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SAMMENDRAG 

Denne rapporten er laget som følge av vårflommen i sørøstre Norge 1995. Den viser de endringene som 
skjedde i Koppangsøyene, et parti av Glomma som er preget av et anastmoserende elveløp. Ved hjelp av 
tverrprofilmålinger og en sammenligning av disse med tidligere målinger viser de at det til tross for de 
voldsomme vannmengdene som passerte var konsekvensene for elveløpene noleså små. Det skjer 
vekselsvis en erosjon og aldcumulasjon av materiale, men utvilclingen bryter ildce med den langsiktige 
trenden hvor det er vist at elveløpene gradvis er i ferd med å bygge seg opp. Størst forandring ser en i de 
øvre østre delene av elva hvor utviklingen går i retning av to separate løp uten det nettverket av 
forgreininger som tidligere har vært. Her har elva bygget seg opp helt siden 1931 når en foretok de første 
målingene. Det har vært en viss sideerosjon i et par udyrkede øyer i det nedre partiet, men ildce dramatisk 
og ved Stai viser vannføringslrurven at bunnen har bygd seg opp. Flere av øyene er forbygd i kanten og 
dette sammen med en tett kantvegetasjon som binder jorda har sannsynligvis bidratt til å begrense skadene. 

ABSTRACT 

This report is a result of the major spring-flood in the southeastem part of Norway in 1995. It shows the 
changes in the islands of Koppangsøyene, a part of the river Glomma. SeveraI cross-profiles were 
measured and thereafter compared withearlier measurements. In spite of the faet that this was the greatest 
flood in Glomma since 1789, it appears that the consequences on the riverbed were fairly small. Allthough 
there is successivly erosion and accumulation of material, this process do not interfere with the longt-time 
trend where the river bed slowly accumulate material in this basin. The most obvious change in the area is 
in the upper eastem part where there is a trend towards two segregated watercourses without the braided 
system between them which has been a distinet mark until now. Ever since 1931 when the first 
measurements were done, it has been documented that the river bottom grow in this stretch. 
There has been some minor lateral erosion in a couple of vegetated islands in the lower part of the river but 
no dramatical changes have been observed, and the river discharge gauging at Stai bridge shows that the 
bottom also here has rised. SeveraI of the islands are protected by means of riverwalls, and this, together 
with much border vegetation protecting the soil, probably have contributed to the surprisingly small 
erosion during the flood. 
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FORORD 

Flommen i Glommavassdraget våren 1995 har resultert i et betydelig faglig oppfølgingsarbeid for 
NVE. Cand. scient. Øystein Grundt ble bl.a. engasjert for å videreføre sitt nylig avsluttede 
hovedfagsarbeid ved Universitet i Oslo vedrørende fluviale prosesser ved Koppangsøyene. 

Denne rapporten presenterer resultatene av dette arbeidet og omfatter løpsendringene som skjedde i 
Koppangsøyene i Glomma under flommen i 1995, samt at dette er sett i relasjon til områdets 
utvikling siden 1931. Gjennom ulike arbeider er denne utviklingen kjent siden da. 

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) som 
også har støttet prosjektet økonomisk. GLB takkes for dette. En takk til Kjell Nordseth ved 
U niversitetet i Oslo som har gjennomlest og kommentert rapporten. 

Innen NVE har regionkontoret for Østlandet og Hydrologisk avdeling stått for en betydelig faglig 
bistand. En spesiell takk til Odd Arne Hårseth for bistand under feltarbeidet og til Astrid Voksø for 
utarbeidelse av kartmaterialet. Prosjektet er koordinert og administrert ved seksjonen for forskning 
og utvikling. 

Foto er, hvor annet ikke er angitt, tatt av forfatteren Øystein Grundt. 

Oslo, januar 1997 

M%o-~ 
Per Einar Faugli 
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SAMMENDRAG 

Denne rapporten tar for seg de endringene som skjedde i Koppangsøyene i Glomma under flommen 
1995. Dette var mulig fordi man hadde målinger i samme området fra 1994 og ved nye oppmålinger 
aven del tverrprofiler i elveløpene var det mulig å få gjort en sammenligning. I tillegg er det gitt en 
generell beskrivelse av det hydrologiske regimet i dette området 

Resultatet av målingene viser at det er overraskende små endringer som har skjedd i løpene, og at de 
endringene som er, veksler mellom erosjon og akkumulasjon. Det fremkommer også at 
forbygningene i elvebreddene har holdt stand mot presset og også at de områdene som ikke er 
forbygd heller ikke har vært utsatt for stor erosjon. Dette må tilskrives kantvegetasjonen som binder 
jorda godt. Skadene oppå øyene og elvesletta var også begrensede, med størst skade i form av 
erosjon på Koppangsøya. 

Den mest synlige endringen, for øvrig er en trend som har vedvart over en lengre periode, er at østre 
og vestre løp i den øvre delen av Koppangsøyene er i ferd med å bli to separate løp uten de tverr
forbindelsene som tidligere har vært. I den aller nederste delen er det en generell avsetning av fin
kornet materiale som fremkommer i form av sandbanker. 

Gjentaksintervallet for flommer på nivå med 1995-flommen ligger på 100-200 år og disse er ikke 
avgjørende for den langsiktige utviklingen avelvestrekningen, til det er gjentaksintervallet for stort 

Vannføringskurven ved Stai vannmerke viser som ved tidligere målinger at bunnen er ustabil. Kurven 
som nå er gyldig viser at det går mindre vann enn tidligere ved vannstander over ca. 2 m. Dette betyr 
at bunnen ved Stai har bygd seg opp under flommen i 1995. De nederste delene av området 
Koppangsøyene har fungert som et akkumulasjonsbasseng for finkornede sedimenter. 
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1. INNLEDNING 

I.l BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Koppangsøyene i Glomma er et felt som er mye beskrevet og omtalt både naturfaglig og i andre 
sammenhenger. Denne kunnskapen er det viktig både å ivareta og oppdatere når det skjer hendelser 
som å anses å være av vesentlig betydning for stedet. Vassdraget ble rammet aven kraftig flom våren 
1995, og det ble da aktuelt å undersøke hva som hadde skjedd i dette området. Man var så heldig å 
inneha tverrprofilmålinger av løpene fra sommeren 1994 (Grundt, 1(96) og dermed ble det besluttet 
å måle opp disse på nytt for på den måten å høste kunnskap om hvilke løp som var mest utsatt under 
en slik ekstrem flom. 

1.2 PRESENT ASJON A V PROBLEMSTILLING 

Koppangsøyenes fluviale utvikling er skissert tidligere. Først av Nordseth (1969) og deretter av 
Grundt (1996) hvor hovedvekten er lagt på den utviklingen som har vært etter Rendalsoverføringen i 
1971 og frem til 1994. 

Det er antatt at en flom av slike dimensjoner som i 1995 har satt et betydelig på elveløpene i 
området. Det er derfor viktig å få undersøkt om en slik flom har forsterket og videreført de 
prosessene som tidligere er skissert eller om en slik hendelse vil endre utviklingen. For eksempel ved 
tetting av løp, graving i tidligere lite effektive løp, avsetting av steinbanker og skader på øyene. 
Spesielt interessant er et område som i lang tid er preget av reduksjon i løpskapasitet, og hvorvidt 
dette nå er endret. Dette gjelder den øvre delen av Koppangsøyene i faret kalt 0stelva. Reduksjonen 
i effektivitet i dette løpet har bidratt til at en stadig større andel av vannet går i den vestlige delen. 
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2 FELTBESKRIVELSE 

2.1 MATERIALTILGANG 

Fig. 2.1: Koppangsøyenes nordre del sett fra Koppangshammeren (19.08.94). 

RENDALSOVERFØRINGEN 

.. 

1 
o )(1 .:0<1 bo 

Fig. 2.2: Prins~ppskisse for Rendals
overføringen 

Koppangsøyene er et parti av Glomma beliggende 
mellom Sundfloen bru og Stai bru i Stor-Elvdal 
kommune (fig. 2.1). Dette er et område bestående 
aven rekke øyer, holmer og banker og elven har 
mange store og små forgreininger gjennom 
strekningen. Et slikt løpsmønster blir benevnt som 
anastomoserende elveløp. Elva danner et alluvialt 
elveløp som innebærer at den selv har evne til å 
frakte og utforme sitt løp i det materialet den renner 
i gjennom. Materialtilgangen er god med store 
dalfyllinger mellom Atna og Sundfloen, samt at 
Atna selv fører materiale med seg ut i Glomma. 
Det sammenhengende strykpartiet fra Høyegga 
hvor for. øvrig vannet til Rendalen kraftverk blir 
ledet (fig.2.2) og ned til Sundfloen gjør at elva har 
liten mulighet til å avsette materiale her. Den vil 
snarere ta nytt materiale fra dalfyllingene og dette, 
sammen med det elven Atna bringer med seg, vil bli 
fraktet ned til Koppangsøyene. Hvis elven er i 
likevekt vil den over tid verken avsette eller erodere 
materiale i dette partiet Det later imidlertid til at så 
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ikke er tilfelle, og at elva kan være i ferd med å finne en ny likevekt etter Rendalsoverføringen. Det at 
elva forsøker å finne en ny likevekt inn.ebærer at den må tilpasse seg endrede hydrauliske parametre, 
hvor fallgradient, hastighet, bredde, dybde og sedimenttransport er de viktigste. 
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Fig. 2.3: Fallkurven for Glomma fra Aursunden til Stai. 
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Ovenfor Stai har Glomma et naturlig nedbørfelt på 8901 km2
• Innsjøprosenten i dreneringsfeltet er 

lav, ca. 2,5 %, mens området ovenfor Stai v.m. har en reguleringsgrad på omtrent 9 % beregnet med 
vannføringsdata fra og med 1971 medregnet gjennomsnittlig overføring ved Høyegga (Rendals
overføringen). Dette tilsier at både den naturlige flomdempingen sammen med regulerings
mulighetene ved flom er begrenset. Fra Aursunden og ned til Stai har elva et fall på ca. 420 m. Dette 
fallet er ikke jevnt fordelt, men kraftigst på strekningen fra Os til Telneset,og fra Høyegga og ned til 
Sundfloen (fig 2.3).Strekningen mellom Sundfloen og Stai bru er på 9,2 km og på det bredeste er 
elvesletta opptil 1,5 km. og med et fall på 11 m. Fra 266 m.o.h. ved Sundfloen til 255 m.o.h. ved Stai 
som gir en fallgradient på 0,12 %. Den aktive elvesletta inklusive elva utgjør et areal på ca. 8,2 km2 

hvorav elva utgjør ca. 3,7 km2
• 

2.3 KLIMA 
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MÅNEDSTEMPERATUR VED EVENSTAD 
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Fig. 2.4: Månedsnormal, samt rninimums- og maksimumsverdi for temperatur målt ved 
Evenstad målestasjon for perioden okt. 1974-mai 1995 
Kilde: Det Norske Meteorologiske Institutt. 
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Klimaet i Østerdalen er kontinentalt, preget av kalde vintre og varme somre og med nedbør som kommer 
relativt jevnt fordelt gjennom året. I deler av året faller nedbøren som snØ og årsamplituden for 
temperatursvingningene er høy, for Evenstad målestasjon sitt vedkommende på 25°C (fig.2.4). . 
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Fig. 2.5: Månedsnormal samt minimums- og maksimumsverdi for nedbør målt ved Evenstad 
målestasjon for perioden okt 1974-mai 1995. 
Kilde: Det Norske Meteorologiske Institutt. 

Høyeste registrerte middeltemperatur inntreffer i juli og laveste i januar. Absolutt maksimal
temperatur i denne perioden er 32,50C fra august 1975, og laveste er på -39,2°C fra januar 1982. 
Evenstad ble valgt som referansestasjon for temperatur og nedbør da det har vært en del endringer i 
målestasjonsopplegget i dette området med nedleggelser og flyttinger. Dataene fra Evenstad er på 21 
år og således ikke en 30-årsperiode som man ideelt skal ha, men det var det heller ingen andre stasjoner 
i nærheten som hadde og derfor ble denne valgt. Stasjonen ligger ca. 6 km. sØr for Stai bru og nede i 
dalen så forskjellene er sarmsynligvis minimale. Månedsnedbøren fordeler seg relativt jevnt gjennom året 
med høyeste verdier i juli og august, henholdsvis 99 og 98 mm. nedbør (fig. 2.5). 
Gjennomsnittlig årsnedbør er på 805 mm. 

2.4 HYDROLOGI 
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Fig. 2.6: Årshydrogram ved Stai vannmerke. 
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2.4.1 HYDROLOGISK REGIME 

Vannføringen i GloITuna varierer sterkt med årstidene. Den er preget av det klimaet som råder i innlandet 
på Østlandet med kalde vintre og varme somre (fig. 2.4). Dette gjenspeiler seg i at vi får den typiske 
vårflommen, som inntrer i forbindelse med snøsmeltingen. Aomtoppen inntrer vanligvis i månedsskiftet 
mai/juni. Om vinteren er vassdraget islagt og særlig før Rendalsoverføringen var strekningen fra 
Høyegga og ned til Koppangsøyene kjent som et ormåde med store og hyppige isganger. Figur 2.6 viser 
at vi får en jevnt avtagende vannføring utover vinteren fra slutten av oktober, som først snur når 
smeltingen i de lavere områdene kommer i gang i slutten av mars eller begynnelsen av april. Fra 
lavvannsperiodens slutt til l. sept. slippes tilstrekkelig vann forbi inntaks-dammen ved Høyegga til å 
opprettholde en minstevannføring ved Stai vannmerke på 40 m3/s. Figur 2.6 viser hele 
årshydrogrammet. Serien dekker ikke leng~! enn til 1994, siden dette er siste året med fulle årsserier 
registrert i NVEs database. Det fremgår av figuren at det forekommer flere mindre topper i løpet av den 
jevnt fallende resesjonskurven etter vårflommen. Disse kan ikke defineres som regnflommer da det i 
store vasssdrag på Østlandet sjelden regner tilstrekkelig til å gi slike flommer av betydning. 

2.4.2 STATISTISKE DATA 

Ved Stai vannmerke er gjennomsnittlig årsavløp på := 90 m3/s, noe som gir et årsavløp på ca. 4008 mill. 
m3 vann pr.år. En stor del av dette vannet kommer om våren, noe som også fremgår av fig. 2.7, hvor 
varighetskurven for midlere døgnvannføring er inntegnet sammen med gjennomsnittlig vannføring. 
Siden reguleringsgraden er liten er heller ikke dette bildet lett å endre og flommene vil fortsatt ha en 
stor betydning for vannvolumet som passerer. For at dette skal endres er en nødt til å bygge magasiner 

~-----------------------------------------. 

m'/s VARIGHETSKURVEN VED STAl V.M. 
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som kan utjevne dette bildet. 
Aomtiltaksutvalget har vurdert et slikt 
prosjekt (NOU, 16:1996) ved noe som 
blir kalt Burua kraftverk. Dette er en 
overføringstunnel fra Glomma ved 
Koppang til Storsjøen i Rendalen hvor 
en del av vannet senere vil bli tatt ut som 
vinterkraft ved hjelp av et øket 
magasinvolum i Storsjøen~ Tunnelen 
skal ha en kapasitet på 140 m3/s. Dette 
prosjektet må gjennom den vanlige 
prosessen med konsesjons-behandling 

i før det eventuelt kan bli en realitetet. 
1L..:1;;= -=1=97=1-=1=99=4=-1 _______________________________ ...J Den dynamikken som er i elveløpene er 

Fig. 2.7: Varighetskurven ved Stai v.m. for et normalår 
beregnet for perioden 1971-1994. Det er også inntegnet 
middelvannføringen for året. 

i stor grad avhengig av flommene, og 
området vil derfor bli forringet ved en 
slik reduksjon i flomvannføringen. For 
perioden etter Rendalsoverføringen dvs. 

perioden 1972-1995 har vårflommen gjennomsnittlig vært på := 940 m3/s, varierende mellom := 373 m3/s 
i 1974 som minimum, til := 2225 m3/s i 1995 som maksimal flom. Minimumsvannføringen i samme 
periode viser naturlig nok en vesentlig mindre variasjon, også relativt sett, i forhold til flomvannføring. 
Rendalen kraftverk er pålagt å slippe over min. 10 mJ/s i vintersesongen, og tilsiget mellom Høyegga og 
Stai utover dette bidrar til at minimumsvannføringen om vinteren har variert mellom 10,6 og 17,4 m3 Is. 
Det aller meste av tilsiget neeenfor Høyegga er det Atna som bidrar med. 
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2.4.3 VANNFØRINGSKURVEN VED STAl VANNMERKE 

Det har vært foretatt kontinuerlige vannstandsmålinger ved Stai v.m. siden 1908. Vannstanden er avlest 
ved forskjellige nivåer for å konstruere en vannføringskurve ved hjelp av tilhørende vannføringsmålinger 
(fig.2.8). Bunnen ved Stai er ustabil og denne kurven har derfor måtte endres flere ganger for å gi rett 
vannføring til avlest vannstand. Bunnen består for en stor del av fint materiale, og nivået endres gjerne 
i tilknytning til store flommer. Det er nå konstruert en ny kurve ved Stai etter flommen i 1995, siden en 
måtte forvente at den forrige kurven ikke lenger var gyldig. Den kurven som er tatt i bruk fra 10.05.96 
er gitt ved: 

hvor 
Q = vannføring i m3js 
H = vannstand i meter 

700 

600 

~ 500 
o 
Cl 400 z « 
t-

Q = 80,9164 * (H + 0,47)1.1411 H < 0,29 m. 
Q = 61,1043 * (H+0,692)1.7371 H ~ 0,29 m. 
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Fig. 2.8: Nåværende og tidligere vannføringskurver ved Stai v.m. 
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Det er Messeltfossen ved utløpet av lmsa ca. 5 km. sØr for Stai som er bestemmende for nivået av 
vannspeilet ved Stai, og her skjedde det store endringer under flommen i 1995. lmsa hadde stor 
vannføring og i en periode var det fare for at den skulle ta et nytt løp og gå igjennom den lille grenda 
lmsroa ved utløpet (fig 2.9). NVE region øst har gjort en del utbedringsarbeider der i form aven 
forbedring av kanalen og opprensking av elveløpet. Dette kan innebære en kraftigere oppstuving av 
Glomma ovenfor utløpet enn tidligere, spesielt i flomsituasjoner. I tillegg kan utbedringen innebære 
at mere masse føres helt ut i Messeltfossen og bygger opp denne. Dette tilsa at kurven på Stai burde 
kontrolleres og endres. 

Det viser seg at det tydeligvis har vært en pålagring av materiale ved Stai siden det nå går mindre 
vann ved samme vannstand enn hva det gjorde når forrige kurve var i bruk. Dette kan virke 
paradoksalt, særlig når en også tar i betraktning kurven som var gyldig fra 1966 til 1990. Denne ble 
dannet på grunnlag av målinger foretatt i all hovedsak før flommen i 1973, og virkningene av denne 
ga seg først utslag på kurven gjeldende fra 1990 til 1996 formodentlig ved at det var fjernet 
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materiale. En kunne således forvente at det ville være en ytterligere utgraving av bunnen ved en enda 
større flom, men dette viste seg å være motsatt. En flom på nivå med den i 1995 vil føre med seg så 
store mengder sedimenter som avsettes at dette mer enn oppveier den økte vannføringen. En kan 
derfor fastslå at storflommer bygger opp bunnen, mens mindre flommer vil føre mindre mengder 
sedimenter og derfor vil det bli fjernet materiale. I tiden frem til neste storflom er det derfor grunn til 
å anta at vi gradvis vil avlese for lave vannføringsverdier ved Stai i forhold til hva som er reelt 

Som det fremgår av fig. 2.8 er vannføringskurven svært følsom for feil, dvs. en feil vannstands
måling gir stort utslag i vannføringen. Grunnen til dette er selve formen på profIlet der vannstanden 
blir avlest. Det er imidlertid ingen steder i rimelig nærhet som utpeker seg som et bedre sted å foreta 
målingene, og sett ut i fra et kontinuitetsprinsipp vil det være best at målingene fortsatt blir foretatt 
på samme sted ved Stai bru. 

Fig. 2.9: Forsterking av forbygningen langs lmsa 02.06.95. Foto: Ludvig Grundt. 
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3 UTVIKLINGEN A V ALLUVIALE ELVELØP 

Alluviale elveløp er utfonnet i og med løsmasser som ligger innenfor elvaS egen transport
kompetanse (Richards, 1982). Slike alluviale elveløp anses å være i likevekt mellom uavhengige, 
påvirkende variable i vassdraget og avhengige justerende variable i elveløpsstrekningen (Chang, 
1988). Disse variablene fungerer med andre ord i en årsaks-/virkningssarnmenheng i utformingen av 
elva i det som gjeme blir beskrevet som en dynamisk likevekt hvis en antar et tidsperspektiv over 
noen hundre år (Chang, 1988; Richard, 1982). 

Også i langt kortere tidsperspektiv vil elva fluktuere rundt en likevekt, men trenden mot en eventuell 
forandring vil ikke være enkel å fastslå over disse kortere tidsrommene. Allikevel er det slike "korte" 
tidsrom vi har mulighet til å undersøke. En elv som fluktuerer rundt en likevektstilstand sies å være 
"steady-state" (Schumm, 1977). En dynamisk likevekt vil være i konflikt med en elvs hydrauliske 
effektivitet, da det i utformingen av et kanalløp vil være tatt hensyn både til at vannet skal renne -
lettest mulig og at bankematerialet skal holdes på plass. Elven blir derfor like gjeme sagt å være i 
kvasi-likevekt. Prinsipper for elver i likevekt ble beskrevet allerede i 1948 (Mackin). I hans prosess
respons beskrivelse er poenget at ved en endring i en av de uavhengige variablene vil elva gi en 
respons ved å endre en eller flere av de avhengige variablene. Hva som er avhengig og uavhengig 
variabel vil variere med tidsperspektivet, men sett i et kort tidsrom vil de viktigste uavhengige 
variablene være vannføring og sedimenttilgang (petts & Foster, 1988; Chang, 1988). En endring i en 
av disse parametrene vil innvirke på en eller flere av de variable i et tverrprofil som i seg selv er nøye 
tilpasset elvas hydrologiske regime. 

FLOMFREKVENS 
SEDIMEl\TMENGDE 

Il 
Ul 

FLOW TRANSPORrING 
MOST SEDIMENT 

VANNFØRING 

Fig.3.I: Sammenhengen mellom tlomfrekvens (1), sedimenttransportlcurve (IT) og total 
sedimenttransport (Ill). Etter Hey (1987). 

Utformingen av et alluvialt elveløp er et resultat aven konstant skiftende vannføring (Andren, 1994). 
Løpet vil imidlertid over tid tilpasse seg den vannføringen som er mest effektiv med tanke på 
transport av vann og sedimenter gjennom profIlet (Richards, 1982). Hey (1987) viser i en figur (fig. 
3.1) sammenhengen mellom sedimenttransport og vannføring. Det er rimeligvis en sammenheng 
mellom transportert sedimentmengde og vannføring, men denne må settes opp mot hvor ofte en stor 
vannføring forekommer da den totale sedimenttransporten over tid er et produkt av flornhyppighet 
og transportkurven for sedimenter. Figur 3.1 viser at vi får en mest effektiv sedimenttransport ved en 
vannføring ofte benevnt "bankfuli discharge". Det vil si den vannføringen som fyller løpet til toppen 
av bankene. Denne vannføringen vil i størst grad påvirke utfonningen av løpet fordi lavere 
vannføringer fører med seg mindre sedimenter, mens større vannføringer vil flomme ut over kantene 
og legge igjen sedimenter på elvesletta (Andren, 1994). 
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4 METODE 

4.1 OPPMÅLING 

De tidligere arbeidene i forbindelse med oppmåling av tverrprofiler i Koppangsøyene har vært litt 
lemfeldige med tanke på eksakt plasseringsangivelse av de enkelte profilene. De har som regel blitt 
avmerket på kart i litt grov målestokk hvoretter en skal finne igjen dette senere. For å rette på dette 
og få en god posisjonering og opprettelse av et målenett som kan brukes flere år fremover ble det 
derfor brukt landmålingsutstyr for å stedfeste profilene. Kartgrunnlaget som ble brukt var økonomisk 
kartverk i målestokk l :5000 for Stor-Elvdal kommune. Referansenr. til de ulike kartene er: 

• Trønnes CQ 083-5-1 
• Koppang CQ 083-5-2 
• Koppangsjordet CQ 083-5-4 
• Negard CQ 082-5-2 
• Stai CQ 082-5-4 

Det ble brukt fastmerker opprettet av kommunen og Statens Veivesen. Det var tildels litt mangelfullt 
med merker ute i øyene og det ble da ved hjelp av fremskjæring opprettet noen nye merker i form av 
bolter eller rør i jord, for å lette arbeidet til neste gang det skal utføres målinger i området. 
Koordinatene til alle de brukte punktene er gitt i tabell bak sammen med nøkkeldata for hvert enkelt 
profil. Beskrivelse til de nyopprettede punktene er ved NVEs regionkontor på Hamar. 

Selve målingen ble gjort ved hjelp aven totalstasjon av typen Geodimeter 610. Reflektoren som ble 
brukt i hvert profil for å måle inn koordinatene ble ført over elva enten ved vading eller ved hjelp av 
kano og tau hvor det var for dypt til at vading lot seg gjennomføre. I alt ble det målt 27 profiler 
fordelt nedetter elva på alle hovedløpene. To av profilene var nyopprettede med tanke på senere 
oppfølging i området. 

4.2 VIDERE BEHANDLING A V DAT A 

Dataene fra oppmålingen ble bearbeidet i et Vesla-Geonor landmålingsprogram hvor man fikk en 
utskrift av dem i en passende målestokk. Dataene fra tidligere målinger var behandlet i Excel 
regneark, men ble tilpasset den aktuelle målestokken og deretter lagt manuelt oppå de nye profilene 
for sammenligning. De endringene som hadde skjedd ville da fremkomme. 

4.3 FEILKILDER 

Som nevnt over, den nøyaktige posisjonen fra tidligere målinger var vanskelig å bestemme så her er 
det en viss usikkerhet. Vi forventer allikevel at elvebunnen ikke forandrer seg radikalt på de få 
metrene man bommer. En annen feilkilde er at reflektoren satt på en stikkstang med spiss ende som 
nok ble tredd ned i mellom steiner på bunnen i enkelte tilfeller, særlig ved større dyp hvor bunnen i 
beste tilfelle var utydelig. Hvis det var stri strøm var det heller ikke alltid mulig å holde stanga i lodd. 
I tillegg kommer mindre feilkilder med selve totalstasjonen som påvirkes av meteorologiske forhold, 
men disse feilene er marginale. Samlet gjør disse faktorene at en skal være forsiktig med å trekke 
bastante konklusjoner der hvor en ser at avvikene er små, men større endringer vil være mulig å 
påvise med stor sikkerhet. 
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5 FLOMMER I KOPPANGSØYENE 

5.1 STORFLOMMER FØR 1995 

Glomma er et vassdrag som år om annet rammes av store flommer. Skadeomfanget kan da bli stort 
og store mengder areal blir satt under vann. Når hele vassdraget blir rammet er det vanligvis snakk 
om smelteflommer, mens det lokalt i Koppangsøyene også har forekommet flere betydelige 
skadeflommer som følge av isganger. Etter Rendalsoverføringen er dette fenomenet nærmest 
forsvunnet (Grundt, 1996). I en historisk gjennomgang over kjente flommer i Koppangsøyene 
(Nordseth, 1969) er den første skadeflommen vi kjenner til en vårisgang fra 1650. Etter denne er 
sannsynligvis alle store flommer avmerket eller beskrevet. Det inntrer en økning i skader etter 
flommer utover på 16- og 1700 - tallet og dette kan ha flere årsaker. Stadig mere av skogen ute på 
øyene ble hugget ned for å dyrke jorda og den ble derfor mindre motstandsdyktig mot erosjon. 
Samtidig ble elveløpet rensket opp for lettere å slippe tømmeret fra fløtingen gjennom og dermed 
nådde isgangen lenger ned i øyene før den stanset opp. I tillegg var dette en periode hvor en fIkk en 
klimaforverring og tidsrommet kalles for "den lille istid". Etter flere store smelte- og isgangsflommer 
utover på 1700-tallet fIkk vi den hittil største kjente flommen i Koppangsøyene i 1789 den såkalte 
"Storofsen". Denne regnværsflommen kulminerte ved Elverum 22. juli. Det var mye snø og tele i 
bakken utover den kalde våren. I slutten av mai korn et omslag i været med mye regn. Det ble en 
kraftig smelting og regnværet fortsatte utover i hele juni og vedlikeholdt den høye vannføringen. Den 
første kulminasjonen fant sted St. Hansaften. 14. juli inntrådte en ny periode med ekstremt mye 
nedbør og elva vokste til sitt maksimum. Dette er avmerket i Angerskjæret syd for Stor-Elvdal 
hovedkirke og tilsvarer en vannstand på 8,2 meter ved Stai. Utover på 1800-tallet var det flere 
storflommer. Særlig sideelva Imsa syd for Stai ble rammet og skiftet løp flere ganger. 
Messeltgårdene som lå ved utløpet av Irnsa, flyttet husene på trygg grunn som de siste av gårdene 
mellom Sundfloen og Messeit. Etter 1908 er alle flommer registrert ved Stai Vannmerke (fig. 5.1). 

FLOMMER VED STAl 1908-1995 
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Fig. 5.1: Årlig maksimal vannføring i m3/s ved Stai vannmerke 1908-1995. 

Hvis en setter 1500 m3/s som en grense for storflom, så er det inntrådt 6 ganger i denne perioden. I 
1966 og 1967 fulgte sågar to slike flommer etter hverandre. I motsetning til videre nedover i 
vassdraget var den i 1966 såvidt større enn den påfølgende. Alle disse flommene var skadeflommer i 
større eller mindre grad, men ingen kunne måle seg med den vi fikk i 1995. Med en maksimal 
vannføring på 2225 m3/s var den langt over 1934-flommen som hadde en maksimalvannføring på 
1818 m3/s. 
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5.2 FLOMFREKVENS 

Et av de mest aktuelle temaene ved en flom er flornfrekvens eller gjentaksintervall. For at disse skal 
ha troverdighet er det avgjørende å ha lange dataserier. Ved Stai er det daglige målinger helt tilbake 
til 1908, men utbygginger i vassdrag~t som påvirker avløpsregimet gjør at en må være forsiktig med 
ukritisk å benytte hele tidsserien. Det er tre krav som blir stilt til en slik frekvensberegning: 

• Dataserien må være lengs mulig. 
• Dataserien må være homogen. 
• Flommene må være uavhengige. 

For Stai er det vist tidligere at flornseriene før og etter Rendalsoverføringen ikke er signifIkant 
forskjellige (Grundt, 1996), men allikevel vil det bli feil å bruke hele tidsseien. De to andre kravene 
vil være oppfylt Det er derfor lagt til grunn en tidsserie for Stai for vårflommene fra og med 1972 til 
og med 1995. En serie aven så kort varighet vil være følsom for flommer med et gjentaksintervall 
som er vesentlig større enn hva serielengden tilsier. Denne vil bli representert som en uteligger i 
behandlingen av serien, men den er tatt med. 

Det finnes en rekke ulike flornfrekvensfunksjoner. I figur 5.2 er det brukt typen Ekstremverdi I som 
er en to-parameterfunksjon basert på middelverdi og standardavvik. En tre-parameterfunksjon vil 
vanligvis være enda mer pålitelig da den også tar hensyn til skjevheten, men ved korte tidsserier skal 
en være forsiktig med å bruke den. Kurven er laget ved hjelp av programmet EKSTREM ved NVE. 
Som det fremgår er 1995-flommen med denne funksjonen en tilnærmet 200-årsflom. Erichsen (1996) 
har i en publikasjon beregnet at flommen ved Stai hadde et gjentaksintervall på 100-200 år. Dette er 
avhengig av hvilken flornfrekvensfunksjon som blir lagt til grunn. Betydningen av 1995-flommen kan 
illustreres ved at den ville vært en 200-500 års flom hvis dette året hadde vært utelatt (Erichsen, 
1996). Dette viser betydningen av å ha med høye flomverdier. De aktuelle flommene i tidsperioden er 
plottet i samme figur ved hjelp av Gringortons plotteposisjonsformel. 

Serie: 2. 117. O.1C~P1. 1 Periode: 1972 - 1995 
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Fig. 5.2: Flornfrekvenskurve for vannføring ved Stai v.m. for perioden .1972-1995 av typen EV-L 



5.3 VÅRFLOMMEN 1995 

5.3.1 FORLØP 

Flommen 1995 er allerede dokumentert og beskrevet i flere forskjellige sammenhenger. Både faglig i 
form av rapporter og notater hvor ulike instanser har sett på virkningene av flommen i tilknytning til 
sitt fagfelt og mere skjønnlitterært hvor fremstillingen er basert på det brede publikum. I tillegg fIkk 
flommen en bred dekning i media mens den var på sitt mest omfangsrike, og det er derfor å anta at 
den er godt kjent. Dette er derfor bare et kort resyme over årsaken til vårflommen 1995 og hvordan 
den utviklet seg ved Stai. 
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Fig. 5.3: Vannføringen ved Stai i m 3js i mai og juni 1995. 

En vårflom i Glomma vil være preget av tre faktorer; snømengde, temperatur og nedbør. I slutten av 
april var snødekket i store deler av nedbørfeltet på 100-150 % av det normale. Snøsmeltingen kom 
så vidt i gang i begynnelsen av mai i forbindelse med en temperaturstigning, men den sank snart igjen 
og smeltingen opphørte. Dette fremgår også på fIg. 5.3. Etter dette kom det faktisk mere snø i fjellet 
og akkumuleringen fortsatte. Det ble derfor klart at det sannsynligvis ville gå mot en stor flom selv 
om ingen helt kunne forutsi hvor stor (Lundquist, 1995). Fra den 22. mai kom det en betydelig 
temperaturstigning på nesten 10°C og snøsmeltingen kom i gang. 27. mai kom et varsel fra 
Meteorologisk Institutt om tildels store nedbørmengder, og temperaturen holdt seg fortsatt høy, også 
om natten. 28. mai ble middelflommen ved Stai passert og vannføringen økte forstatt kraftig. 31 . mai 
kom et varsel om ekstreme nedbørsmengder i store deler av nedslagsfeltet. Det ble spesielt mye 
nedbør i fjellområdene mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. I store områder kom det i perioden 
29.mai-2.juni 50-80 mm. nedbør, noe som ga et betydelig bidrag til de vannføringene man opplevde. 
Om kvelden 2. juni kulminerte flommen på hele strekningen fra Høyegga til Elverum. Ved Stai var da 
maksimalvannføringen 2225 m3js, mens døgnmiddelet var 2115 m 3js. Dette er den høyeste registrerte 
verdi ved Stai vannmerke og kun flommen i 1789 er notert som en større flom. 

Som følge av flomdempende tiltak i form av forhåndstapping og tilbakeholdelse av vann i 
reguleringsmagasinene er det beregnet at flommen ved Elverum ble reusert med 70-80 cm. 
(Tingvold, 1995). Vannstanden ved Stai ble også redusert som følge av disse tiltakene, om enn ikke i 
samme grad, men både Aursunden, Savalen og Fundin bidro til redusert flomvannføring. Rendalen 
kraftverk måtte stenge i den mest avgjørende fasen for ikke å forsterke florrunen i Rendalen, og var 
dermed uten innflytelse. 
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5.3.2 SKADER PÅ KOPPANGS0VENE 

FLOMAREALKART for KOPPANGS0VENE 
Oversvømt areal ved kuliminasjonen av Vesleofsen juni 1995 
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Fig. 5.5: Skade på Westgaardsøya. Erosjonsgrop som følge av turbulens etter 
innstrømming (19.08.96). 

Under flommen 1995 ble hele elvelsetta i Koppangsøyene satt under vann (fig . 5.4), og en kunne 
forvente at det kunne bli store skader på landområdene. Slik gikk det heldigvis ikke, og det er ikke 
rapportert om de helt betydelige skadene her i forhold til andre steder i vassdraget. Jordforsk på Ås 
(Øygarden et al. , 1996) har tatt for seg skader på jordbruksarealer langs Glomma og Lågen og 
beskriver en del større og mindre konkrete skader. De påpeker kun to steder i Koppangsøyene hvor 
det oppstod skader av betydning. Det var Westgaardsøya (fig. 5.5) hvor det oppstod erosjonsrenner 
og øst for Lijordeggholmen hvor en fikk en kombinert erosjon av matjord og avsetning av denne litt 
lenger ned. I tillegg har landbrukskontoret i Stor-Elvdal meddelt at på Koppangsøya ble det en del 
erosjonsskader sammen med et område nord på Bogtrøa. Videre at det var en del avsetning av 
materiale sØr for Bakken gård på østsiden og herifra videre ned mot Killingholmen. Allikevel var de 
totale skadene etter omstendighetene begrensede (Landbrukskontoret i Stor-Elvdal pers.med.). Det 
er flere årsaker til at det gikk etter forholdene så bra som det gjorde. Flere av øyene er beskyttet med 
kantvegetasjon som demper innstrømmingshatigheten av vannet på jordene. Det dyrkes eng på noen 
av jordene som binder jorda bedre, og dessuten er flere av elvebreddene for bygd for å forhindre 
sideerosjon. Det meste av aktiviteten later derfor til å ha skjedd i forbindelse med omfordelinger og 
avsetninger av masse i elveløpene (se kapittel 7). 
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6 LØPSUTVIKLINGEN FØR "VESLEOFSEN". 

Det er naturlig å gi en liten oversikt over løpsutviklingen i Koppangsøyene før 1995 for å vise hvilke 
forandringer området tidligere har vært utsatt for. Som nevnt er det et område i stadig forandring, og 
spørsmålet er hvorvidt en flom av slike dimensjoner som den i 1995 vil forsterke den utviklingen som 
en kan ane fra tidligere, eller om den snarere vil vri utviklingen i en annen retning. For å finne svar på 
det siste spørsmålet bør kanskje løpene måles opp med jevne mellomrom i tiden fremover. I og med 
at de nå er godt kartlagt og at det er bygget opp et koordinatnett i området, bør dette være praktisk 
mulig. 

Vi kjenner utviklingen fra omlag 200 år tilbake i tid, men den eldste tiden vil ikke bli gjennomgått her 
utover å fastslå at det er dokumentert store forandringer fra den tid og til dagens situasjon. Det vil 
heller bli lagt vekt på utviklingen fra begynnelsen av 1930-tallet og frem til 1995, med vekt på tiden 
etter Rendalsoverføringen i og med at den har satt sitt preg på løpsstrekningen i den tiden kaftverket 
har vært i drift. For oversikt over steds- og løpsnavn som er brukt henvises til detaljkart over 
området, gitt som vedlegg. 

På grunnlag av tverrprofilmålinger gjort tidligere, i 1931 og 1968, var konklusjonen til Nordseth 
(1969) følgende: 
Det aller øverste partiet og Vestelva er nedskåret selv om dette ikke var helt tydelig i Vestelva, men 
utvidelsen av løpet er markant. Områdene ut for Westgaard og over hele elvepartiet der er preget av 
en akkumulasjon av materiale, men dette er i høyeste grad et ustabilt område. 0stelva er preget aven 
generell oppfylling, mens det ut for hovedkirka presses mere vann inn i Engestrømmen enn tidligere. 
Dette går på bekostning av de to andre løpene i denne forgreiningen . Helt i sør er OImådet preget av 
en akkumulasjon. 

Etter dette og frem til 1994 med Rendalsoverføringen som en påvirkende faktor fra 1971 tok 
utviklingen en litt annen retning. 0verst i OImådet, ved Sundfloen, har det skjedd en svak 
oppbygging av bunnen. Vestelva er fortsatt preget aven veksling mellom erosjon og akkumulasjon 
med en generell stor aktivitet, mens det later til at 0stelva fortsetter sin utvikling som et 
akkumulasjonsområde. Rundt Granholmene er området preget av akkumulasjon sannsynligvis på 
grunn av redusert vannføring i 0stelva. Som nevnt er imidlertid hele området utenfor Westgaard i 
kontinuerlig forandring med vekslende erosjon og avsetning. Hvordan utviklingen vil bli her i et 
lengre tidsperspektiv vil vise seg senere. Løpet på vestsiden av 0ijordet er erodert i bunnen inn mot 
den østre elvekanten, mens det på siden mot Westgaardsøya er i ferd med å legges opp en stor 
steinør som en innersvingsbanke. Ut for hovedkirka går det tre løp og det nordligste av disse, 
Engestrømmen, er i ferd med å bygge seg opp. Det midtre løpet er fordypet i midten, mens løpet 
nærmest kirka har fått pålagret materiale på den nordre siden. Nedstrøms kirka var det bare et profil 
å sammenligne men det indikerer en oppbygging i løpet mellom Bogtrøen og Landenget. Flybilder 
over området viser at hele denne strekningen fra kirka og ned til Stai akkumulerer materiale. Det 
samme gjelder som en konklusjon for området for perioden 1968-1994 at det totalt sett er en netto 
akkumulasjon av materiale, noe som kan gi en heving av vannlinjen og økt oversvømmelsesrisiko ved 
flom. Som det fremgår er det et svært vekslende bilde som kommer frem, og selv med endringene fra 
1995 omtalt i neste kapittel er det ikke gitt at en eksepsjonell flom aven slik karakter vil være 
bestemmende for utviklingen over tid. Til det er gjentaksintervallet for stort. 
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7 L0PSENDRINGER I KOPPANGS0VENE 

7.1 KOMMENTAR TIL FIGURENE 

Profilene vil her bli gjennomgått enkeltvis før det deretter følger en helhetsvurdering av endringene i 
elvestrekningen satt opp mot den utviklingen som har vært frem til 1995. I figurene med profilene 
tilsvarer skillet mellom grått og hvitt elvebunnen i 1995. Målestokken er 1: 1000 på x-aksen med 
bredden på profilet angitt, mens på y-aksen er målestokken 1: 100 og tallene er NGO-høyder. De 
tidligere profilene er lagt over og det er angitt hvilket årstall de er oppmålt. Siden de tidligere 
årgangene er lagt over vil de i en del tilfeller gå utenfor diagrammene som 1 995-profilene er tegnet i. 
De er bredere i en del tilfeller fordi målingene ikke kunne gå så langt inn på elvebredden som 
tidligere da man var avhengig av å ha fri sikt mellom totalstasjon og reflektor. Før figurene med 
profiler er det et oversiktskart (fig. 7.2) som viser det enkelte profils lokalisering, mens for detaljer 
og stedsnavn henvises til kartet i vedlegg. 
NB! Samtlige profiler er tenkt sett motstrøms. 

Som nevnt under 4.3 er det noen feilkilder og derfor bør en være forsiktig med å trekke for sikre 
konklusjoner der hvor forskjellene er små og spesielt hvis det veksler mellom erosjon og pålagring. 
Hvis det er en entydig endring over hele profilet kan man i større grad gå ut i fra at det stemmer. Det 
er ikke foretatt noe forsøk på å beregne volum av de massene som er fjernet eller pålagret, men heller 
en slutning på hvorvidt de enkelte løpene er risikoutsatt for graving. I et av de profilene som 
opprinnelig var planlagt målt, var det i ettertid fjernet store masser (fig.7 .1) og dette ble derfor 
skrinlagt. Dette løpet på østsiden mellom S. Granholmen og Stensøya på østsiden var helt gjenfylt 
med steinmasser, og ble derfor gjenåpnet. 

Figur 7.1: Steinmassene fra en oppøring ble brukt til ny jordvei (19.08.96). 
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7.2 VURDERING A V PROFILENDRINGENE 

Figur 7.3 viser endringene som har vært i profilene. En vurdering av hver enkelt av dem gir følgende 
bilde: 
Profil l: Protuet ligger rett ovenfor Sundflobrua, og forskjellen fra 1994 er ikke stor jfr. 4.3, men 
entydig på at det har vært en liten erosjon i bunnen. Dette i motsetning til perioden 1968 til 1994. En 
storflom vil dermed grave noe i bunnen, men endringene er ubetydelige. 

Profil 2: Her er det ingen endring fra 1994 til 1995. Selv om bunnforholdene er lik de i profil l har 
hastigheten på vannet avtatt noe og denned blir det ingen erosjon. 

Profil 3: Her er det en betydelig pålagring av bunnmateriale. Sarrunenlignet med tidligere målinger er 
, . 

det tydelig at dette profilet veksler mye. 

Profil 4: Dette profilet ligger nedenfor der elva splitter rundt Storøya. Vannet får større fart og det 
skjer en markert erosjon i bunnen på vestsiden. Forbygningen i kanten har holdt stand. 

Profil 5: Elva har her lagt opp en stor steinør (fig. 7.4) på vestre bredd som ~i også ser av figur 7.3. 
Tremoholmkåså som fungerer som et flornløp har virket som en støttevegg og gitt en bratt kant på 
vestsiden av oppøringen. Dette 'fremgår ikke av figurene, men ble observert. 

Fig. 7.4: Steinør som ble lagt opp under flommen 1995 (l \},08.96), 

Prufil 6: Akkurat som i profil:; har en her fått en stor opplagring av materiale i fonn aven klassisk 
innersvingsbanke. Tverrløpet mellom det østlige og veslige hovedfaret er bortimot avsnørt 
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Profil 7: Her har det vært en viss erosjon i den østre delen av bunnen, men ikke noe dramatisk. Det 
fremgår av figuren at dette er et profil som har hatt vekslende bunnivå fra 1 <}31 og til 1 <}<}5. 

Profil 8: Forskjellen som her fremkommer i bredde på løpet med et smalere løp nå er sannsynligvis 
ikke reell. Den østre bredden er ei lita øy som står svært skrått i forhold til land på motsatt bredd og 
det skal ikke bommes med mange metrene i plassering av profil før dette fremkolluner som i figuren. 
Mere interessant er bunnereosjonen som har skjedd selv om den heller ikke her antar altfor store 
dimensjoner. 

Profil 9: Ligger i et lite far kalt 0vergårskåsa og er utsatt for en viss erosjon i østre del, mens 
bunnen er bygget opp på vestre side. 

Profi l 10: Dette kan gjerne sees i sammenheng med profil 9 da de sammen legger stadig mere 
materiale til de småøyene som ligger her. Dette har pågått over lang tid og tyder på.!lt dette er et 
akkumulasjonsOlmåde for materiale. 

Profil 11: Dette profilet er interessant for her er målingene helt siden 1931 entydige på at bunnen er i 
ferd med å bygge seg opp. Det går ikke fort, og bildet er litt ruskete helt på østsiden hvor sidebekken 
Kjemåa har sitt utløp. Det er allikevel ingen tvil om at transportkompetansen her er redusert. 

Profil 12: Dette profilet som ligger mellom Nordre Granholmen og Sauholmen viser en betydelig 
avsetning av materiale. Det er ikke rart, fordi dette løpet etter hvert nærmest er blitt en bakevje hvor 
det ved lav vannstand omtrent ikke er forbindelse mellom østre og vestre løp. En stor sandbanke på 
østre bredd viser at elva her ikke har særlig hastighet ved materialavsetningen (fig. 7 .5). 

F ig. 7.5: Profil 12 ved lav vannstand (l9.0R .96). 

35 



Profil 13: Her har det vært en erosjon jevnt fordelt over hele bunnen. Materialet er sannsynligvis 
blant annet avsatt i den voldsomme Øra som sperret elveløpet ved innløpet til Stensøykåsa rett 
nedenfor (fig. 7.0), men som ble gjenåpnet senere (fig 7.7). 

Fig. 7.6: Steinør til venstre som sperrer et helt elvefar (I2.0R. 95). 

Fig. 7.7: Elveløpet etter fjerning av den demmende steinøra august (19.08.96). 
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Profil 14: Dette profilet beliggende mellom Westgaardsøya og Lijordseggholmen har fått fjernet en 
tidligere avsatt steinbanke. Ellers er det nesten forbløffende lite endring i den vestre delen av faret. 

Profil 15: Her skjer det motsatte av hva som var tilfellet i nr. 14 med avsetning i vestre del av løpet. 
Selve elvebredden i 0ijordet er tydeligvis motstansdyktig mot erosjon selv om den ikke er fOl·bygd, 
og det er meget mulig at det skyldes at øya ikke er dyrket og at den tette vegetasjonen i kanten 
binder jorda godt. 

Profil 16: Dette gir et noe vekslende bilde, men det som er tydelig er at forbygningen mot 
Westgaardsvolden har fungert tilfredsstillende. 

Profil 17: I dette området ut for Negard har det vært en nokså stabilt over tid og he~er ikke 
flommen i 1995 har endret på dette bildet. Både ovenfor og nedenfor profilet er det imidlertid over 
tid akkumulert mye materiale som viser seg i form av nye og stadig voksende steinb~nker. Den 
breddeøkningen som fremkolluner skyldes høyst sannsynlig samme forhold som i profil 8. 

Profil 18: I dette løpet mellom hovedkirka og Tomtøra har det tidligere blitt avsatt mye materiale i 
innersvingen. Når flommen blir så stor som i 1995 fungerer ikke denne som noe akkumulasjons
olmåde og det fremkommer ingen endringer. 

Profil 19: Dette løpet er tydeligvis i ferd med å utvides, og breddene rykker gradvis tilbake. Hverken 
Tomtøra eller Kvisletua er dyrket og endringene er ikke store eller spesielt alvorlige. 

Profil 20: Også i dette løpet har det skjedd forbløffende lite tatt i betraktning de endringene som fant 
sted fra 1968 til 1994 med akkumulasjon av materiale. 

Profil 21: I dette profilet er det i likhet med nr. 19 en tendens mot at løpet utvides noe. Den sørøstre 
bredden har siden 1968 rykket tilbake ca. 5 meter. Flollunen fjernet omlag like mye i 1995 som i hele 
tidsrommet 1968 til 1994. øya er ikke dyrket og det er derfor ingen trussel mot noen jordvei . . 

Profil 22: Her er det lite å kommentere. Noen små vekslende endringer som kan ligge innenfor 
feilmarginene. 

Profil 23: Her vil også en svak feilplassering fort utgjøre en forskjell i bredden jfr. nr. 8 og 17. 
Allikevel er det grunn til å tro at noe materiale er fjernet i nordre del av bunnen. 

Profil 24 og 25: Ikke målt tidligere. De er bare med for senere bruk. 

Profil 26: Profilet ligger i Olmådet hvor bunnen endres fra stein til sand. Her er det tydeligvis for lite 
fart i elva til at den transporterer materiale og hele profilet er preget av oppbygging. 

Profil 27: Det er ikke forbygd mot den østre bredden og det er fjernet noe jord her. Det er allikevel 
ikke det helt store tapet hvis en tenker en forlengelse av 1995-kurven rett opp. 
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7.3 KONKLUSJON PÅ MÅLINGENE 

Når en tar i betraktning hvor stor flommen i l YY5 var, er det nesten overraskende små endringer som 
fremkommer i målingene. Det kan allikevel trekkes noen slutninger ut i fra de resultatene som 
fremkommer. Grovt materiale som fraktes inn i OImådet later til å bli avsatt litt nedenfor Sundflobrua 
(profil 3). Mindre steiner fraktes videre sammen med omfordeling av allerede eksisterende materiale. 
I løpet kalt Vestelva er det avsatt store steinbanker i innersvingene, men djupålen er ikke tilsvarende 
erodert. Fra østsiden av Storøya og hele den østre delen videre nedover blir det avsatt mye materiale 
og stein bankene vokser stadig. Mellom Storøya og 10rdsholmen/Risholmen er det etter hvert avsatt 
så mye masse at ved lav vannstand er dette OImådet nesten tørrlagt (fig. 7.8). 

Fig. 7.8: Avsatt materiale mellom Storøya og Nordre Koppangsøya (12.08 .95). 

Det kan se ut som utviklingen går i retning av to separate løp fra Storøya og helt ned til de igjen 
møtes nedenfor 0ijordet med det vestre løpet som hovedfar. Særlig ved lav vannstand vil dette være 
fremtredende. I og med at det foreligger en uttalt interesse hos bønder i området om å hente ut en del 
masse fra elva kan utviklingen hindres i kombinasjon med deres interesser ved at det fjernes materiale 
fra OImådet rundt Granholmene for å opprettholde tverrforbindelsene. Hit vil det også være grei 
adkomst for den redskapen som er nødvendig for å gjennomføre dette. Videre nedover skjer det ikke 
forandringer av stor betydning. Det er betryggende å konstatere at forbygningene i elvebreddene har 
vært så solide at noen sideerosjon knapt er merkbar. Der det ikke er forbygd har vegetasjonen bidratt 
ved å binde jorda så godt at det heller ikke i disse OImådene skjer noen store omveltninger. 

Utviklingen fra l Y68 til l Y94 tydet på at OImådet var i ferd med å bygge seg opp. Selv ikke en flom 
av den dimensjonen som i 1995 endrer bildet av den tendensen. Selv om det var både erosjon og 
akkumulasjon spredt gjennom OImådet, så er det grunn til å huske på det lange gjentaksintervallet for 
en slik flom. Dette er verdt å merke seg fordi en heving av bunnen vil kunne medføre at arealer i 
fremtiden vil kunne bli oversvømmet ved lavere vannstand enn hva tilfellet er i dag. 
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Vedlegg 1: Nøkkeltall for profilene I Koppangsøyene. Tabellen omfatter Ialt 54 koordlnatfestede profIlpunkter I 

fordelt pA 27 profiler. Profilene er mAlt I Juli og august 1996. 
PROFIL ANTALL KOORDINATER nL BENYTTEDE F~STMERKER PROFILSTART PROFILSTART VANNL.H. GJ.SNITTL. VANNST. 

NR. PUNKT NR. pA FASTMERKER BRUKT TIL OPPRETTELSE X Y VEST VANNL.H. STAl V.M • 
.................... ""PUNKT"" AV NYE FASTMERKER ""'P'R'OFi'LS'LUiT'''' .... ·PRoF·ii:s['urT' .... "'VANNL:'H:'" ...... ·M·AKs ...... · ...... NGO·ii: ...... 

DATO NR KOMMENTARER X Y ØST DYBDE M. STAl 

Oppsdlllng mol opprettede bolter I ijell. NVe l og Nve 2 
1 28 397703.721 16067.021 265.494 265.494 0.20 

.......................................... Nve l ligger på øslte bredd ca 90 m. X • 397677.284 ...................................................................................................................................................... .. 

24.07 1·28 nord lor Sundllobrua V. 16197.596 397665.583 16198.966 265.493 2.89 254.475 I 

H.266.398 
2 28 397582.397 16035.628 265.484 265.477 0.20 

.......................................... NVe 2 ligger på øslte bredd ca. 130 m. X';' 397467.048 ...................................................................................................................................................... .. 

24.07 27·54 syd lor Sundllobrua V. 16161.582 397537.549 16177.106 265.469 2.46 254.475 I 

H.265.770 • 
3 33 . 397343.266 15997.825 265.471 265.428 0.20 

.......................................... Grvnnlagøt for Innmtlling av NVE l og 2; K' 247 og K 351. .. .................................................................................................................................................... .. 

24.07 55·87 Profilt • " ør mllit med to kIkkertoppstillIngør. 397348.775 16169.337 265.384 1.55 254.4 75 
I 

......... ~......... . ....... .1!......... .. ...... ~.?~!.?~:~~.9. .... ". .. ........ !~!.~1:!..~.g......... .. .... ~~~:.~.9.?..... .. .... ~.~.~:~.~.~...... .. ....... ~:.?~ ......... I 
24.07 88·108 396964.463 16064.014 265.242 1.20 254.475 

Opprettet punkter ved paviljongen ved Noren. Rør I Jord. 
5 21 NVe 3 vlbJørk ca. 4 m. s. lor paviljong: X .395287.538 395509.442 16367.455 262.046 262.037 . 0.25 

.................... ...................... • .................................................. "., .................... • .. ••• .. • .... t· II ................................... , ....................... . 

Y. 16436.133 : 
25.07 108·128 H. 263.679 395530.163 16481.454 262.028 0.99 254.525 

NVE 4 vlbjørk ca. 32 m. s. lor pavilJong: X • 395268.493 
6 16 . y. 16439.777 395253.327 16544.242 261.311' 261.302 0.25' 

............. ·t .......... , ••••••• ,........ • ..... ,. ................................... , ........................................................................................................... . 

H.263.446 
25.07 129·144 GfUnnlagforlnnm~lingavNVE 30g 4;SV3t750g3t77. ror I jord 395309.615 16568.863 261.292 3.46 254.525 

SV 3169 og 3170 rør I jord 
7 22 SV3169:X.394283.993 SV3170:X.394419.991 394273.430 16938.935 260.200 260.186 0.25 

..................................... 11.11 ............................................................... " ........................................................... \0 ......................... . 

V. 16925.945 V. 16824.554 
25.07 145·166 H .263.666 H .266.243 394302.797 17002.913 . 260.172 3.47 254.525 

Opprettøt to rar I Jord p~ LQordeggholmen NVE nr 5 og 6 . 

......... ~ ................. .1~ ......... NVe 5: ~ : ~~!~~~~!~6 Nve 6: ~ : ~~!~:~;::3 ........ ~.?1~~.?:~~.~ .................. ).!.9.9.~;~.~.~ ................ f.I~r.~.~!.. .......... ~.~?:~~.~., ............ ~:.?~ ......... I 
25.07 167·181 H • 260.077 H .260.681 394059.534 17046.914 259.838 0.72 254.525 



Vedlegg 1 forts. *** 
PROFIL ANTALL KOORDINATER TIL BENVTIEDE FASTMERKER PROFILSTART PROFILSTART VANNLH. GJ.SNIITL. VANN ST. 

NR. PUNKT NR. pA FASTMERKER BRUKT TIL OPPRETIELSE X y VEST VANNLH. STAl V.M . .................... ...................... ........................... , ......... ...................................... ......................... .......................... .. ........................ 
PUNKT AV NYE FASTMERKER PROFILSLUTI PROFILSLUTI VANNL.H. MAKS NGOH. 

DATO NR KOMMENTARER 
, X y ØST DYBDE M. STAl 

Målte Inn to bolter I stein; NVE 13 og NVE 14 
9 13 396383.490 16539.055 263.609 263.636 0.19 .................... ...................... ..................................... ...................................... .......... , .............. .......................... . ......................... 

NVE 13: X • 396449.963 NVE 14: X. 396405.973 
15.08 386·398 Y.16521.513 Y.16569.208 396410.135 16565.226 263.663 0.59 254.465 

H.263.976 H • 263.691 
10 19 396346.434 16368.161 263.391 263.567 0.19 .................... ...................... ..................................... ...................................... ......................... .......................... .......................... 

Utgangspunkt (or Innm~/ing av disse punktene var: 
15.08 399·417 K 137 og K 139 396360.272 16446.426 263.742 0.83 254.465 

Oppreltetto rør I Jord. NVE 9 og NVE 10. med utg. punkt i 260.378 
11 28 SV 3240 og SV 3241 395049.245 17318.692 260.344 260.372 0.29 .................... ...................... ..................................... ...................................... . ........................ .......................... . ......................... 

NVE 9: X. 395129.485 NVE 10: X. 395114.592 260.380 
29.07 268·295 Y. 17469.186 Y.17465.957 395093.290 17443.290 260.386 1.06 254.565 

~ 

H.262.523 H.262.318 fjernet I 
I 

12 20 Profil 12 målt med utgangspunkt I NVE rør nr. 5 og 6 på 394222.013 17413.143 258.933 258.926 0.50 I .................... ...................... ..................................... ...................................... ......................... .......................... .......................... 
UJordseggholmen. For koordinater se under profil 7 og 8. 258.904 

30.07 317·338 PA øs trø bredd nord for proR/13 ør del 0PPfsttstlre boltSf I stein. 394196.764 17492.297 258.940 1.13 254.775 

NVE 15 NVE 16 NVE17 
13 20 X • 394501.524 X. 394410.035 X • 394289.919 394282.150 17633.297 259.414 259.430 0.50 .................... ...................... ..................................... ...................................... ......................... .......................... .......................... 

y • 17689.990 Y. 17696.759 Y • 17696.433 
30.07 297·316 H.261.011 H. 262.367 H.260.230 394289.676 17696.481 259.446 2.54 254.775 

I 

14 28 OppstillIng mol rør I Jord på Lljordseggholmen. 393768.060 17435.383 . 258.271 258.260 0.50 I 
..... u ............. ...................... ..................................... ...................................... ......................... .. ........................ ......................... , 

NVE rør nr. 5 og 6. 
30.07 337·364 For koordinater til disse se profil 7 og 8 393793.285 17523.952 258.248 1.88 254.775 

15 21 393695.792 17458.713 257.938 258.083 0.50 .................... . , ......... , .......... ............ 1 ........ • ............... ...................................... ......................... .......................... .......................... 

30.07 365·385 393721.354 17538.704 258.227 2.36 254.775 

Oppstllllng mot NVE 8 (rør I Jord) og NVE 20 (bolt I fjell) 
16 18 For koordinater av disse. se neste. 393757.167 17803.877 258.605 258.629 0.19 .................... ...................... ....... ~ ............................. ...................................... . ........................ .......................... ......................... 

15.08 418·435 393758.628 17715.434 258.653 1.29 254.465 
--



.j:::o.. 
IV 

Vedlegg 1 forts. 
PROFIL ANTALL 

NR. PUNKT .................... .... PUNKY' .. · 
DATO NR 

17 29 .................... ...................... 
26.07 198·226 

18 21 
t" ................. ...................... 

26.07 247·267 

19 20 .................... ...................... 
26.07 227·246 

20 16 .................... ...................... 

28.07 182·197 

21 19 ............ , ....... .................... ,1 

16.08 446·464 

22 10 .................... ...................... 
16.08 436·445 

23 28 .................... ...................... 

20.08 483·510 

24 18 .................... ...................... 

20.08 465·482 

KOORDINATER TIL BENYTTEDE FASTMERKER 
NR. pA FASTMERKER BRUKT TIL OPPRETTELSE 
AV NYE FASTMERKER 

KOMMENTARER 
I 

Opprettet lo rør I Jord NVE 7 og 8. samt en bolt I ~ell. NVE 20 

NVE 7 NVE8 NVE 20 
X - 393095.797 X - 382858.705 X - 392855.678 
Y - 17498.238 Y - 17677.707 Y - 17468.053 
H - 25&.833 H - 259.285 H.257.962 

Grunnlaget (or opprettelsen av dIsse punktene var 
SV 3159 og SV 3160 

Opprettet en bolt I qell NVE 18. Benyttet også SV 3215·3217 
NVE 18: X - 392704.926 SV 3215: X - 392562.656 

y- 18477.587 y- 18514.339 
H - 261.691 H.260.852 

SV 3216: X • 392708.230 SV 3217: X - 392824.934 
y_ 18468.721 y- 18516.894 

H - 261.998 H -263.709 
Det st~r en rød bolt 4 m. nord (or SV 3215. Den kan left (oNeksles. 

OppstillIng mot midlertidIge hjelpepunkter øst for Storholmen. 

Hjelpepunktene ble m~/t Inn med utg. punkt I SV 3209 og SV 321 ,. 
koordInatene gitt under. 

Oppstilling mot: 
SV 3209: X .391793.859 SV 3211: X. 392033.324 

y - 18503.460 Y.18511.415 
H - 259.535 H.261.316 

- --------------- ------ ------

*** ! 

PROFILSTART PROFILSTART VANNL.H. GJ.SNITTL. VANNST. 
X Y VEST VANNL.H. .. .. ~!~!.y.:~: .... ..................................... . ..................................... ......................... .......................... 

PROFILSLUTT PROFILSLUTT VANNL.H. MAKS NGOH. 
X Y ØST DYBDE M. STAl 

393187.306 17518.032 258.334 258.340 0.45 ..................................... ...................................... . ........................ • ...... 11 .............. , •• ............. , ............ 
393205.176 17694.361 258.345 1.75 254.725 

392625.386 17675.661 257.506 257.506 0.45 ..................................... . ..................................... . ........................ ................ , ......... .......................... 
392668.944 17716.473 mangler 2.60 245.725 

392813.391 11761.576 257.603 257.612 0.45 . .................................... . ............. , ....................... ........................ , .................. , ....... .......................... 
392821.538 11766.294 257.620 1.15 245.725 

392979.590 17836.867 257.927 257.953 0.45 ..................................... ...................................... ... ....................... . ......................... .......................... 
393028.788 17874.312 257.979 1.18 245.725 

256.856 
392829.574 18253.024 256.871 256.865 0.09 ..................................... ...................................... ......................... .......................... .......................... 

256.874 
392855.551 18287.553 256.873 0.85 254.365 

392604.224 18271.443 256.500 256.481 1).09 .. ...................... , ............ ...................................... ......................... .......................... .... , ..................... 
392637.539 18277.368 256.462 0.51 254.365 

, 

391959.441 18136.430 255.873 255.869 0.12 ! ..................................... . ..................................... ......................... .......................... .......................... ! 

392018.752 18222.735 255.864 2.43 254.395 

391788.044 18459.183 255.927 255.925 0.12 ..................................... ...................................... .. ....................... .......................... .......................... 

391790.985 18498.685 255.923 L--~.65 254.395 



.j::>.. 
V) 

Vedlegg 1 forts. *** 
Oppstilling mot: 

25 14 SV 1272: X. 391080.629 SV 1274: X. 391678.553 391417.591 17670.677 255.442 255.442 0.07 .................... ...................... ..................................... ...................................... ......................... .......................... . ................... , .... , 
y • 17688.450 Y • 17704.483 

21.0S 556·569 H .259.171 . H .259.550 391425.802 11708.38S 255.441 0.81 254.345 

Oppstilling mot midlertidige hjelpepunkter øst for Storholmen. 255.510 

26 25 Hjelpepunktene ble målt Inn med utgangspunkt I SV 3209 og 391604.111 18072.410 255.446 255.393 0.12 .................... ...................... ..................................... ...................................... ......................... .......................... .......................... 
SV 3211. For koordinatene Ul disse. se under profil 24. 255.318 

20.08 511·536 391503.640 18154.581 255.298 0.17 254.395 

27 19 391360.929 18269.521 255.326 255.294 0.12 .................... ...................... ..................................... ...................................... ......................... .......................... .......................... 

20.0S 537·555 391376.639 18328.484 255.261 1.50 254.395 

• K = Kommunale fastmerker registrert ved Teknisk etat prJ. Koppang 
•• SV. Alle data med samtlige koordinater samt prinsippskisser for de nyopprettede fastmerkene finnes for øvrig hos NVE region øst p~ Hamar . 
••• Der hvor det er to vannlinjehøyder for vest og øst skyldes deNe at det er banker i profilet hvor vannstanden er ulik prJ. de to sidene. 

øverste X og øverste Y er samsvarende verdier, pA venstre side av banken, sett oppstrøms . 

Alle data med samtlige koordinater samt prinsippskisser for de nyopprettede fastmerkene finnes for øvrig hos NVE region øst pc1 Hamar. 
I denne tabellen er kun de verdiene taN med som gjør det mulig A gjøre deNe arbeidet om igjen ved en senere anledning. 
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