Flomsonekart

Delprosjekt Konsmo
Turid Bakken Pedersen
Julio Pereira

1
2009

F L O M S O N E K A R T

Rapport nr 1/2009
Flomsonekart, Delprosjekt Konsmo
Utgitt av:

Norges vassdrags- og energidirektorat

Forfattere:

Turid Bakken Pedersen og Julio Pereira

Trykk:

Elektronisk utgave (format)

Framsidefoto: Flommen 3. desember 1992, Audna ved Kyrkjeneset
like oppstrøms profil 26 sett oppover elva
Fotograf: Trond Bendixen, Audnedal kommune
ISSN:
1504-5161

Emneord:

Konsmo, Helle, Audna, flom, flomberegning,
vannlinjeberegning, flomsonekart

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthuns gate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no/flomsonekart
August 2009

Sammendrag
I delprosjekt Konsmo er det utarbeidet flomsonekart for en ca. 7 km lang strekning
langs Audna fra Gislefoss til like oppstrøms Helle i Audnedal kommune i Vest-Agder.
Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger.
Oversvømt areal fremstilt på kartet er beregnet fra flom i Audna. Vannstand i
sidebekker og oversvømmelse som følge av flom i disse er ikke beregnet.
Det er gjort beregninger av flomhøyde for middelflom, 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, og
500-årsflom for den aktuelle strekningen. Det er utarbeidet flomsonekart som viser
flomutsatte områder for 10-, 50- og 200-årsflom og dybdekart som viser vanndyp for
200-årsflom. Modellen er kalibrert med grunnlag i flommen 3. desember 1992. Videre
er det beregna at vannlinja går fra rolig til strykende (kritisk strømning) gjennom
Gislefossen. Fremskrivninger for klimaendringer er ikke tatt med i analysene.
Flomsonekartet for 200-årsflommen legges ved. Dataene er også tilgjengelig digitalt.
Rapporten og flomsonekartene ligger på NVEs internettside www.nve.no.
I følge beregningene vil enkelte områder og bygninger være flomutsatt allerede ved en
10-årsflom. Ved en 200-årsflom vil flere bygninger og veier i området ved Helle,
Konsmo og Seland utsatt for oversvømmelse. Relativt mange bygninger i området ved
Helle og Konsmo vil være utsatt for vann i kjeller.
Tabell A Et utdrag av flomhøyder i Audna ved Seland, Konsmo, Helle (moh, NN54)
Gjentaksintervall

Q10

Q200

Profil 12 (Seland)

69.8

70.0

Profil 24 (Konsmo)

76.5

76.8

Profil 31 (Helle)

81.1

81.8

I følge NVEs retningslinjer 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs
vassdrag anbefales differensierte sikkerhetskrav avhengig av konsekvens ved flom.
For eksempel skal ny bebyggelse ligge sikkert i forhold til en 200-årsflom. For praktisk
bruk skal det legges en sikkerhetsmargin på 30 cm på de beregna vannstandene.
Med grunnlag i flomsonekartet må det innarbeides bestemmelser som ivaretar krav til
byggehøyder for analyseområdet når kommuneplanen for Audnedal kommune rulleres.
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. Flomsonene kan også brukes til å planlegge
beredskaps- og sikringstiltak; som evakuering, bygging av voller osv. Kartene viser
hvilke bygninger som kan bli 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) ble det gjort klart at regjeringen ville satse på
utarbeidelse av flomsonekart i tråd med anbefalingene fra Flomtiltaksutvalget /2/.
Satsingen ble sett i sammenheng med at regjeringen definerte 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 av detaljerte flomsoner i regi
av NVE. Dette arbeidet videreføres som del av forvaltningen fra og med 2008.
Strekninger som kartlegges er valgt ut fra størrelse på skadepotensial. Totalt er ca 120
delstrekninger kartlagt. Dette utgjør ca. 1100 km elvestrekning /3/. Les mer om NVEs
flomsonekartleggingsarbeid på www.nve.no.

1.2 Avgrensing av prosjektet
Delprosjektet Konsmo omfatter de flomutsatte områdene ned mot Audna på
strekningen fra Gislefoss til like oppstrøms Helle i Audnedal kommune i Vest-Agder.
Den aktuelle strekningen som kartlegges er ca. 7 km lang. Et oversiktskart over
området er vist i figur 1.1.
Oversvømt areal fremstilt på kartet er beregnet fra flom i Audna. Vannstanden i
sidebekker og oversvømmelse som følge av flom i disse er ikke beregnet.
Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring som er
kartlagt. Grunnvannsproblematikk og massetransport er noe omtalt. Det er ikke funnet
informasjon om andre vassdragsrelaterte faremomenter som isgang og ras på den
aktuelle strekningen.

1.3 Flomsonekartet og klimaendringer
NVE utarbeider flomsonekart med grunnlag i flomberegninger og vannlinjeberegninger.
For strekninger med utløp i sjø blir det i tillegg tatt hensyn til stormflo. Beregningene av
flomstørrelser og stormflo er basert på historiske data, ikke på klimafremskrivninger.
Som en del av beregningene blir det også gjort følsomhetsanalyser av ulike verdier, bla
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flomstørrelsen. Med grunnlag i følsomhetsanalyser og en vurdering av kvaliteten på
data i prosjektet, blir det bestemt en sikkerhetsmargin. Sikkerhetsmarginen er basert
på best faglig skjønn for det enkelte prosjektet.
Analyser gjort av NVE tilsier at klimaendringene vil medføre økte flomstørrelser i de
store vassdragene på Vestlandet, langs kysten og i små vassdrag i hele landet, mens
flomstørrelsene i store vassdrag på Østlandet og i innlandet i Midt- og Nord-Norge får
reduksjon eller liten endring.
NVE er i ferd med å utarbeide en klimatilpasningsstrategi der bl.a. konsekvensene for
flomsonekartleggingen vil inngå. Med basis i denne vil det bli tatt stilling til hvordan
klimafremskrivninger skal behandles i det enkelte flomsonekartprosjekt.

1.4 Prosjektgjennomføring
Prosjektet er gjennomført under ledelse av NVE med Audnedal kommune som
bidragsyter og diskusjonspart. Første utkast til flomsonekart ble sendt til kommunen for
innspill og vurdering av flomutbredelse. Prosjektet er gjennomført i henhold til
prosjektets vedtatte rutiner for styring, gjennomføring og kvalitetskontroll /4/.
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Figur 1.1

1 125

2 250 Meters

Oversiktskart over prosjektområdet
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2. Metode og data
Et flomsonekart viser hvilke områder som oversvømmes ved flommer med ulike
gjentaksintervall. I tillegg til kartene er det utarbeidet lengdeprofiler for vannstand i elva
og et dybdekart som viser vanndyp for 200-årsflommen.
Det gjennomføres en statistisk analyse av hvor store og hyppige flommer som kan
forventes i vassdraget (flomberegning). Det beregnes vannføring for middelflom og
flommer med gjentaksintervall hhv. 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. Beregningene er
gjort med grunnlag i historiske flommer. Fremskrivninger for klimaendringer er ikke tatt
inn i analysene. Vannføringsdata, oppmålte profiler av elveløpet og elveløpets
egenskaper for øvrig, benyttes i en hydraulisk modell der det beregnes hvor høy
vannstand de ulike flommene gir langs elva (vannlinjeberegning). For kalibrering av
modellen benyttes vannføring og lokal flomvannstand fra tidligere flommer.

2.1 Spesielt om vassdraget
I rapport 2/2006 i NVEs dokumentserie er Flomberegning for Audna presentert /6/.
Elva Audna har en utstrekning i retning nord-sør på 50 km og i retning øst-vest på
omkring 10 km. Nedbørfeltet ved utløpet i havet er drøyt 456 km² og dominert av et
småkupert skogsterreng som i hovedsak ligger mellom 100 og 500 moh.
Det er to relativt store innsjøer i
øvre del av vassdraget som har en
flomdempende virkning på Audna.
Ved utløpet av Ytre Øydnavatnet
(96 moh) har Audna et nedbørfelt
på 135 km². Nedbørfeltet til Audna
like nedstørms samløpet med
Hellevassbekken er 167 km² og
ved Gislefoss er nedbørfeltet til
Audna 212 km². Det er ingen
reguleringer
i
vassdraget
oppstrøms Gislefoss.
Det er høst- og vinterflommer som
dominerer i Audna, se figur 2.1.
Ofte er de forårsaket av intenst
regn, eventuelt i kombinasjon med
snøsmelting.
Vannføringen
er
vanligvis
minst
i
sommermånedene.
Fig. 2.1 Flommer i Audna ved målestasjon Ytre Øydnavatn fra 1988 til 1993. Sirkelen
representerer året med januar rett opp.
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Det er gjort flere flom- og erosjonssikringstiltak i Audna på strekningen fra Gislefoss til
Konsmo. På midten av 1980-tallet ble det sprengt ut et flomløp forbi Gislefoss og på
strekningen Gislefoss til Seland er elva lagt om, flomsikra og delvis forbygd over en
strekning på 3.3 km. Som en fortsettelse av dette arbeidet, ble det i 1988 utført
flomsikring av Audna ovenfor Seland bru. Her er elva over en strekning på ca. 1 km,
fra profil 12 til profil 14, lagt om og inn mot veien, det er bygd flomvoller og
erosjonssikring langs elvekanten.
Like nedstrøms brua over Audna nord for Konsmo, er det tidligere utført erosjonssikring
av høyre elvekant over en strekning på ca. 120 m. Området ligger ca. ved profil 23.

2.2 Hydrologiske data
2.2.1 Flomberegning
Ved stasjonen 23.11 Ytre Øydnavatn, som ligger i Audna, er vannstand/vannføring
registrert i perioden 1985-93. Selv om observasjonene disse årene ikke er komplette,
gir de god støtte ved vurdering av flomforholdene i Audna.
Tabell 2.1 Flommer i Audna ved målestasjon 23.11 Ytre Øydnavatn fra 1985-1993
Dato

Døgnmiddel
m³/s

3. des. 1992

٭Ca. 90 (50-100-årsflom)

10. okt. 1987

64 (ca. 10-årsflom)

11. nov. 1989

58

31. okt. 1990

38

 ٭Verdi estimert ut fra sammenligning med nabostasjoner
I flomsonekartprosjektet legges frekvensanalyse av årsflommer til grunn for
beregningene. Beregningene er basert på frekvensanalyser av observerte flommer ved
målestasjonene i Audna og for stasjoner i nabovassdragene. I tillegg er regionale
flomformler og flomfrekvenskurver benyttet. Ut fra en totalvurdering anslås midlere
spesifikk flom for Audna ved utløpet av Ytre Øydnavatn til 330 l/s km². Det antas at
dette også er en representativ verdi for lokalfeltene til Audna mellom Ytre Øydnavatn
og Gislefoss.
For å bestemme flommer med gjentaksintervall fra 5-500-årsflom ble regionale
flomfrekvenskurver lagt til grunn. I analysen ble flomverdiene beregnet som
døgnmiddelverdier. Kulminasjonsvannføringen kan være vesentlig høyere, men i
Audna viser observerte kulminasjonsvannføringer og empiriske ligninger at 1.1 er et
representativt forholdstall mellom kulminasjons- og døgnmiddelvannføring. Se tabell
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2.2 for beregna kulminasjonsvannføringer for de aktuelle gjentaksintervallene på tre
ulike steder langs analysestrekningen.
Tabell 2.2. Kulminasjonsvannføringer i Audna
Gjentaksintervall

Middel
flom

5-års
flom

10-års
flom

20-års
flom

50-års
flom

100-års
flom

200-års
flom

500-års
flom

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

Helle

49

61

71

78

92

100

111

122

Konsmo

61

75

87

97

114

124

138

151

Seland

70

87

101

111

131

143

159

174

Sted ved
Audna

I en klassifisering fra 1 til 3, hvor 1 tilsvarer beste klasse, vil flomberegningene gis
klasse 2.
Siden flomberegningene forelå i 2006 er det gjort noen endringer og kommet nye
flomdata for feltet. Endringene har ingen direkte påvirkning på resultatene i tabell 2.2,
men de nye dataene kan føre til at vannføringen øker noe. For å vurdere en økning i
vannføringen er det gjort beregninger for 200-årsflom der vannføringen er øka med
20%. Vi finner da at vannstanden øker med opp til 50 cm i enkelte profil, men i de
fleste profilene ligger vannstandsøkningen på 20-30 cm. Dette ligger stort sett innenfor
sikkerhetsmarginen gitt i prosjektet for praktisk bruk, se kapittel 7.3. Det er store
utsikkerheter knytta til disse nye dataene. Inntil de er nærmere kontrollert gjelder
flomberegningene i tabell 2.2.
2.2.2 Kalibreringsdata
For å kalibrere vannlinjeberegningsmodellen er man avhengig av samtidig registrering
av vannføring og vannstand.
Under flommen 3. desember i 1992, som var en 50-100-årsflom, ble det merket av
noen flomvannstander fra Konsmo og oppover.
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Tabell 2.3 Observerte vannstander (kalibreringsvannstander) fra flommen 3. desember
1992
Profil

Observert
vannstand
(m)

21
(målt i kum ca 120
m fra elvekanten)
24
Mellom 25 og 26
30
(nedstrøms brua)
(oppstrøms brua)
33
(nedstrøms brua)
(oppstrøms brua)
40

75.4
76.7
77.6
80.4
80.6
81.8
82.2
84.8

2.3 Topografiske data
Audna ligger i hovedsak i kommunene Audnedal og Lindesnes i Vest-Agder.
Nedbørfeltet på drøyt 456 km² drenerer i sørlig retning og munner ut i sjøen ved
Lindesnes. Vassdraget består av en hovedgren med tilløp fra flere sideelver.
2.3.1 Tverrprofil
Profilene er valgt ut for å beskrive elvas geometri i horisontal- og vertikalplanet. Det er
tatt profiler på strekningen fra Gislefoss til like oppstrøm Helle.
På strekningen fra profil 1 til og med profil 25 tok GeoFinnmark AS opp 20 profiler
sommeren 2005. Profilene strekker seg fra like nedstrøms Gislefoss og til like
oppstrøms Konsmo. Det ble funnet feil i profil 2. Dette profilet, flomverkene og
enkeltstrekninger for å få bedre høydedata ble senere målt inn av NVE. Tverrprofilene
oppmålt av GeoFinmark AS er lagt inn i NVEs tverrprofildatabase (ArcGIS).
Fra profil 12 til 40 tok NVE tett med profiler i september 1991 da det var planer om et
flomsikringstiltak
på
denne
strekningen.
Alle
profilene
er
brukt
i
vannlinjeberegningsmodellen, men bare profiler hvor vannlinjen har knekkpunkter
framstilles på flomsonekartet. Totalt er det lagt inn 85 profiler i modellen hvorav 40
vises på karet.
På strekningen er det målt inn 4 terskler og 5 bruer, Viblemo bru (profil 8), Seland bru
(profil 12), Konsmo bru (profil 24) og 2 bruer sør for Helleland (profil 30 og profil 33).
I NVE notat /7/ er tverrprofilene og oppmålingsarbeidet nærmere omtalt.
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2.3.2 Digitale kartdata
For området som dekker tverrprofil 1 til 33 har NVE benyttet detaljerte FKB data. Til
oppbygging av terrengmodellen er det i tillegg til 1 meters høydekurver benyttet andre
høydebærende data (vegkant, elvekant, vannkant).
For området som dekker tverrprofil 33 til 40 er det benyttet laserskanna data. Dataene
fra de to ulike kildene er sydd sammen i terrengmodell i ArcGIS.

±

Høydegrunnlag
1 m koter
Laserdata

Helle

Konsmo

Seland

Viblemo

0

1 125

2 250 Meters

Figur 2.2 Kart med skravur som illustrerer kvaliteten på kartgrunnlaget for de ulike
delene av delprosjekt Konsmo.
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3. Vannlinjeberegning
Programvaren HEC-RAS er benyttet til vannlinjeberegning. Det er forutsatt stasjonære
forhold. Da opptrer endringene i vannføring så langsomt at de ikke-stasjonære trykk-,
hastighets- og volumsendringene er neglisjerbare.
Dersom vannføringen ikke endrer seg (eller endrer seg langsomt) og elva ikke er bratt,
vil vannstanden i nedstrøms ende påvirke vannstanden oppover i elven. Det er motsatt
for eksempel ved et dambrudd (ikke-stasjonær strømning). Da vil trykk, hastighet og
volum endres raskt og vannstanden i nedstrøms ende vil ikke påvirke vannstanden
oppover i elven noe større, fordi de ikke-stasjonære forholdene (dambruddsbølgen) vil
være dominerende.

3.1 Kalibrering av modellen
For kalibrering av modellen er observert vannstand fra flommen 3. desember 1992 og
en beregna flomvannføring brukt. Vannføringen for denne flommen er estimert ut fra
sammenligning med nabostasjoner pga brudd i observasjonene ved målestasjon 23.11
Ytre Øydnavatn.
Kalibreringen viser at en flom tilsvarende 50-årsflom gir best samsvar med de
observerte høydene. Modellen kalibreres derfor med en vannføring tilsvarende 50årsflom og de observerte vannstandene fra flommen i 1992. Det er lagt inn en
kulminasjonsvannføring i profil 40 og endring i kulminasjonsvannføringen i profil 29 og
18 for de ulike gjentaksintervallene.
Det er gjort beregninger som viser at vannet går fra å strømme rolig til å strømme
strykende gjennom Gislefoss (vannlinja går gjennom kritisk). Som nedstrøms
grensebetingelse i modellen er det derfor lagt inn at det går i kritisk gjennom Gislefoss.
Tabell 3.1 Kalibreringsvannstander fra flommen 3. desember 1992

Profil
21
(målt i kum ca 120
m fra elvekanten)
24
Mellom 25 og 26
30
(nedstrøms brua)
(oppstrøms brua)
33
(nedstrøms brua)
(oppstrøms brua)
40

Beregna
vannføring
Flom 1992
(m3/s)
114

Vannstand
(m)
75.3

vannstand
(m)
75.4

114
114

76.7
77.8

76.7
77.6

92

80.5
80.7

80.4
80.6

92

82.1
82.4
84.9

81.8
82.2
84.8

92

Beregna
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Observert

På den aktuelle strekningen er det antatt samme ruhet for alle profilene (n=0.03 i
elveløpet og n=0.042 på elvekanten). En lav n-verdi beskriver et glattere elveløp enn
en høy n-verdi. En følsomhetsanalyse med glattere og ruere elveløp, viser at modellen
er lite følsom for valg av ruhet foruten på strekningen fra profil 11 til 13 hvor den er mer
følsom for endringer i ruhet (0,3 – 0.5 m). Med grunnlag i litteratur (French), erfaringer
fra kalibrering av tidligere modeller og at det er godt samsvar mellom observert og
kalibrert vannlinje, antar vi at den valgte ruheten er god nok.
Videre detaljer om kalibreringen finnes i internt NVE notat /7/.
Resultatet viser et godt samsvar mellom den observerte og brenga vannstanden, se
figur 3.1.

Figur 3.1 Observert og beregna vannstand for Audna fra Gislefoss til Helle
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3.2 Resultater
For hvert profil nr. er det beregna vannstander for 8 ulike vannføringer, for middelflom,
5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, og 500-årsflom (QM, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200 og
Q500). Tabell 3.2 viser de beregna vannstandene.

Tabell 3.2 Beregna vannstand (moh – NN54) ved hvert profil for ulike gjentaksintervall.
Profil nr
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

QM
57.0
63.0
64.0
64.4
64.7
65.3
66.6
66.8
67.3
67.7
69.4
69.5
70.6
72.2
72.2
72.4
73.2
74.0
74.4
74.5
74.8
75.5
76.0
76.3
76.9
77.5
78.1
78.7
79.8
80.3
80.8
81.3
81.8
82.2
82.9
83.3
83.8
84.2
84.4
84.6

Q5
57.2
63.2
64.2
64.5
64.8
65.5
66.8
67.0
67.5
67.7
69.7
69.7
70.8
71.9
72.3
72.6
73.4
74.1
74.5
74.6
74.9
75.6
76.1
76.4
77.1
77.7
78.3
78.8
79.9
80.4
81.0
81.4
81.9
82.4
83.0
83.5
84.0
84.3
84.6
84.7

Q10
57.3
63.3
64.3
64.6
64.9
65.6
66.9
67.1
67.7
68.0
69.7
69.8
71.1
72.0
72.4
72.7
73.4
74.3
74.6
74.7
75.1
75.7
76.2
76.5
77.2
77.8
78.4
78.9
80.0
80.5
81.1
81.5
82.1
82.5
83.1
83.6
84.1
84.4
84.7
84.8

Q20
57.4
63.4
64.4
64.7
65.0
65.6
67.0
67.1
67.7
68.2
69.7
69.8
71.2
72.1
72.5
72.8
73.5
74.3
74.7
74.8
75.1
75.7
76.3
76.6
77.3
77.9
78.5
78.9
80.1
80.6
81.2
81.5
82.2
82.6
83.2
83.6
84.2
84.4
84.8
84.8
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Q50
57.5
63.5
64.6
64.8
65.1
65.8
67.1
67.2
67.9
68.2
69.8
69.9
71.5
72.3
72.7
72.9
73.7
74.5
74.9
75.0
75.3
75.8
76.4
76.7
77.5
78.0
78.6
79.1
80.3
80.7
81.5
81.6
82.4
82.8
83.3
83.7
84.3
84.6
84.9
84.9

Q100
57.6
63.6
64.7
64.9
65.1
65.8
67.1
67.3
68.0
68.3
70.0
69.9
71.6
72.4
72.7
73.0
73.8
74.6
75.0
75.1
75.4
75.9
76.5
76.8
77.6
78.1
78.7
79.1
80.4
80.8
81.6
81.7
82.5
82.9
83.4
83.8
84.4
84.6
85.0
85.0

Q200
57.7
63.7
64.8
65.0
65.2
65.9
67.1
67.4
68.2
68.4
70.1
70.0
71.8
72.6
72.9
73.1
73.9
74.7
75.1
75.2
75.5
75.9
76.6
76.8
77.8
78.2
78.9
79.3
80.5
81.1
81.8
81.9
82.7
83.1
83.5
83.9
84.5
84.7
85.1
85.1

Q500
57.8
63.8
64.9
65.1
65.3
66.0
67.2
67.6
68.3
68.4
70.0
70.0
72.0
72.7
73.0
73.2
74.0
74.8
75.2
75.3
75.6
76.0
76.7
76.9
77.9
78.4
79.0
79.3
80.6
81.3
82.0
82.0
82.9
83.3
83.7
84.0
84.6
84.8
85.2
85.2

Figur 3.2 Beregna flomhøyder for de ulike flommene i Audna fra Gislefoss til Helle

3.3 Spesielt om broer
Det er fem bruer på strekningen fra Gislefoss til Helle. Ut fra beregningene vil vannlinja
gå under brobjelken på broa ved Viblemo, Seland og Konsmo også ved en 500årsflom.
Ved broa i profil 32 når vannlinja opp i brobjelken før en 200-årsflom og ved broa i profil
36 når vannlinja opp i brobjelken før en 50-årsflom. Ved begge broene er plass på
sidene for vannet til å strømme rundt og over broene på de større vannføringene. Dette
gir et godt samsvar med de observerte dataene.

3.4 Spesielt om flomverk
For flomverk benyttes alltid en sikkerhetsmargin på 0,5 meter i forhold til fare for at
flomverket bryter sammen, se figur 3.3. Dette har ikke sammenheng med kvaliteten i
dataene og anbefalt sikkerhetsmargin ift påslag (0,3 meter) for 200-årsflommen i
arealplanlegging.
Ved vurdering av areal bak flomverk, er det tatt utgangspunkt i at flommer med
beregnet vannstand langs hele flomverket som ikke når høyere enn 0,5 m under
toppen av flomverket, holdes ute av flomverket. Man antar at flomverket beholder
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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 3.3 Prinsippskisse av flomverk og sikkerhetsmargin.
Audna er flomsikret med flomverk langs høyre elvekant medstrøms forbi Seland, ca fra
profil 14 til nedstrøms profil 10. Langs venstre elvekant er Audna flomsikret med
flomverk fra Seland, ca profil 11, og nesten ned til Gislefoss, litt oppstrøms profil 2.
Arealene er i første rekke sikra mot oversvømmelse av dyrka mark. I de større
flommene er det antatt at vannet som står innover elveslettene er nærmest
stillestående. Denne antagelsen er lagt inn i vannlinjeberegningsmodellen.
Flomverket på høyre side av elven er marginalt for lavt over en strekning på 200-300 m
slik at det overtoppes ved en 200-årsflom, se fig. 3.4. Flomverket avsluttes ned mot en
bekk som renner åpent ut i elva like nedstrøms profil 10. Flomverket på venstre side av
elven er åpent der Hommebekken kommer ut og er for lav over en strekning på ca 600
m slik at det overtoppes ved en 200-årsflom. Det er da tatt utgangspunkt i at høyden
for 200-årsflommen langs hele flomverket ikke når høyere enn 0,5 m under toppen av
flomverket.
Det er ikke gjort vurderinger av tilstanden eller kvaliteten på flomverkene i dette
arbeidet.
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Lengdeprofil langs Audna på høyre side
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Figur 3.4 Lengdeprofil for flomverk langs Audna på høyre side sett nedover elva ved
Seland

Lengdeprofil langs Audna på venstre side
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Figur 3.5 Lengdeprofil for flomverk langs Audna på venstre side sett nedover elva fra
Seland til Gislefoss
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4. Flomsonekart
Flomsonene er generert ved bruk av GIS (ArcGIS). 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.

4.1 Resultater fra flomsoneanalysen
I figurene 4.1 til 4.9 vises flomsonekart for 10-, 50- og 200-årsflommen.
I følge beregninger vil enkelte bygg og noe dyrka mark være flomutsatt allerede ved en
10-årsflom i Audna.
Ved en 200-årsflom vil mange bygninger og veier i området ved Helle være flomutsatt.
Noen bygninger og veier i området ved Konsmo og Seland vil være utsatt for
oversvømmelse. Ved Konsmo og Helle vil mange bygninger være utsatt for vann i
kjellere.
Størrelsen på oversvømte områder ved de ulike flommene er gitt i tabell 4.1.
Kart som viser flomutbredelse ved 200-årsflommen er vedlagt bak i rapporten.
Tabell 4.1 Flomareal innenfor analyseområde – sum total areal og andel lavpunkter
Gjentaksintervall

Flomutsatt areal
Totalt (daa)

Lavpunkter (daa)
av total areal

10-årsflom

8345

4240

50-årsflom

9468

4478

200-årsflom

10438

4632

Sone med fare for
vann i kjeller

28259

94
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N

Figur 4.1

Flomutbredelse ved Viblemo 10-årsflom

16

N

Figur 4.2

Flomutbredelse ved Seland 10-årsflom

17

N

Figur 4.3

Flomutbredelse ved Helle-Konsmo 10-årsflom
18

N

Figur 4.4

Flomutbredelse ved Viblemo 50-årsflom

19

N

Figur 4.5

Flomutbredelse ved Seland 50-årsflom

20

N

Figur 4.6

Flomutbredelse ved Helle-Konsmo 50-årsflom

21

N

Figur 4.7

Flomutbredelse ved Viblemo 200-årsflom

22

N

Figur 4.8

Flomutbredelse ved Seland 200-årsflom

23

N

Figur 4.9

Flomutbredelse ved Helle-Konsmo 200-årsflom
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4.2 Lavpunkt
På noen få steder er det 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, se figur 4.4. Spesielt
utsatt vil disse områdene være ved intenst lokalt regn, ved stor flom i sidebekker eller
ved gjentetting av kulverter.

4.3 Område med fare for vann 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. Dette er spesielt viktig for arealene langs Audna.
I flomsonekartprosjektet er det gjort analyse ved at areal som framkommer opp til 2,5
meter over flomflaten for 200-årsflom identifiseres som sone med fare for vann i kjeller.
Innenfor denne sonen vil det være fare for at bygg som har kjeller får oversvømmelse i
denne som følge av flommen (fig 4.10). Sone med fare for vann i kjeller er beregnet
kun for 200-årsflommen. Disse områdene er markert med skravur på hvit bunn på
kartet.
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.

4.4 Kartpresentasjon
4.4.1 Hvordan leses flomsonekartet?
Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Audna. Vannstanden i sidebekker er
ikke beregnet.
En tabell viser flomhøyder tilknyttet tverrprofilene for de beregnede flommene fra profil
1 til 40. Kartet i målestokk 1:7000 viser hvor disse 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 fra havet er vist både
på selve kartet langs midtlinjen og i lengdeprofilet.
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Områder som i kartanalysen 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.

4.4.2 Flomsonekart 200-årsflom
På kartet presenteres bygninger med ulike farger ut fra flomfare;
*

flomutsatte bygg (oransje farge); disse ligger helt eller delvis innenfor flomsonen

*

bygg med fare for oversvømmelse i kjeller (gul farge); disse ligger helt eller
delvis i sone med fare for vann i kjeller

*

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, mens sone med fare for vann i kjeller
har blå skravur på hvit bakgrunn. Lavpunkter har blå skravur oppå blå bakgrunn.

Figur 4.10 Kartpresentasjon for 200-årsflom
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4.4.3 Flomsonekart – andre flommer
Flomutsatte bygninger er markert med oransje farge og flomutsatte veier med grønn
farge. Andre bygninger har grå farge og veier er røde. Flomutsatte områder er markert
med blå farge, mens lavpunkter har blå skravur oppå blå bakgrunn.
Tema som tverrprofil, jernbane, høyspentledninger og 5 meters høydekoter er
presentert på kartet. I tillegg er tverrprofiler med flomhøyder for samtlige 6
gjentaksintervall framstilt både i tabell og grafisk sammen med høyder for lav
vannstand.

4.5 Dybdekart
For Audna er det også utformet et dybdekart som viser vanndyp for 200-årsflom, se
vedlegg bak i rapporten. Både arealer som er dirkete floutsatt og lavpunkt vises på
dybdekartet. Dybdekartet viser vannet med kraftigere gul og rødfarge ettersom
vanndypet blir større.
Vanndyp er viktig med tanke på å vurdere hvor farlig det vil være å oppholde seg i
disse områdene under en flomsituasjon. Langs Audna er det store dyp først og fremst
på arealer hvor det er dyrka mark.
I tillegg til store vanndyp kan store vannhastigheter utgjøre en stor fare i flom. Langs
Audna er vannhastighetene relativt små også i flom, men lokalt ved enkelte
innsnevringer/hindringer kan det oppstå større hastigheter. Der flomverk overtoppes vil
hastigheten være størst i området rett bak flomvollen. I slike områder vil det være fare
for at elva begynner å grave.
Kart over vanndyp er også nyttig informasjon i forhold til arealplanarbeid da det viser
hvor store oppfyllinger som er nødvendig dersom flomutsatte områder skal utnyttes til
byggeformål.

4.6 Kartprodukter
Vedlagt ligger et flomsonekart over Audna fra Gislefoss til Helle, som viser flomsonen
for en 200-årsflom med elvesystemet, veger, bygninger og 5 meters høydekurver.
I tillegg fins flomsonekart for 10-, 50- og 200-årsflommene på digital form. Flomsonene
er kvalitetskodet og datert på SOSI format og shape format i NGO akse 2 og UTM
sone 33. Disse digitale dataene er sendt til primærbrukere (Audnedal kommune,
Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder Fylkeskommune, Statens vegvesen).
Rapporter, flomsonekart og dybdekart er tilgjengelig for alle på NVEs internettside
www.nve.no. Lavpunkter og områder bak flomverk er kodet og skravert på kartet
spesielt. Alle flomutsatte flater er kodet med datafeltene FTEMA = 3280 og
GJENTAKINT = gjentaksintervall. Lavpunkter er kodet med egen kode, LAVPUNKT = 1
(eller lik 0).
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Sluttproduktet består av følgende:
•

Flomsonene for 200-årsflommen samt sone med fare for vann i kjeller, er kodet
i henhold til SOSI-standarden i UTM sone 32 og 33, i formatene SOSI og
shape.

•

Tverrprofiler med flomvannstander for alle seks flommer i UTM sone 32 og 33
på sosi og shape-format.

•

Flomsonekart for 10-, 50- og 200-årsflom på JPG og PDF-format.

•

Flomdybdekart – vanndyp ved 200-årsflom på PDF-format.

•

Rapport på PDF-format.
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5. Andre faremoment i området
I flomsonekartprosjektet vurderes også andre faremomenter i vassdraget, men uten at
det tas 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.
På den aktuelle strekningen i Audna er vi kjent med at grunnvannet står høyt ved flom i
elva og at det kan være en del erosjon og massetransport. Disse forholdene er ikke
vurdert nærmere.
En gjennomgang av aktuelle faremoment skal inngå som en del av kommunens risikoog sårbarhetsanalyse (ROS).
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6. Usikre moment i datamaterialet
6.1 Flomberegningen
Flomberegningene for Audna ved Konsmo blir klassifisert i klasse 2 i en skala fra 1 til 3
hvor 1 tilsvarer beste klasse. Usikkerheten i de beregnede flomverdiene skyldes flere
forhold bla. at de største flomvannføringene er beregnet ut fra et ekstrapolert samband
mellom vannstander og vannføringer. For eksempel er største ”observerte” vannføring
ved målestasjon 23.11 Ytre Øydnavatn over 100 m³/s, mens største vannføringsmåling
er på 11 m³/s. Usikkerheter knyttet til slike flomberegninger er nærmere omtalt i /6/.

6.2 Vannlinjeberegningen
Kvaliteten på vannlinjeberegningene er avhengig av godt kalibrert vannlinjeberegningsmodell. Det vil si at det samles inn samhørende verdier av vannføring og vannstand
som modellen kan kalibreres etter. Også i denne sammenhengen er det vanskelig å
samle inn data for store nok vannføringer. I dette tilfellet er modellen kalibrert ut fra
vannstandsobservasjoner ved en relativt stor flom, ca. 50-årsflom.
Det er vanskelig å beregne nøyaktig hva som skjer i nærheten av bruene når vannet
når opp i dekket. Der hoveddelen av vannføringen må passere under brua, kan det
føre til en betydelig flomstigning. For bruene ved profil 30 og 33 er det vurdert at vann
også kan passere på sidene av brua.
Ved vurdering av usikkerhet er nøyaktighet i tverrprofiler, avstand mellom tverrprofiler,
estimat av ruhet og helning på elva (brattere elver krever kortere profilavstand) også
viktige faktorer. I tillegg representerer erosjon og masseavlagring usikkerhetsmomenter
i beregningene. Spesielt ved store flommer kan det skje store endringer i profilene.
I forhold til den samla usikkerheten i dette prosjektet, skal det ved praktisk bruk av
vannlinjene legges på en sikkerhetsmargin på minimum 30 cm, se kapitel 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 1 m og 5 m koter der forventet nøyaktighet i høyde er +/30 cm i forhold til virkelig høyder i området. Selve utbredelsen av flomsonen kan derfor
i svært flate områder bli noe unøyaktig. I området hvor det kun er 5 m koter vil
nøyaktigheten være mindre. Kontroll av terrenghøyder mot beregnete vannstander kan
da være nødvendig, for eksempel ved byggtillatelse.
Alle faktorer som er nevnt ovenfor vil sammen påvirke usikkerheten i sluttresultatet,
dvs. utbredelsen av flomsoner på kartet. Utbredelsen av flomsonen er derfor mindre
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nøyaktig bestemt enn vannlinjene. Dette må en ta hensyn til ved praktisk bruk, jf
kapittel 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.
Krav til sikkerhet mot flomskade er kvantifisert i NVEs retningslinje nr 1/2008
”Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag”. Kravene er differensiert i
forhold til type flom og type byggverk/ infrastruktur.
Fortetting i allerede utbygde områder skal heller ikke tillates før sikkerheten er brakt
opp på et tilfredsstillende nivå i henhold til NVEs retningslinjer nr. 1/2008.

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.
Det skal legges på en sikkerhetsmargin på de beregnede flomvannstander. Hvor store
disse skal være vil avhenge av hvilke tiltak det er snakk om. For byggetiltak foreslår vi
et påslag på vannstanden med 0.3 m. se kapitel 6.2 og 7.3. 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, flomberedskap og flomtiltak.
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7.3 Arealplanlegging og byggesaker
Ved oversiktsplanlegging skal en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder
som ikke bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak. Med
grunnlag i flomsonekartene må det innarbeides bestemmelser for byggehøyder i det
kartlagte området når kommuneplanen for Audnedal kommune rulleres.
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 skal en
sikkerhetsmargin på minst 30 cm legges på de beregnede flomhøydene.

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 NVEs flomvarsling (tlf. 22 95 93 60, 90 99 22 31) 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.

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-årsflom er 1/50, dvs.
2 % hvert eneste år. Dersom en 50-årsflom nettopp er inntruffet i et vassdrag betyr
dette ikke at det vil gå 50 år til neste gang dette nivået overskrides. Den neste 50årsflommen 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:
Hva er akseptabel sannsynlighet for flomskade i forhold til gjentaksintervall og levetid?
Gitt en konstruksjon med forventet (økonomisk) levetid på 50 år. Det kreves at
sannsynlighet for skade pga. flom om en 100-årsflom eller større inntreffer, skal være
mindre enn 40%. Tabellen nedenfor kan brukes til å gi svar på slike spørsmål. Tar man
utgangspunkt i en ”akseptabel sannsynlighet for flomskade” på eksempelvis 10 % i en
50-årsperiode, viser tabellen at konstruksjonen må være sikker mot en 500-årsflom!
Tabell 7.1 Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og gjentaksintervall

Gjentaksintervall
(T)

Periodelengde år (L)
10

50

100

200

500

10

65

99

100

100

100

50

18

64

87

98

100

100

10

40

63

87

99

200

5

22

39

63

92

500

2

10

18

33

63
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