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Forord
Det etableres et nasjonalt kartgrunnlag – flomsonekart – for vassdragene i Norge
som har størst skadepotensial. Hovedmålet med kartleggingen er forbedret
arealplanlegging og byggesaksbehandling i vassdragsnære områder, samt bedre
beredskap mot flom.
Denne rapporten presenterer resultatene fra kartleggingen av Tysla fra like
oppstrøms Unsetveien og en 3.9 km lang strekning ned til Unsetåa. Grunnlaget
for kartlegginga er flomberegninger og vannlinjeberegninger. Flomberegninger
ble utført av Lars-Evan Pettersson og kvalitetskontroll ble utført av Erik
Holmqvist. Beregninger vannstand og rapport ble utført av Byman Hamududu
med kvalitetskontroll fra Per Ludvig Bjerke og Ejigu Demissew Kebede.
Vi vil rette en takk til Rendalen kommune for nyttige innspill og velvillig innstilling
til samarbeid og kontroll med foreløpig kartmateriale.

Oslo, April 2015

Sverre Husebye

Byman H. Hamududu

Seksjonssjef

Senioringeniør

Sammendrag
Rapporten inneholder en beskrivelse av arbeidet med vannlinjeberegning for
nedre del av Tysla.
Det er utarbeidet vannlinje for forskjellige vannføringer fra normalvannføring til 20
års-, 100-, 200-, og 500-årsflommer. Grunnlaget for vannlinjeberegningen er
oppmålte tverrprofiler og flomberegninger.
Det er beregnet flomvannføringer og vannstander basert på historiske data og
flom beregnet fra andre nabofelt i tillegg til klimafremskrivinger. En
”normalvannstand” er beregnet basert på middelavrenninga.
Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Tysla. Oversvømmelse som
følge av flom i sidebekker og sideelver er ikke beregnet.
Beregningene viser at en 50 års flom vil være noe lavere enn flommen i 2013. I
det øverste profilet vil vannstanden være ca 0.2 m lavere, men lenger ned ved
profil 6 vil den være 30 cm lavere. Ved en 200 års flom vil vannstanden være 20
cm høyere enn i 2013 både ved profil 6 og profil 7.
Områder som er utsatt for flomfare skal avsettes som hensynssone - flomfare på
arealplankart, og tilknyttes bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for
arealbruken (f.eks. ved at det ikke tillates etablering av ny bebyggelse lavere enn
nivå for en 200-års flom, med mindre det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen
mot flom). Dette må innarbeides når kommuneplanen for Rendalen kommune
rulleres. Flomsonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og
sikringstiltak; som evakuering, bygging av voller osv.
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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 vassdragene i Norge som har størst
skadepotensial 1. Utvalget anbefalte en detaljert digital kartlegging.
Det ble i 1998 satt i gang et 10-årsprosjekt for flomsonekartlegging i regi av NVE.
Det ble utarbeidet en flomsonekartplan som viste hvilke elvestrekninger som
skulle kartlegges. Arbeidet med detaljert flomsonekartlegging er videreført som
del av forvaltningen fra og med 2008. Strekningene som kartlegges er valgt ut
fra størrelse på skadepotensial (2003) 2.
I Stortingsmelding nr 15 (2011-2012) [i], blir det gjort klart at regjeringen vil
videreføre satsingen på flomsonekart fra stortingsmelding nr 42 (1996-97) [ii].
Regjeringen holder fast på at styring av arealbruken er det absolutt viktigste
tiltaket for å holde risikoen for flomskader på eit akseptabelt nivå.
Stortingsmeldingen slår fast at ved nykartlegging og ajourføringar skal det også
gjøres beregninger og synliggjøre endringar som følge av klimaframskrivingar.
Delprosjekt Tysla er prioritert for å kartlegge utsatte områder langs elva slik at
kommunen for et utvidet og bedre grunnlag i sin videre planlegging.

1.2

Avgrensning av prosjektet

Området ligger i Rendalen kommune i Hedmark. Tysla er en sideelv til Rena i
Glommavassdraget og har et nedbørfelt på drøyt 230 km2.

Et oversiktskart over området og kartlagt strekning er vist i figur 1.
Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Tysla. Vannstander i sideelver,
og oversvømmelse som følge av flom i disse, beregnes ikke.
Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring og
vannstand som skal kartlegges. Andre vassdragsrelaterte faremomenter som is,
erosjon og utrasing er ikke gjenstand for tilsvarende analyser, men det tas sikte
på å synliggjøre kjente problemer av denne type i tilknytning til vannlinjen.
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Figur 1 Kart som viser den utvalgte strekning av Tysla fra Elvål til Unsetåa

1.3

Flomsonekart 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. Klimafremskrivinger er basert på resultater fra modeller for dagens og
fremtidens klima som er sammenlignet for å beregne forventet endring i f.eks.
200-års flom. Det er viktig å understreke at alle beregninger er utført med
utgangspunkt i det beste av data pr. dags dato (april 2015).
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Forskningsresultater viser hvordan klimaendringer vil påvirke beregnede
dimensjonerende flommer. NVE har estimert forventet endring i 200-års og 1000års flom mot slutten av dette århundret for 115 nedbørfelt. Beregningene er
basert på flere tilgjengelige klimafremskrivninger og kalibrerte hydrologiske
modeller og flomfrekvensanalyser for 115 nedbørfelt (NVE, 2011) 3. Endringer i
200-års flom som benyttes i vannlinje er beregnet som prosentvis endring mellom
1961-1990 og 2071-2100. Den fullstendige analysen gir 8000 resultater for hvert
nedbørfelt. Verdien som er vist i kartet nedenfor er median av resultatene. Det vil
si at den ene halvparten av resultatene gir større endringer mens den andre
halvparten av resultatene gir mindre endringer for hvert nedbørfelt.
Generelt er det forventet at flommer som forårsakes av regn kommer til å øke
mens snøsmelteflommer i de større vassdragene vil avta. Ekstremnedbøren er
forventet å øke i hele landet. Dette vil medføre økte flomstørrelser i alle vassdrag
på Vestlandet og langs kysten og i små bratte vassdrag i hele landet. I store
vassdrag på Østlandet, i innlandet i Midt-Norge, Troms og Finnmark forventes en
reduksjon eller liten endring. I sistnevnte gruppe vil derfor kartlagte flomsoner
med tilhørende sikkerhetsmargin gi et tilfredsstillende grunnlag for vurdering av
flomfare i hovedelven og sikker utbygging også i forhold til fremtidige flommer.
Dette gjelder områdene som ikke har utløp i sjø da havnivåstigning og noe økt
stormfloaktivitet vil forverre flomproblemene i munningsområdene. I tillegg er
sideelver med små, bratte nedbørfelt mer utsatt for flom også i områder med en
redusert flomfare i hovedelven.
For å vurdere mulige effekter av klimaendring på vannlinje er tre inndelinger
benyttet: ingen endring, 20 % økning og 40 % økning. Hvilken kategori en
elvestrekning tilhører er avhengig av hvor i Norge en befinner seg, nedbørfeltets
areal og høydefordelingen i nedbørfeltet. NVE vil tilpasse vannlinje til et endret
klima der det er nødvendig etter hvert som gode nok data og metoder foreligger.
Dette inngår som en del av NVEs ajourføring av flom- sonekart.
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Figur 2 Endringer i 200-års flommen som blir benytta i vannlinjeberegningen.

Figur 3 Endring i vannføring som følge av klimaendringer. Resultatet er basert på fremtidige
utslippsscenarioer, regionale analyser og HBV-modeller i uregulerte nedbørsfelt.

I NVE-report 5-2011 ”Hydrological projections for floods in Norway under a future
climate” er det gitt anbefalinger om hvordan man skal ta hensyn til forventet
klimautvikling frem til år 2100 ved beregning av flommer med forskjellige
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gjentaksintervall. Ut fra avsnitt 8.6 i nevnte rapport, velger vi her å ikke regne
med noen endring av flomstørrelser på grunn av endret klima.

1.4

Prosjektgjennomføring

Prosjektet er gjennomført under ledelse av NVE med Rendalen kommune som
bidragsyter og diskusjonspart.
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2. Metode og databehov
2.1

Metode

Et flomsonekart skal vise hvilke områder som oversvømmes ved flommer med
ulike gjentaksintervall. I tillegg til kartene er det utarbeidet lengdeprofiler for
vannstand i elva. Det gjennomføres en flomberegning for vassdraget der
flomvannføringer beregnes for flommer med gjentaksintervall hhv. 5, 10, 20, 50,
100, 200, 500 og 1000 år. I tillegg beregnes middelflom og normalvannføringen
basert på avrenningskart for Norge med data fra 1961-1990 4. Beregningene er
gjort med grunnlag i historiske flommer. Fremskrivninger for klimaendringer er
gjort i en egen analyse. Vannføringsdata, oppmålte profiler av elveløpet og
elveløpets egenskaper for øvrig benyttes i en hydraulisk modell som beregner
hvor høy vannstand de ulike flommene gir langs elva (vannlinjeberegning). For
kalibrering av modellen bør det fortrinnsvis finnes opplysninger om vannføringer
og flomvannstander lokalt fra kjente historiske flommer.
Der elvene har utløp i sjø er ekstremvannstander i havet gjerne høyere enn
vannstanden i elven ved en flom. For at kartene skal vise den høyeste
vannstanden for et gitt gjentaksintervall, benyttes den høyeste vannstanden for
henholdsvis flom og ekstremvannstand sjø når flomsonene tegnes på kartene.
Ekstremvannstander i sjø er basert på et annet datagrunnlag og en har derfor
lavere usikkerhet enn de beregnede vannlinjene.
Ut fra kartgrunnlaget genereres en digital terrengmodell i GIS. Programvaren
ArcGis er benyttet. For Tysla er det benyttet laserskannede data for oppbygging
av terrengmodellen. Av vannlinjen utledes en digital vannflate som kombineres
med terrengmodellen i GIS for å beregne oversvømt areal (flomsonen).

2.2

Hydrologiske data

I dette avsnitt er resultatene fra flomberegningen gitt. For mer info henvises til
rapport NVE 11/2010 Flomberegning for Tysla. Ved et gammelt brusted ved
Elvål lå det tidligere en vannføringsstasjon, 2.135 Tysla. Data fra denne stasjon
finnes for periodene 1919-1928 og 1961-1996. Figur 1 viser stasjonens
beliggenhet og figur 2 viser vannføringsdata fra stasjonen.

2.2.1

Beskrivelse av vassdraget

Tysla har en utstrekning nord vest- sørøst på (figur 4). Nedbørfeltet er 231 km²
ved utløp i Unsetåa og er dominert av et småkupert skogsterreng som i hovedsak
ligger mellom 276 og 1651 moh. Det er ingen innsjøer i vassdraget med
nevneverdig flomdempende effekt.
Vannføringen i Tysla er vanligvis er normalt størst in sommerhalvåret (vår/høst)
og lavest gjennom vinterhalvåret. Dette er typisk for lavereliggende vassdrag på
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denne kanten av landet. Flommer forekommer i forblindelse med snøsmeltingen
om våren og som et utestått av kraftige nedbørsituasjoner gjennom sommeren og
høsten.

Figur 4 Tysla med noen av de største innsjøene og sideelvene.
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2.3

Observerte flommer

Det er vårflommer som er dominerende i området. Ved alle stasjonene finner de
største flommene sted i mai eller juni, og med flommen månedsskiftet
mai/begynnelsen av juni 1995 som den klart største.
Det ville vært naturlig å basere beregningen på data fra 2.135 Tysla, men den
spesifikke middelflomverdien for denne stasjonen skiller seg ut som mye lavere
enn tilsvarende verdi ved andre stasjoner i området. Den spesifikke
middelflomverdien på 99 l/s*km2, som er nevnt i tabell 2, er beregnet for perioden
1962-1995, mens for perioden, 1919-1928, var den 111 l/s*km2.
Største vannføringsmåling i den første perioden var på 18,7 m3/s, noe under
middel flomme på 25,7 m3/s, mens for den andre perioden var den på 27,7 m3/s,
noe over middelflommen på 23,0 m3/s. Det kan tolkes som at middelflomverdien
for Tysla er relativt godt bestemt selv om den kanskje er noe underestimert fordi
det er usikkerhet knyttet til flomverdiene ved de aller største flommene. De
største flommene er på 67,4 m3/s i 1995, 43,5 m3/s i 1967 og med flere flommer
litt over 30 m3/s.

2.3.1

Flomfrekvensanalyse

For bestemmelse av flommer med gjentaksintervall opptil 1000 år er det utført
frekvensanalyser av flomdata både fra Tysla og på data fra nabovassdragene.
Resultatene viser at data passer best til GEV-fordelingen og faktorene mellom de
ulike gjentaksintervall og middelflommen passer godt til den regionale kurven K2.
Flomfaktorene for K2 oppsummert i tabell 2.
I flomberegningen for Tysla er det beregnet et forholdstall på 1.2 mellom
kulminasjons- og døgnmiddelvannføringer.
Tabell 2.1. Tabell som viser real, lengde på serie, middelflom og flomfaktorer for
de forskjellige gjentaksintervall.
Navn

Areal
km2

Antall
år

Qm
m3/s

2.135 Tysla
2.11 Narsjø
2.265 Unsetåa
2.451Nordre
Osa

231
119
618
447

34
84
45
25

23,0
23,7
104
83,8

Qm
l/s*k
m2
99
199
168
187

Q5/
Qm

Q10/
Qm

Q20/
Qm

Q50/
Qm

1,33
1,26
1,36
1,26

1,59
1,51
1,71
1,47

1,85
1,76
2,07
1,68

2,18
2,12
2,59
1,94
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Q100
/
Qm
2,43
2,42
3,03
2,14

Q200/
Qm

Q500/
Qm

2,67
2,73
3,51
2,33

3,00
3,18
4,22
2,59

Figur 5 Tidsserie av vannføring for 2.135 Tysla for perioden xxxx til yyyy.

Figur 6 Flomfrekvenskurve for målestasjon 2.135 Tysla. Figuren viser hvordan data passer til statistiske
fordelinger. Den grønne kurven (GEV-fordelingen) passer best til de observerte data.
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2.3.2

Kalibreringsdata

I dette prosjektet ble de innsamlede feltdata lagt til de eksisterende topografiske
data før den digitale terreng modellen ble opprettet. Dette gjorde det mulig å
justere tverrprofilene basert på feltundersøkelsen. Det er viktig i hydraulisk
modellering at det i feltstudie måles inn datapunkter i tverrprofilene slik at man får
verifisert kartdata. For å gjøre dette, ble GIS-data redigert i en teksteditor ved
selektivt å erstatte medkartdata med terrengdata. . Resultatet ble tverrprofiler
som inneholdt data fra målt i terrenget. «Reach» lengder, og nummerering forble
uendret, men «bank stations» måtte justeres manuelt.

HEC RAS ble kalibrert ved hjelp av data fra spesifikke flomhendelser i årene,
2013 og 2014. Resultatet av kalibreringen var gode. Modellen ble deretter brukt
til å beregne vannstand for en 200 års flom. 200 års flommen ble beregnet på
grunnlag av data fra den nedlagte stasjonen (Tysla 2.135) og på data fra elver i
regionen med tilsvarende egenskaper.

Vannstanden i Elvål under flommen i 2013 var 282,50 m.o.h. Dette er hentet fra
kartdata i kommunen. Det er sagt at vannstanden i 2013 var høyere en flommen i
1995. Under flommen i mai 2014 ble vannstanden avlest ved målestaven i Tysla
ved bru FV30. Den var tirsdag 20.5. 2014 var 1.78 m og fredag 23.5.14 var 1.63
m. Dette tyder på at flommen i Tysla hadde kulminert. Nedbør i løpet av helga
24-25.5.14, kan føre til at vannstanden økte igjen. Flom maksimum under
flommen i 2013 kan være et utestått av damlervdelet på Øndtskogen.
Hva er 0-punkt for målestaven?
Kalibreringen er utført på data fra 2013 flommen. Denne flommen viser seg å ha
vært høyere enn flommen i 1995, som er anslått til å være mellom 50 og 200
årsflom i sørøst Norge. Det antas at 2013 flommen i denne regionen var i
størrelsesorden 200 årsflom. Modellen beregnet vannstander som var lik de
avleste. Målestasjonen som ligger oppstrøms den gamle broen er plassert i
tverrprofil nr 6 i modellen. De andre flomverdiene og vannstands- målingene ble
også sjekket for å se om modellberegningen var i nærheten. . Tabellen nedenfor
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viser de målte og de simulerte verdier.
Tabell 2.2: Kalibrerings data. Flomstørrelse og vannstand.
Dato

Q
m3/s
86
73
65

10.05.2013
20.05.2014
23.05.2014

Års flom
<200
~100
~100

Avlest
vannstand
282.50
282.27
282.12

Sim.
vannstand
282.63
282.13
282.09

En vannlinjemodell skal optimalt kalibreres mot kjente flommer i vassdraget. I
Tysla har det vært flere flommer, men spesielt flommen i 2013 er godt
dokumentert. Blant annet har Johan Grindflek (grunneier) jevnlig lest av skala
høyder ved flommene. Det ble ved befaring målt inn vannstand ved profil 6 ved
den gamle brua. Det ble også målt inn vannstander ved flommen i mai 2014.

2.4
2.4.1

Topografiske data

Tverrprofiler

De innmålte tverrprofilene beskriver elvas geometri i horisontal- og vertikalplanet
og er bestemmende for strømningsforholdene i elven. Begge bruene er målt opp
og det er målt inn ekstra profiler ved bruene.
Det er målt inn lengdeprofil og 11 tverprofiler. Dette er utført av HydraTeam.
Dette var grunnlaget for å sette opp den hydrauliske modellen (HEC RAS) som
ble brukt i beregningen av vannstand. To felt turer ble gjort for å bli kjent med
området og for å verifisere målingene. Den totale lengden på elva i modellen er
ca. 3,91 km. Modellområdet begynner øverst ved helstad gård og avsluttes 553
meter oppstrøms samløpet med Unsetåa elv. Figur 6 viser de innmålte tverrprofil.
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Figur 7 Kart over tverrprofil brukt i prosjektet.

2.4.2

Digitale kartdata

NVE har benyttet laserdata anskaffet gjennom GEOVEKST for oppbygging av
terrengmodellen. Oppbygging av terrengmodellen ble utført i ArcGIS.

3. Vannlinjeberegning
3.1

Modellverktøy

Programvaren HEC-RAS er benyttet til vannlinjeberegningen og er dokumentert i
Dokumentasjon av vannlinjeberegning 5. Hec-Ras er et dataprogram som er
utviklet av U.S. Army som benytter kontinuitets- og bevegelsesligningen for å
beregne vannlinjen fra et tverrsnitt til det neste.
Input til modellen er tverrprofil av elva, vannføring øverst i elva og verdier for
friksjonstapet langs elva (ruheten) og som gis i form av Mannings’ n’. I tillegg
kreves grenseverdier i form av vannstand eller helning av elva i nederste profil.
For spesielt bratte elver med overkritisk hastighet kreves også en
grensebetingelse i øverst profil.

3.2

Spesielt om Tysla

Tysla forbi er ved Elvål en svært slak elv og dette gjør at fastsettelse av nedre
grensebetingelse er viktig da elva påvirkes av denne langt oppover.
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3.3

Grensebetingelser

Nedre grensebetingelse for vannlinjeberegningene er helningen mellom de to
siste tverrprofil. Oppstrøms grensebetingelse for vannlinjeberegningene er
helningen mellom de to første tverrprofilr.

3.4

Kalibrering av modellen

Modellen er kalibrert mot data fra flommen i 2013, og fra mai 2014 flommen. Det
er målt inn vannstander fra flommen i 2013 i profil 6. Modellen beregner en
vannstand på 282.50 moh ved profil 6. Dette samsvar med den høyden som ble
avlest.
Flommen i 2013 hadde en vannføring på ca. 88 m3/s ved Tysla målestasjon og
var mellom en 50 og en 200 års flom. Den beste tilpasningen av n-verdier ble
0.023 i hovedløpet fra profil 6. Tilpasningen ansees som god.

3.5

Spesielt om bruer

Det er to bruer på den kartlagte strekningen som begge er lagt inn i modellen. De
har begge god høyde i forhold til flommer.

3.6

Resultater

Det er beregnet vannstander for middelflom og normalvannstand i tillegg til
vannstander for 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200 og 500-årsflommer. Disse er vist
sammen med lengdeprofil av strekningen på figur 7.
Resultatet av beregningene er vist i tabell 3-1. Vannstanden er da 282.50 moh
på målestaven ved profil 6. . For en 100 års flom i elva stiger imidlertid
vannstanden til kote 282.63 moh.
Beregningene viser at en 100 års flom vil være noe lavere enn flommen i 2013. I
det øverste profil 6 vil vannstanden være ca. 0.3 m lavere. For en 200 års flom er
det 2 flomutsatte hus mellom profil 5 og 6 og nedenfor ved Elvål bru.
Ved en 200 års flom vil vannstanden være 20 cm høyere enn i 2013 både ved
profil 6, mens for en 1000 års flom vil vannstanden være 0.9 m høyere. Ved 200
og 1000 års flommer vil gårdene nærmest elva på opp- og nedsiden av ved Elvål
bru være flomutsatt.
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Tysla extended profiler
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Figur 8 Lengdeprofil og beregnede vannstander for de forskjellige flommer.

Tysla extended profiler
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Figur 9 Tverrprofil ved Elvål bru og beregnede vannstander for de forskjellige flommer er vist i blått.

3.7

Usikkerhet

Kvaliteten på vannlinjeberegningene avhenger av flere faktorer hvor disse er de
mest avgjørende:
- kalibreringen av vannlinjeberegningsmodellen
- hvor nøyaktig tverrprofilene er oppmålt og modellert
- usikkerhet i flomberegningen
- erosjon og masseavlagring i en fremtidig flom
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Beregning av vannstanden nær bruer og kulverter kan medføre noe større
usikkerhet. Erosjon og masseavlagring under en fremtidig flom representerer
generelt et betydelig usikkerhetsmoment i kartene som er utenfor vår kontroll.
Spesielt ved store flommer kan det skje store endringer i elveløpet.
En annen faktor som påvirker kvaliteten på vannlinje er forutsetningene som
ligger til grunn for modellen. Disse forutsetningene er de en anser som mest
sannsynlig skal inntreffe ved en fremtidig flomhendelse, men det er ikke gitt at
dette alltid stemmer. Det er uansett viktig å påpeke at vannlinje er et verktøy
som bygger på best tilgjengelige kunnskap og data fra fortiden og nåtiden, for slik
å kunne forutsi hvordan en fremtidig flom mest sannsynlig vil opptre. På
bakgrunn av dette anslås usikkerheten i vannlinjeberegningene å ligge innenfor
+/- 0.3m.
Tabell 3-1 Vannstand for hvert profil for ulike gjentaksintervall.
Qm
Profilnummer 38

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Q200

Q500

Q1000

50

60

70

82

92

101

113

120

11

281.79

282.99

283.26

283.49

283.67

283.82

283.90

284.03

284.05

10

281.17

282.65

282.90

283.10

283.26

283.42

283.54

283.67

283.81

9

280.40

282.19

282.35

282.34

282.43

282.50

282.57

282.68

282.96

8

280.40

282.21

282.38

282.39

282.49

282.57

282.65

282.78

283.06

7

280.38

282.16

282.33

282.32

282.40

282.46

282.53

282.63

282.80

6

280.35

282.09

282.24

282.17

282.21

282.24

282.26

282.28

282.93

5

280.34

282.10

282.25

282.18

282.24

282.27

282.31

282.36

282.49

4

279.28

279.95

280.15

280.25

280.36

280.42

280.80

280.85

281.02

3

278.02

278.71

278.95

279.05

279.09

279.14

279.18

279.24

279.38

2

276.58

277.21

277.35

277.47

277.58

277.64

277.71

277.79

278.08

1

274.68

275.27

275.40

275.53

275.63

275.70

275.78

275.88

276.18
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3.8

Generering av flomsoner

De ferdige flomsonene er generert på bakgrunn av de beregnede
flomvannstandene i Tysla (tabell 3-1 og 3-2). Det er utarbeidet flomsoner for
flommer med gjentaksintervall 20, 200 og 1000 år. Disse finnes på digital form og
kan også tegnes ut på kart.

3.9

Kartpresentasjon

Sluttprodukt som er utarbeidet omfatter:

Flomsonekart for 200-årsflom
På kartet presenteres bygninger med ulike farger ut fra flomfare, se figur 4-2;
*

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.
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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.

3.10 Flomberegningen
Grunnlaget for flomberegning i Tysla er god, og omfatter blant annet en lang
dataserie fra målestasjon 2.135 Unsetåeå.
Selv der det finnes data er det imidlertid en del usikkerhet knyttet til
frekvensanalyser av flomvannføringer. Alle observasjonene som foreligger er av
vannstander. Disse omregnes ut fra en vannføringskurve til vannføringsverdier.
Vannføringskurven er basert på et antall samtidige observasjoner av vannstand
og måling av vannføring i elven. Men disse direkte målinger er ikke alltid utført på
ekstreme flommer. De største flomvannføringene er altså beregnet ut fra en
ekstrapolert sammenheng mellom vannstander og vannføringer. Også
‘observerte’ flomvannføringer kan derfor inneholde en grad av usikkerhet.
Dessuten kan elvens profil endre seg ved målestasjonen slik at en får en
bunnsenking eller heving, slik at vannføringskurven ikke lenger stemmer. Dette
skjer spesielt ved store vannføringer i vassdraget.
Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er vanskelig. Det er mange faktorer
som spiller inn. Denne beregningen klassifiseres i klasse 2, på en skala fra 1 til 3
der 1 tilsvarer beste klasse.
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4. Veiledning for bruk
4.1

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.
Sikkerhetskrav for byggverk i forhold til flom er gitt i byggteknisk forskrift, TEK10,
§ 7-2. Kravene er differensiert i forhold til type flom og type
byggverk/infrastruktur. NVEs retningslinje 2/2011 "Flaum- og skredfare i
arealplanar" 6 beskriver hvordan sikkerhetskravene i TEK10 kan oppfylles i
arealplanleggingen.
Fortetting i allerede utbygde områder skal heller ikke tillates før sikkerheten er
bragt opp på et tilfredsstillende nivå i henhold til TEK10.

4.2

Arealplanlegging
flomsonekart

og

byggesaker

–

bruk

av

I kommuneplansammenheng kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere
områder som ikke bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige
tiltak. Flomsonene skal avsettes som hensynssoner på plankartet jf. pbl § 11-8.
Ved detaljplanlegging og ved dele- og byggesaksbehandling må en ta hensyn til
at også vannlinje har begrenset nøyaktighet. Primært må en ta utgangspunkt i de
beregnede vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. En
sikkerhetsmargin skal alltid legges til ved praktisk bruk. Områder som etter
nærmere kontroll i felt er utsatt for flomfare avsettes som hensynssoner på
plankartet jf. pbl § 12-6.
Til hensynssonene gis det bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for
arealbruken, for eksempel ved at det ikke tillates etablering av ny bebyggelse
lavere enn nivå for en 200-års flom, med mindre det utføres tiltak som sikrer
bebyggelsen mot flom.
Med grunnlag i vannlinje, må det innarbeides hensynssoner med bestemmelser
som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet mot flom når kommuneplanen for Rendalen
kommune rulleres.

4.3

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-
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årsflom og 50-årsflom. Varsel om stor flom innebærer at vannføringen ventes og
nå et nivå over 50-årsflom. Ved kontakt med flomvarslingen vil en ofte kunne få
mer detaljert informasjon.
Flomsonekart gir detaljkunnskap i form av beregnede vannstander over en lengre
strekning ved flom, og man kan se hvilke områder og hvilke typer verdier som blir
oversvømt. Beredskapsmyndighetene bør innarbeide denne informasjonen i sine
planer. Kartene viser 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.

4.4

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-års flom nettopp er inntruffet i et
vassdrag betyr dette ikke at det vil gå 50 år til neste gang dette nivået
overskrides. Den neste 50-årsflommen kan inntreffe allerede i inneværende år,
om to, 50 år eller kan hende først om 200 år. Det er viktig å være klar over at
sjansen for eksempelvis å få en 50-årsflom er like stor hvert år men den er liten bare 2 prosent.
Et aktuelt spørsmål ved planlegging av virksomhet i flomutsatte områder er
følgende: Hva er akseptabel sannsynlighet for flomskade i forhold til
gjentaksintervall og levetid? Gitt en konstruksjon med forventet (økonomisk)
levetid på 50 år som sikres mot en 100-årsflom. I følge tabellen vil det fremdeles
være 40 % sjanse for å få flomskader i løpet av en 50-årsperiode. 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 500årsflom.

Tabell 4-1

Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og
gjentaksintervall.

Gjentaksintervall (T)
10
50
100
200
500

10
65
18
10
5
2

Periodelengde år (L)
50
100
200
99
100
100
64
87
98
40
63
87
22
39
63
10
18
33
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500
100
100
99
92
63

4.5

Hvordan forholde seg til usikkerhet på kartet?

NVE lager flomsonekart med høyt presisjonsnivå som for mange formål skal
kunne brukes direkte. Det er likevel viktig å være bevisst at flomsonenes
utbredelse avhenger av bakenforliggende datagrunnlag og analyser.
Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget
sjekkes mot de beregnete flomvannstandene. På tross av god nøyaktighet på
terrengmodell kan det være områder som på kartet er angitt å ligge utenfor
flomsonen, men som ved detaljmåling i felt kan vise seg å ligge lavere enn det
aktuelle flomnivået. Tilsvarende kan det være mindre områder innenfor
flomområdet som ligger høyere enn den aktuelle flomvannstand. Ved
detaljplanlegging og plassering av byggverk er det viktig å være klar over dette.
En måte å forholde seg til usikkerheten på, er å legge sikkerhetsmarginer til de
beregnete flomvannstander. Hvor store disse skal være vil avhenge av hvilke
tiltak det er snakk om. For byggetiltak har vi i kapitel 7.3 angitt konkret forslag til
påslag på vannstandene. I forbindelse med beredskapssituasjoner vil ofte
usikkerheten i flomvarslene langt overstige usikkerheten i vannlinjene og
flomsonene. Det må derfor gjøres påslag som tar hensyn til alle elementer.
Geometrien i elveløpet kan bli endret, spesielt som følge av store flommer eller
ved menneskelige inngrep, slik at vannstandsforholdene endres. Tilsvarende kan
terrenginngrep inne på elveslettene, så som oppfyllinger, føre til at
terrengmodellen ikke lenger er gyldig i alle områder. Over tid kan det derfor bli
behov for å gjennomføre revisjon av beregningene og produsere nye
flomsonekart.
Så lenge kartene anses å utgjøre den best tilgjengelige informasjon om flomfare i
et område, forutsettes de lagt til grunn for arealbruk og flomtiltak.
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