og Eibyelva er presentert i /5/. Kulminasjonsvannføringene for
ulike gjentaksintervaller er gjengitt i Tabell 2.1. Flomverdier er beregnet for naturlig tilsig til
Altaelva ved Stengelsen og naturlig tilsig til Eibyelva. Summen av disse utgjør naturlig tilsig
nedstrøms samløpet. Det er antatt at byggingen av Alta kraftverk på 1980-tallet har liten
betydning for flomsituasjonen i vassdraget. Det er videre antatt at aktuelle flomhendelser i de to
vassdragene oppstrøms samløpet inntreffer samtidig. Dette kan variere fra år til år, men det er
forutsatt det mest konservative alternativ i de videre beregninger. Kulminasjonsvannføringer for
de ulike flommene er gjengitt i Tabell 2.1.
Vårflommer er mest dominerende i Altavassdraget med sesong i mai og juni. Høstflommer er av
beskjeden størrelse.
Tabell 2.1: Kulminasjonsvannføringer ved ulike gjentaksintervall for delprosjekt Alta-Eibyelva. Fra /5/.

Sted

Stengelsen, naturlig
Eibyelva
Sum Altelva, naturlig
2.2.2

Middel
flom
(m3/s)
726
198
925

10-års
flom
(m3/s)
1046
264
1310

20 års
flom
(m3/s)
1148
286
1434

50 års
flom
(m3/s)
1264
315
1580

100 års 200 års 500 års
flom
flom
flom
(m3/s) (m3/s) (m3/s)
1344
1417
1511
339
359
387
1683
1776
1898

Kalibreringsdata

I forbindelse med vårflommen i 2000 ble det målt vannstander på flere steder i Altavassdraget i
løpet av kort tid. I tillegg ble det estimert vannføringer som senere er korrigert mot
observasjoner fra målestasjoner i vassdraget. Kalibreringdatene er gjengitt i Tabell 2.2. Aktuell
vannføring på måletidspunktet er også gjengitt i tabellen.
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Tabell 2.2: Kalibreringsdata fra Altavassdraget som er benyttet under kalibrering av den hydrauliske
modellen.

Sted
Borkhus – Eiby
Ca 200m nedenfor fjelltak til NVE i Eiby
Ovenfor Tangen bru i Eiby
Nedenfor Tangen bru
Ovenfor Jorraberget – Altaelva
Killistrømmen
Moseslandet
Forbygningen
Holmen – Raipas
Grøttelandet
Aronneskjosen
Øyra – nedenfor Alta bru
Vannføringer
Stengelsen, naturlig
Eibyelva
Dato

2.2.3

Middels
Høy
Lav
vannføring, vannføring, vannføring,
NN54-høyde, NN54-høyde, NN54-høyde,
moh
moh
moh
34,43
34,27
34,43
31,72
31,62
31,05
21,69
21,6
20,89
20,43
20,22
19,67
17,19
17,55
16,27
14,93
14,93
13,99
10,53
10,96
9,82
9,68
9,97
9,15
5,94
6,17
5,01
3,01
3,34
2,22
1,42
1,73
0,85
0,92
1,02
0,6
m3/s
m3/s
m3/s
790
1070
460
120
200
100
30/5-2000
2/6-2000
11/9-2000

Ekstremvannstander i sjø (stormflo)

Ekstremverdier for flo i Altafjorden er beregnet av Statens kartverk Sjøkartverket /6/.
Ekstremvannstandene er benyttet ved kartproduksjonen for å fastslå oversvømt areal i kystsonen
ved ulike gjentaksintervaller.

2.3 Topografiske data
2.3.1

Tverrprofiler

Tverrprofiler i Altaelva ble målt opp av Barlindhaug Consult AS sommeren 1998. Det ble målt
opp 36 profiler. Ytterligere detaljer finnes i /10/. I Eibyelva ble 17 tverrprofiler målt opp av
Novatek AS sommeren 2000. Ytterligere detaljer finnes i /11/. De benyttede tverrprofilene er
illustrert i figur 2.1, 2.2 og 2.3.
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Figur 2.1 Benyttede tverrprofiler. Kartblad Alta utløp.
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Figur 2.2 Benyttede tverrprofiler. Kartblad Øvre Alta.
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Figur 2.3 Benyttede tverrprofiler. Kartblad Eiby.
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2.3.2

Flomverk

Det er foretatt oppmåling av flomverk i Eibyelva. Dette gjelder fra ca profil 38 til profil 50 på
sør siden av Eibyelva. På nordsiden er det målt opp flomverk fra ca profil 43 til mellom profil
50 og 51. Det er også målt opp flomverk på vestsiden av Eibyelva fra ca profil 53 og oppover,
men dette faller utenfor analyseområdet. Se for øvrig /11/ for ytterligere detaljer.
2.3.3

Digitale kartdata

Det er etablert geodata for Alta og Eiby fra 2001. Ut fra datagrunnlaget ble det generert en
digital terrengmodell GIS med detaljert høyde, hvor høydekoter med 1m ekvidistanse samt
andre høydebærende data (vegkant, elvekant, vannkant) ble benyttet. Disse har nøyaktighet
tilsvarende 1:1000. Terrengmodellen er et raster med celler 5 x 5 m hvor hver celle har tilordnet
en høydeverdi. Terrrengmodellen er oppdatert i 2006 med høydeverdier fra GPS-målt voll langs
elva ved Aronnes.
Flomsonene er generert ved at vannstanden i tverrprofilene blir gjort om til en flomflate.
Mellom tverrprofilene er flata generert ved interpolasjon. Tverrprofilene blir forlenget ut til
grensa for analyse området før flomflate blir generert. Det er lagt inn hjelpeprofil mellom de
oppmålte tverrprofilene for å sikre en jevn og nøyaktig flate mellom profilene. Flatene har
samme utstrekning og oppløsning som høydemodellen.
Flomflatene blir kombinert med den digitale høydemodellen. Alle celler der celleverdien for
flomflata er større enn celleverdien i høydemodellen blir definert som flomutsatt areal. Dette
medfører at lavpunkter som ikke har direkte kontakt med flomsonen langs elva, også blir
definert som flomutsatt areal. Grensene for flomsonene er generalisert og glatta.
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3. Vannlinjeberegning
Programvaren Mike11, versjon 2003 er benyttet til vannlinjeberegning. Se /13/ for detaljer.
Tverrprofilene i analyseområdet danner grunnlag for vannlinjeberegningene i modellen. Figur
2.1 viser avgrensningene av analyseområdet, samt plassering av de profiler som er benyttet.
Øvre Alta bro og bro over Eibyelva er lagt inn som kulverter.

3.1 Kalibrering av modellen
Observerte vannstander fra vårflommen 2000 er benyttet til kalibrering av modellen.
Vannstander ble målt innenfor et kort tidsrom før, under og etter kulminasjon. Målingene og
kalibreringen er benevnt med henholdsvis lav, middels og høy vannføring på Figur 3.1.
Kuliminasjonsflommen benyttet under kalibreringen tilsvarer noe i underkant av en 10-årsflom.
Se /5/ for ytterligere detaljer.
For nedre grensebetingelse ved utløpet av Altaelva, er havnivå benyttet. Øvre Alta bru og
Tangen bru er lagt inn i modellen, mens Alta bru ikke er funnet nødvendig å ta med i modellen.
Nærmere beskrivelse av modelloppsett og kalibrering er gitt i /7/
De simulerte vannstander passer godt overens med de observerte verdier. Se Figur 3.1 for
illustrasjon. Det er noe avvik ved oppstrøms ende av den analyserte strekningen, men dette
skyldes trolig noe uklarhet omkring hvor målingen under 2000 flommen er utført. For øvrig
varierer differansen mellom observert og simulert vannføring mellom ca 5 og 15 cm.
All kalibrering av modellen er basert på visuell sammenligning mellom observerte og simulerte
verdier med påfølgende endringer av modellens parametere. Det er fokusert mest på
kulminasjonsvannføringen under flommen i 2000.
Kote, moh
32
Bunn - dypål

28

Obs-høy vannføring
Sim-høy vannføring

24

Sim-middels vannføring
20

Obs-middels vannføring
Sim-lav vannføring

16

Obs-lav vannføring

Tangen Bru

12
Samløp Alta og Eibyelv

8
4
Øvre Alta bru

0
-4
Alta bru

-8
0

2000

4000

6000

8000
10000
Avstand (meter)

12000

14000

16000

18000

Figur 3.1: Sammenligning mellom observert og simulert vannstand.
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3.2 Virkning av ekstremvannstander i sjø (stormflo)
Det er i selve den hydrauliske beregningen benyttet høyeste astronomiske vannstand, HAT, for
Altafjorden som nedre grensebetingelse for den hydrauliske simuleringen. HAT for utløpet av
Altaelva er i følge /6/ funnet til HAT = 1,74 m over normalnull av 1954. For beregning av
oversvømt areal ved hjelp av GIS, er det i tillegg foretatt ekstremverdinalyser av sjøvannstander
som gir følgende verdier for ulike gjentaksintervaller:
Tabell 3.1: Verdier for ekstremvannstander(stormflo) i Altafjorden.

Gjentaksintervall
10-årsflom
20-årsflom
50-årsflom
100-årsflom
200-årsflom
500-årsflom

Sjøvannstand
M (NN-1954)
1,81
1,90
2,11
2,19
2,27
2,35

Simuleringen viser at sjøvannstanden HAT påvirker de hydrauliske beregningene opp til ca
tverrprofil 9 – tverrprofil 10. I tillegg er ekstremverdivannstander gjengitt i Tabell 3.1 benyttet i
kartanalysen for å bestemme oversvømte arealer langs utløpet av Altaelva. Det er antatt at
ekstremverdi for sjøvannstand og flomvannstander med samme gjentaksintervall ikke inntreffer
samtidig.

3.3 Resultater
Vannstandene i de ulike tverrprofilene er vist i Tabell 3.2 med vannstand (m.o.h. - NN54) ved
hvert profil for ulike gjentaksintervall. I nedre del av vassdraget vil sjøvannstanden ha stor
innvirkning på vannstanden i elva og på utformingen av flomsonekartet. Verdier for
ekstremvannstand i sjø former en flate som kombineres med flaten formet av beregnet
vannstander i tverrprofilene for korresponderende gjentaksintervaller. Disse to flatene
kombineres med den digitale terrengmodellen i et GIS, og oversvømte arealer kan bestemmes
for ulike gjentaksintervaller. Grunnet denne fremgangsmåten, vil vannstanden i profil 1 og 2
samsvare med sjøvannstanden for 10- og 20-årsflom. For 50-, 100-, 200- og 500-årsflom, vil
også vannstanden i profil 3 samsvare med sjøvannstanden.
Det er knyttet noe usikkerhet til vannstanden fra ca profil 11 til ca profil 16 og
oversvømmelsene øst og sør for Altaelva i området Holmen-Raipas og rundt Andreaskjosen. I
beregningen av vannstanden er det ikke tatt hensyn til transport på flomsletter. Dette kan gi seg
utslag i noe høyere beregenede vannstander i dette området enn hva som vil være tilfelle i
virkeligheten.
Ved samløpet mellom Eiby-Altaelva, er det noe meandrering og flere mindre løp som gir noe
usikkerhet knyttet til vannstanden. For ytterligere beskrivelser av beregninger henvises til /7/.
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Tabell 3.2: Vannstand (m.o.h. - NN54) ved hvert profil for ulike gjentaksintervall. Tallene i grønt angir
hvor stormflo gir høyeste vannstand.
Profil nr

10-års flom

20-årsflom

50-årsflom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1,8
1,8
1,9
2,2
2,4
2,7
3,0
3,2
3,5
4,0
4,4
4,8
5,1
5,4
5,7
6,7
7,1
7,3
7,6
8,0
8,6
8,9
9,4
9,9
11,0
11,3
11,8
12,6
13,4
15,1
16,7
17,1
18,4
18,6
19,0
20,5
18,9
19,5
20,1
20,8
21,7
22,3
22,5
23,1
23,7
24,5
25,2
27,0
29,5
31,6
33,5

1,9
1,9
2,0
2,3
2,5
2,9
3,2
3,3
3,7
4,2
4,5
4,9
5,2
5,6
5,8
6,8
7,2
7,4
7,8
8,2
8,8
9,1
9,6
10,1
11,3
11,5
12,0
12,7
13,5
15,3
16,9
17,3
18,5
18,8
19,1
20,6
19,0
19,6
20,2
20,9
21,8
22,3
22,6
23,1
23,7
24,5
25,3
27,0
29,5
31,6
33,5

2,1
2,1
2,1
2,4
2,6
3,0
3,3
3,5
3,9
4,3
4,7
5,1
5,4
5,7
5,9
7,0
7,4
7,6
7,9
8,4
9,0
9,3
9,8
10,3
11,6
11,8
12,3
12,9
13,6
15,4
17,1
17,5
18,7
18,9
19,3
20,8
19,1
19,6
20,3
21,0
21,9
22,4
22,7
23,2
23,8
24,6
25,4
27,1
29,6
31,7
33,6

100-årsflom 200-årsflom 500-årsflom
2,2
2,2
2,2
2,5
2,7
3,2
3,5
3,7
4,1
4,5
4,8
5,2
5,5
5,9
6,0
7,0
7,5
7,7
8,1
8,5
9,1
9,5
9,9
10,4
11,8
12,0
12,4
13,1
13,7
15,5
17,2
17,6
18,8
19,1
19,4
20,9
19,2
19,7
20,3
21,1
22,0
22,5
22,8
23,3
23,9
24,7
25,4
27,2
29,6
31,7
33,6

2,3
2,3
2,3
2,6
2,8
3,3
3,6
3,8
4,2
4,6
5,0
5,3
5,6
6,0
6,1
7,1
7,6
7,8
8,2
8,6
9,2
9,6
10,0
10,5
11,9
12,1
12,6
13,2
13,8
15,6
17,3
17,7
19,0
19,2
19,5
21,0
19,3
19,7
20,4
21,1
22,0
22,6
22,9
23,3
23,9
24,7
25,5
27,3
29,6
31,7
33,7

2,4
2,4
2,4
2,7
3,0
3,4
3,7
3,9
4,3
4,7
5,1
5,4
5,7
6,1
6,3
7,2
7,7
8,0
8,3
8,8
9,4
9,8
10,2
10,7
12,1
12,3
12,7
13,4
13,9
15,7
17,4
17,8
19,1
19,3
19,6
21,2
19,4
19,8
20,4
21,2
22,1
22,7
22,9
23,4
24,0
24,8
25,5
27,3
29,7
31,8
33,7
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3.4 Spesielt om bruer
Det er tre broer på den aktuelle strekningen. Alta bru ved utløpet er ikke tatt med i den endelige
simuleringsmodellen. Denne ble funnet ikke å påvirke vannstanden i nevneverdig grad.
Frihøyden ved 200-årsflom er ca 3-4 meter.
Simuleringen viser at vannstanden ikke når oppunder brukonstruksjonen på Øvre Alta bru.
Under kant brokonstruksjon som faller østover med ca 1,16 meter over broens lengde, har en
frihøyde på ca 0,5 meter ved østre bredd under en simulering av 500-årsflom. Drivgods og annet
kan medføre fare for ytterligere oppstuving og mulig skade på bro i en eventuell
ekstremsituasjon.
Eiby bro vil har en frihøyde på ca 1 meter til underkant av brokonstruksjonen ved simulering av
en 500-årsflom.
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4. Flomsonekart
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.
Resultater fra analysen er oppsummert i Tabell 4.1 som viser omfanget av flomutsatt areal for
flommer med forskjellig gjentaksintervall. Resultatene er beskrevet mer i detalj under.

4.1 Resultater fra flomsoneanalysen
Kartblad Alta utløp
En del oversvømte områder rundt Alta Lufthavn og på Kronstad er knyttet til høye
sjøvannstander i Altafjorden (se tabell 3.1).
Aronneskjosen industriområde vil være mindre flomutsatt ved en 10-årsflom. Noe av
bebyggelsen på Aronnes vil imidlertid bli liggende i lavpunkter (se kapittel 4.2).
Store områder på Aronnes vil være direkte flomutsatt ved en 200-årsflom. En del av
bebyggelsen og industriområdet ligger flomutsatt til. Fra tverrprofil 8 og ca 150 meters oppover
overtoppes vollen langs elva. GPS-målingene viser at i dette området er vannstanden for 200årsflom 15-20 cm høyere enn innmålt voll. Området som framkommer som direkte flomutsatt
mellom profil 8 og 12 er analysert ut fra vannstand for 200-årsflom, fra det området vollen
overtoppes, med vannstand 4,0 moh. (NN54). Det kommer også flomvann et stykke innover
elvekjosen ved profil 4. Videre oppstrøms vil områder sør for Altaelva fra Ellilaholmen til
Forbygningen være utsatt for oversvømmelser.
I tillegg er det lavpunktsområder ved Aronnes industriområde, samt langs elva og på nordsiden
av Aronnesveien. Dette er områder som blir liggende lavere enn vannspeilet i Altaelva, og kan
derfor være utsatt ved et eventuelt gjennombrudd fra elva, via kulverter, grunnvannsstigning
m.v.
Kartblad Øvre Alta
Ved Øvre Alta på vestsiden av elva vil et område rundt bebyggelsen være flomutsatt. En 500årsflom vil medføre at bebyggelsen i området fra Øvre Alta bru og 700-800 meter oppstrøms
denne blir flomutsatt. Videre oppstrøms vil lavereliggende områder på begge sider av elva være
flomutsatt.
Kartblad Eiby
Områder på vestsiden av Altaelva, både ned- og oppstrøms samløpet med Eibyelva er
flomutsatt. I Eibyelva vil enkelte områder bak de nedre deler av flomverket på nordvestsiden av
elva være flomutsatt grunnet innstrømming fra nedstrøms ende. Enkelte områder nordvest for
riksvei 93 vil også være flomutsatt. Bak flomverket på sørsiden av Eibyelva vil et stort område
være lavpunkt.
Problem med bakvannsområder er illustrert i Figur 4.1. En vanlig flomsoneanalyse ville
resultere i at høyden på vannspeilet ville øke mot nord (Høyere vannstand i tverrprofil 2 enn i
tverrprofil 1). Siden bakvannsområdets forbindelse med hovedelva er omtrent ved tverrprofil 1,
vil det være denne vannstanden som er bestemmende for vannstanden i bakvannsområdet. Dette
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problemet er løst ved å definere bakvannsområdet som et polygon. Flomutsatt område er
beregnet ved å tilordne polygonet flomhøyder basert på tverrprofilet i hovedelva som ligger
nærmest bakvannsområdets kontakt med denne. På figuren under, vil da tverrprofil 1 være
bestemmende for vannstanden i bakvannsområdet.
I Altaelva er det foretatt bakvannsanalyser i området fra Aronneskjosen industriområde og
vestover. Spesielt ved profil 4, er det forbindelse mellom Altaelva og området rundt
Aronneskjosen industriområde.

Hovedelv
Tverrprofil 2
Bakvannsområde
Tverrprofil 1

Figur 4.1: Prinsippskisse som illustrerer bakvannsanalyse. Vannstandene i profil 1 vil være bestemmende
for vannstand i bakvannsområdet.
Tabell 4.1: Flomareal innenfor analyseområde – sum total areal og andel lavpunkter av totalareal.

Gjentaksintervall
10-årsflom
200-årsflom
Kjellerfri sone
(200 år)

Flomutsatt areal
Totalt (daa)
7385
10274
17089

Flomutsatt areal
Lavpunkter (daa)
945
1066

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.
I Altaelva er området ved Aronnes industriområde, langs elva mellom profil 9 og 12 og på
nordsiden av Aronnesveien lavpunktsområder som ligger lavere enn beregnet flomvannstand
ved ulike flommer. Det er også tilfelle for noen mindre områder øst for Altaelva ved profil 3 til
profil 5, noe sør for Kronstad. Lavpunkter finnes også på Tangen bak flomverket sør for
Eibyelva. Det er noen områder med lavpunkter nord for Eibyelva, spesielt ved en 500-årsflom.
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Figur 4.2: Prinsippskisse som viser definisjonen av lavpunkt

4.3 Spesielt om flomverk
Ved vurdering av areal bak flomverk, er det tatt utgangspunkt i at flommer der beregnet
vannlinje langs hele flomverket ikke når høyere enn 0,5 m under toppen av flomverket, holdes
ute av flomverket (sikkerhetsmargin 0,5 m - se Figur 4.3). 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, dvs. mindre enn 0,5 m klaring til
topp flomverk, defineres arealet bak flomverket som ordinær flomsone.

Figur 4.3: Prinsippskisse flomverk og sikkerhetsmargin.

To flomverk i Eibyelva er undersøkt nærmere i forbindelse med flomsonekartprosjektet for
Alta- og Eibyelva. Flomverket på nordsiden av Eibyelva vist i Figur 4.4. Her er
sikkerhetsmarginen mindre enn 0,5 meter på to ulike steder. I øvre ende av flomverket, ca 350
meter oppstrøms profil 50 er sikkerhetsmarginen bare 0,3 meter for en 10-årsflom. Også ved
profil 46 er sikkerhetsmarginen ca 0,3 meter for en 10-årsflom. Fra ca profil 44 er flomverket
overtoppet for en 10-årsflom. Situasjonen ved større flommer vil være mindre gunstig, men
fortsatt vil bare de to stedene, det vil si 350 meter oppstrøms profil 50 og ved profil 46, være
problematiske. Ved en 500-årsflom vil vannstanden på disse to stedene være akkurat på nivå
med topp flomverk.
Lengdesnitt av flomverket på sørsiden av Eibyelva er vist i Figur 4.5. Flomverket her vil ikke
være utsatt for oversvømmelser eller overskridelse av sikkerhetsmarginen på 0,5 meter for noen
av de beregnede flommer.
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Figur 4.4: Lengdesnitt av flomverk på nordsiden av Eibyelva.
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Figur 4.5: Lengdesnitt av flomverk på sørsiden av Eibyelva.

4.4 Kjellerfri sone – fare for oversvømmelse i kjeller
Også utenfor direkte flomutsatte områder og lavpunkter vil det være nødvendig å ta hensyn til
flomfaren, da flom ofte vil føre til forhøyet grunnvannstand innover elvesletter.
Det er gjort analyse ved at areal som framkommer opp til 2,5 meter over flomflaten for 100årsflom identifiseres som ”kjellerfri sone”. Innenfor denne sonen vil det være fare for at bygg
som har kjeller får oversvømmelse i denne som følge av flommen (fig 4.4). Kjellerfri sone er
beregnet for 200-årsflommen. Disse områdene er markert med skravur på hvit bunn på kartet.
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Områder med kjellerfrie soner finnes langs det meste av Altaelva der det er oversvømmelse. Det
bemerkes spesielt at store områder på Elvebakken samt vest og nord for Aronnes vil være
kjellerfrie områder. Langs Altaelva ved Kronstad vil man ha tilsvarende situasjon samt på mye
av området fra Raipas og langs elva sør til Forbygningen. I Eibyelva vil området ved Eiby langs
riksvei 93 være kjellerfri sone.
Uavhengig av flommen kan forhøyet grunnvannstand føre til vann i kjellere. For å analysere
dette kreves inngående analyser blant annet av grunnforhold. Det ligger utenfor
flomsonekartprosjektets målsetting å kartlegge slike forhold.

4.5 Kartpresentasjon
4.5.1

Hvordan leses flomsonekartet?

Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Alta og Eibyelva. Vannstander i sidebekker/elver og oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke. Det bemerkes spesielt at det
ikke er foretatt analyser i Tverrelva. De indikerte oversvømmelser ved dennes utløp, skyldes
effekter fra ekstremvannstander i Altafjorden og ikke flomforhold i Tverrelva.
Tabeller på kartbladene viser flomhøyder tilknyttet tverrprofilene for de beregnede flommene,
og viser hvor tverrprofilene er plasserte. 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.
4.5.2

Flomsonekart 200-årsflom

På kartet presenteres bygninger med ulike farger ut fra flomfare;
a) flomutsatte bygg (oransje farge); disse ligger helt eller delvis innenfor flomsonen
b) bygg med fare for oversvømmelse i kjeller (gul farge); disse ligger helt eller delvis i den
kjellerfrie sonen
c) ikke flomutsatte bygg (grå farge).
Oversvømte veier er markert med mørk grønn farge, mens veier som ligger utenfor flomsonen
er markert med rødt.
Flomutsatte områder er markert med blå farge, lavpunkter har blå skravur oppå blå bakgrunn,
mens kjellerfri sone har blå skravur på hvit bakgrunn.
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Figur 4.6: Skisse kartpresentasjon

4.5.3

Flomsonekart – andre flommer

Bygninger har grå farge og veier er røde.
Flomutsatte områder er markert med blå farge, mens lavpunkter har blå skravur oppå blå
bakgrunn.
Videre er tema som tverrprofil, jernbane, høyspentledninger og 5 meters høydekoter presentert
på kartet. I tillegg er tverrprofiler med flomhøyder for samtlige 6 gjentaksintervall framstilt
både i tabell og grafisk sammen med høyder for normalvannstand.
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Figur 4.7: Kart over 10-årsflom.
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4.6

Kartprodukter

Vedlagt følger flomsonekart for Alta som viser flomsonen for en 200-årsflom med
elvesystemet, veger, bygninger og 5 meters høydekurver.
Følgende data brennes på CD og sendes primærbrukere:
•

Flomsonene for 10- og 200-årsflommen samt kjellerfrisone, er kodet i henhold til SOSIstandarden i NGO akse 7 og UTM sone 33, i formatene SOSI og shape.

•

Tverrprofiler med flomvannstander for alle seks flommer.

•

Flomsonekartene på JPG, PDF- og EPS-format.

•

Rapport på PDF-format.
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5. Andre faremomenter i området
5.1 Innledning
I flomsonekartprosjektet vurderes også andre faremomenter i vassdraget, men tas ikke direkte
hensyn til i kartleggingen. Andre faremomenter kan være flom i sideelver/ bekker, isgang,
massetransport, erosjon og lav kapasitet på kulverter.
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.
En gjennomgang av disse faremomenter bør inngå som en del av kommunens risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS).

5.2 Is
I forbindelse med planlegging og utbygging av Alta kraftverk har det vært foretatt omfattende
isundersøkelser i Altaelva. Isleggingen av Altaelva begynner de fleste år i november og de
nederste partier av elva islegges først. Før årsskiftet vil vanligvis størstedelen av elva være
islagt, men med en del råker i strykpartiene.
Etter reguleringen er isleggingen fra utløpet av kraftstasjonen og et stykke nedover forsinket og
stedvis uteblitt. Ved vekslende værforhold under isleggingen kan det forekomme mindre
sammenskyvninger av ismasser, særlig i den øvre delen av elva.
Isløsningen kan begynne i april, men er de fleste år i mai. Det er berettet om forholdsvis store
vårisganger før de systematiske isobservasjonene ble satt i gang. Det var da oversvømmelser
flere steder, spesielt i nedre deler av elva.
Manøvreringsreglementet til Alta kraftverk er under vurdering. Av hensyn til forholdene for
laksen i vassdraget vurderes å ha mulighet for å redusere vintervannføringen deler av vinteren
for å øke isleggingen i øvre del av elva. Dette medfører at isløsningen om våren må
fremskyndes. Det pågår undersøkelser for å finne hvordan dette kan gjøres uten å gi
isproblemer. Isløsningen er knyttet til økning i vannføringen. Manøvreringen av magasinet gir
mulighet for å regulere vannføringen under flomstigningen slik at forutsetninger for vårisganger
reduseres.
En regner ikke med at isforholdene vil kunne forårsake særlige oversvømmelser.

5.3 Massetransport, erosjon og sikringstiltak
Det foregår ikke organisert masseuttak på strekningen som er omfattet av flomsonekartanalysen:
Kanterosjon og løpsforandringer er en kontinuerlig prosess i større eller mindre grad i hele
prosjektområdet.
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6. Usikkerhet i datamaterialet
6.1 Flomberegningen
Datagrunnlaget for flomberegningen karakteriseres i følge /5/ som tilfredsstillende. Det
foreligger lange observasjonsserier fra flere steder i hovedvassdraget. Observasjonene viser godt
samsvar innad i vassdraget og med nærliggende stasjoner det er naturlig å sammenligne med.
Noe usikkerhet kan være knyttet til bruken av døgnverdier knyttet til kalenderdøgn. Det største
24-timers middel vil alltid være noe større enn kalenderdøgnmiddel. De eldste dataene er i
tillegg basert på en daglig observasjon av vannstand og er antatt å representere et døgnmiddel.
Riktigheten av dette kan være grunnlag for diskusjon.

6.2 Vannlinjeberegningen
Vannlinjeberegningene er basert på oppmålte tverrprofiler og noe forlengelse av disse ved hjelp
av den digitale terrengmodellen. I tillegg er ”samtidige” observasjoner av vannstand på ulike
steder i elva benyttet under kalibreringsarbeidet. En del usikkerheten vil være knyttet til
ekstrapolering av modellen utover de vannstander som er benyttet under kalibreringen. Under
en ekstremflom vil de oversvømte arealer ha en høyere friksjon en det som er tilfellet i det
normale elveløpet. I tillegg vil graden av samtidighet til flomforløpet i Alta- og Eibyelva ha stor
innflytelse på hvor stort det oversvømte arealet blir. Det er i flomsonekartprosjektet for Alta- og
Eibyelva antatt en samtidig kulminasjon i de to elevene.
I forhold til usikkerheten i dette prosjektet, skal det ved praktisk bruk av vannlinjene legges på
en sikkerhetsmargin på minimum 30 cm, jf kap 7.

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 1m koter hvor 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 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)
/8/.
Krav til sikkerhet mot flomskade er kvantifisert i NVEs retningslinje ”Arealbruk og sikring i
flomutsatte områder” (NVE Retningslinjer nr 1/99) /9/. Kravene er differensiert i forhold til
type flom og type byggverk/ infrastruktur.

7.2 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 ligge 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 kapittel 7.3 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.
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7.3 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. Vi mener ut fra dette at et påslag med 30 cm
på de beregnete vannstander for å dekke opp usikkerheter i beregningen, bør være
tilfredsstillende.

7.4 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 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.

7.5 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.
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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 50årsperiode, viser tabellen at konstruksjonen må være sikker mot en 500-årsflom!
Tabell 7.1: Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og gjentaksintervall.

Gjentaksintervall (T)
10
50
100
200
500

10

Periodelengde år (L)
50
100
200

500

65
18
10
5
2

99
64
40
22
10

100
100
99
92
63

100
87
63
39
18

100
98
87
63
33
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Vedlegg
3 kartblad av flomsonekart som viser utbredelsen av 200-årsflom.
Kartblad:

Alta utløp

-

1:15000

Øvre Alta

-

1:15000

Eiby

-

1:15000
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Nr 5 Ingebrigt Bævre:
Delprosjekt Melhus
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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
Nr 12 Øyvind Lier:
Delprosjekt Karlstad, Moen,
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Eirik Traae:
Delprosjekt Dalen
Øyvind Espeseth Lier:
Delprosjekt Storslett
Øyvind Espeseth Lier:
Delprosjekt Skoltefossen
Ahmed Reza Naserzadeh:
Delprosjekt Koppang
Christine Kielland Larsen:
Delprosjekt Nesbyen
Øyvind Høydal:
Delprosjekt Selsmyrene
Siss May Edvardsen:
Delprosjekt Lærdal
Søren Elkjær Kristensen:
Delprosjekt Gjøvik

2003:
Nr. 1

Ingebrigt Bævre, Jostein Svegården:
Delprosjekt Korgen
Nr. 2 Siss-May Edvardsen:
Delprosjekt Dale
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Delprosjekt Etne
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Delprosjekt Søgne
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