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Forord 
Et nasjonalt kartgrunnlag – flomsonekart – er under etablering for de vassdragene i Norge som har 
størst skadepotensial. Hovedmålet med kartleggingen er forbedret arealplanlegging, 
byggesaksbehandling og beredskap i flomutsatte områder, slik at skadene ved flom blir redusert.  

Denne rapporten erstatter flomsonekart delprosjekt Etne, nr. 3/2003 og er en ajourføring av flom-, 
flomvannstands- og flomsoneberegninger for Etneelva i Etne kommune. På kartlagt strekning har 
elvene Nordelva og Sørelva samløp. Nedenfor samløpet kalles elven Etneelva og Aunebekken og 
Prestelva har samløp med Etneelva før utløpet i fjorden. Strekningen som er kartlagt er totalt ca. 
4,9 km. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger. 

En særlig takk til Knut Erik Ebne i Etne kommune, som har bidratt med oppmåling av 
kalibreringsvannstander i forbindelse med kartleggingsarbeidet.  

Oslo, juni 2015 

Anne Britt Leifseth Eli K. Øydvin 

Avdelingsdirektør Seksjonssjef 



 

 

  



 

 

Sammendrag  
Flomsonekartet for Etne fra år 2003 er revidert og denne rapporten erstatter rapport 3/2003, 

Delprosjekt Etne. Kartet er ajourført fordi det foreligger ny kunnskap, som endrer forutsetningene 

for de opprinnelige kartet og dermed tilsier er ajourføring. Det nye kartet har med analyse av 

stormflo, samt at nye og oppdaterte klima-, terreng- og flomdata er tatt med i analysen. Alle 

topografiske data er oppgitt i NN1954. Flomsonekartene presenterer oversvømt areal som følge av 

flomhendelser med et gitt gjentaksintervall.  

Flomberegningen fra 2001 er dokumentert i dokumentet Flomberegning for Etnevassdraget 

(041.Z)i som ble komplettert med forlengede dataserier, beregning av 1000-årsflom og 

normalvannføring i 2011. Konklusjonen fra kompletteringen er at ny vannføringskurve for hele 

observasjonsperioden og noe lengre dataserie har ført til noe større middelflom, men noe flatere 

flomfrekvenskurve. Summen av dette har ført til liten forandring av de største flommene. Det er 

utført flom- og vannlinjeberegninger for normalvannføring, middelflom og hhv. 10, 20, 50, 100, 

200, 500 og 1000 års flom, samt framskrivninger av 200årsflommen for et endret klima i år 2100.  

Beregninger NVE har utført for Etne viser at det forventes en økning i flomvannføringene på 20% 

frem mot år 2100. Klimaframskrivningene tilsvarer at dagens 500årsflom blir en 200årsflom i år 

2100. En forventer også mer kortvarig intensiv nedbør og fordi mindre nedbørfelter er mer sårbare 

for slik nedbør, anbefales at det legges til grunn 20 % økning i flomvannføringer for nedbørsfelt 

mindre enn 100 km2. 

Observerte vannstander fra 1999- og 1983-flommen er brukt for å kalibrere modellen. Etneelva har 

et fall på 0.3 %, mens Aunebekken har et fall på litt over 1.0 % mens Prestbekken har et fall på 

0.5%. Modellen beregner vannhastigheter på opptil 6m/s i elveløpet og opptil 2m/s på flomslettene 

for en 200årsflom. Ved store flommer kan elva rive med seg vegetasjon og gjenstander langs 

elvebredden. Dette kan medføre tilstopping av bru- og kulvertåpninger med påfølgende oppstuving 

og oversvømmelser. Ved varslet flom er det derfor viktig at kommunen inspiserer og evt. renser 

kulverter og bruer. Erosjon og masseavlagring i forbindelse med store flommer er et 

usikkerhetsmoment som ikke er kartlagt.  

Vannlinjeberegningene er utført i 2D, slik at modellen beregner fordelte vannhastigheter på 

flomslettene. For å forbedre lesbarheten er resultatet etterbehandlet i GIS. Områder markert som 

lavpunkter er områder som er lavere enn vannstanden i elven, men som ikke har direkte kontakt. 

Dette kan være områder bak flomverk, kulverter m.m. 

I kommuneplanen kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som ikke bør 

bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak. I reguleringsplaner og ved dele- og 

byggesaksbehandling, må en ta hensyn til at også flomsonekartene har begrenset nøyaktighet. 

Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget sjekkes mot beregnet 

flomvannstand. En må spesielt huske på at for å unngå flomskade, må dreneringen til et bygg ligge 

slik at avløpet også fungerer under flom. 

Vannlinjeberegninger er basert på data fra ulike kilder som alle har feilkilder, i tillegg til 

usikkerheten i selve beregningene. NVE anbefaler derfor at det legges til en sikkerhetsmargin på 

40cm på beregnet vannstand. 

Områder som er utsatt for flomfare skal avsettes som hensynsoner - flomfare på arealplankart, og 

tilknyttes bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres 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. Hensynssonene for flom må innarbeides når 

kommuneplanen for Etne kommune rulleres. Flomsonene kan også brukes til å planlegge 

beredskaps- og sikringstiltak; som evakuering og bygging av voller. 
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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 

Etter den store flommen på Østlandet i 1995, kjent som Vesleofsen, ble det oppnevnt et utvalg, 

Flomtiltaksutvalget som utarbeidet NOU 1996:16 Tiltak mot flom2. Utvalget anbefalte at det 

skulle etableres et nasjonalt kartgrunnlag – flomsonekart – for vassdragene i Norge som har størst 

skadepotensial2. Utvalget anbefalte en detaljert digital kartlegging. 

I stortingsmelding nr. 15 (2011-2012)3, ble det klart at regjeringen vil videreføre satsingen på 

flomsonekart fra stortingsmelding nr. 42 (1996-97)4. Regjeringen fastholder, at styring av 

arealbruken er det absolutt viktigste tiltaket, for å holde risikoen for flomskader på et akseptabelt 

nivå. Stortingsmeldingen slår også fast, at ved nykartlegging og ajourføringer, skal kartene også 

vise endringer som følge av klimaframskrivinger.  

Med grunnlag i stortingsmelding 42, ble det i 1998 satt i gang et 10-årsprosjekt for 

flomsonekartlegging i regi av NVE. Totalt ble det gjennomført detaljert flomsonekartlegging av 

ca. 130 vassdragsstrekninger. Nær halvparten av de kartlagte strekningene munner ut i sjøen. For 

disse utløpsområdene, er oversvømming som følge av stormflod også kartlagt. Arbeidet med 

detaljert flomsonekartlegging er videreført, som en del av forvaltninga fra og med år 2008. I følge 

Stortingsmelding nr. 15, skal NVE nå utarbeide en plan for flomfarekartlegging, som klargjør 

prioriteringene både for nykartlegging og ajourføring. Les mer om NVE sitt 

flomsonekartleggingsarbeid på www.nve.no. 

1.2 Avgrensing av prosjektet 

Kartlagt område dekker primært Etne sentrum. Det er ikke utført analyse for sidevassdrag, slik at 

oversvømmelse som følge av flom i sidebekker ikke beregnes.  Grunnlaget for flomsonekartene er 

flomberegninger og vannlinjeberegninger. Kart som viser prosjektets avgrensning er vist i Figur 

1-1. 

Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring som kartlegges. 

Virkningen av andre vassdragsrelaterte faremomenter som isganger, erosjon og utrasinger er ikke 

gjenstand for tilsvarende analyser, men kjente problemer av denne art er omtalt i tilknytning til 

flomsoneprosjektet, jf. kapittel 6 Andre faremomenter i området.  

http://www.nve.no/
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Figur 1-1: Oversiktskart over prosjektområdet. 

1.3 Flomsonekart og klimaendringer 

NVE utarbeider flomsonekart med grunnlag i flomberegninger og vannlinjeberegninger, i tillegg 

blir det tatt hensyn til stormflo for strekninger med utløp i sjø. Beregningene av flomstørrelser og 

stormflo, er basert på historiske data. Klimafremskrivninger er basert på resultater fra modeller for 

dagens og fremtidens klima, som er sammenlignet for å beregne forventet endring i f.eks. 200-

årsflom. Alle beregninger er utført med utgangspunkt i det beste av data pr. dag dato.  

Forskning viser at klimaendringer vil føre til endringer i fremtidige flommer. NVE har for 115 

nedbørfelt, estimert forventet endring i 200- og 1000-årsflom frem mot slutten av dette århundret. 

Beregningene5 er basert på flere tilgjengelige klimafremskrivninger, kalibrerte hydrologiske 

modeller og flomfrekvensanalyser. Beregnet endring i fremtidige flommer er prosentvis endring 

fra perioden 1961-1990 til 2071-2100. Den fullstendige analysen inneholder 8000 scenarioer for 

hvert nedbørfelt, hvor medianverdien av alle resultatene er beregnet klimaendring. Medianverdi er 

den midterste verdien i 1 tallrekke.  

Generelt er det forventet at ekstremnedbør og regnflommer kommer til å øke i hele landet, mens 

snøsmelteflommer i de større vassdragene vil avta. Resultatet av dette er økte flomstørrelser i alle 

vassdrag på Vestlandet, langs kysten og i små bratte vassdrag i hele landet. Også sideelver fra små, 

bratte nedbørsfelt vil få økte flomstørrelser, selv om flomfaren i hovedelven reduseres. I store 

vassdrag på Østlandet, i innlandet i Midt-Norge, i Troms og Finnmark forventes en reduksjon eller 

liten endring. I sistnevnte gruppe vil derfor eksisterende flomsonekart, gi et tilfredsstillende 

grunnlag for vurdering av flomfaren, også i forhold til fremtidige flommer. Dette gjelder imidlertid 

ikke munningsområdene, fordi havnivåstigning og økt stormfloaktivitet vil føre til forhøyede 

vannstander.  

Effekter av klimaendringer på flom er kategorisert i tre inndelinger: ingen endring, 20 % økning 

og 40 % økning. Hvilken kategori en elvestrekning tilhører er avhengig av hvor i Norge en 
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befinner seg, nedbørfeltets areal og høydefordelingen i nedbørfeltet. NVE vil tilpasse 

flomsonekartene 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 flomsonekart. 
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Figur 1-2: Endring i vannføring som følge av klimaendringer for delprosjekt fs12_14 Etne. Resultatet er 
basert på fremtidige klimascenarioer, regionale analyser og HBV-modeller i uregulerte nedbørfelt. 

Etne har et middels til lavtliggende forholdsvis lite nedbørfelt (254km2), som i dagens klima er 

dominert av regnflommer på høsten. Klimaframskrivningene tar utgangspunkt i nedbørsfelt med 

kalibrerte HBV-modeller. Framskrivningene for nærmeste HBV felt (41.1) gir 30% økning. 

Klimaframskrivningene for Etne viser at det forventes en økning i flomvannføringene på 20% 

frem mot år 2100. Klimaframskrivningene tilsvarer at dagens 500årsflom blir en 200årsflom i år 

2100.  

Framskrivningene av klimaet viser at kortvarig intens nedbør vil øke over hele landet i et fremtidig 

klima. Mindre nedbørfelter med liten sjøprosent responderer raskt og kraftig på slike hendelser, og 

er derfor mest sårbare for slik nedbør. NVE anbefaler derfor at det legges til grunn en 20 % økning 

i flomvannføringene for nedbørsfelt mindre enn 100 km2. For Etne kommune betyr dette at noe av 

fokuset må være rettet mot flommer i sidevassdrag og små bekker, der en erfaringsmessig opplever 

størst skader ved flomhendelser.  

1.4 Prosjektgjennomføring 

Prosjektet er gjennomført under ledelse av NVE med Etne kommune som bidragsyter og 

diskusjonspart. Siste utkast til flomsonekart ble presentert for kommunen 23.mars 2015 for innspill 

og vurdering av flomutbredelse. Prosjektet er gjennomført i henhold til eksisterende praksis i 

NVE. 
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2 Metode og databehov 
Ved detaljkartlegging av flomsoner benyttes detaljerte terrengdata, flomberegning og tverrprofiler, 

som beskriver en forenklet geometri av elven, som grunnlagsdata. Dataene for vannføring, 

elveløpets egenskaper og terrengmodellen benyttes i en hydraulisk modell, som beregner 

flomflater for hver vannføring. Kalibrering av modellen gjøres med utgangspunkt i 

sammenhørende verdier av vannstand og vannføring fra historiske flommer. Resultatet i form av 

flomsonekart viser per definisjon oversvømt areal ved et gitt gjentaksintervall. 

2.1 Hydrologiske data 

I forbindelse med ajourføringen av flomsonekartene, ble flomberegningen ble revidert med 

oppdaterte og forlengede dataserier frem til 2011. Flomberegningen fra 2001 er dokumentert i 

dokumentet Flomberegning for Etnevassdraget (041.Z)6, som ble komplettert med forlengede 

dataserier, beregning av 1000-årsflom og normalvannføring i 2011. Konklusjonen fra 

kompletteringen er, at ny vannføringskurve for hele observasjonsperioden og noe lengre dataserie, 

har ført til noe større middelflom, men noe flatere flomfrekvenskurve. Summen av dette har ført til 

liten forandring av de største flommene. For en detaljert beskrivelse av hydrologien i vassdraget 

henvises det til Flomberegning for Etnevassdraget (041.Z)i. 

2.1.1 Nedbørsfeltet 

Etnevassdraget ligger mellom Åkrafjorden og Saudafjorden. Etnefjorden er en liten sidefjord i den 

ytre delen av Hardangerfjorden. Vassdraget består av to deler. Den nordre delen kommer fra 

fjellområdet øst for Åkrafjorden og domineres av Stordalsvatnet, en innsjø på ca. 8.6 km2. Elven 

heter Nordelva nedstrøms innsjøen. Noen få kilometer nedstrøms Stordalsvatnet renner Nordelva 

sammen med Sørelva. Nordelva sitt nedbørfelt er 139 km2. Den søndre delen av vassdraget, 

Sørelva, kommer fra et innsjørikt fjellområde vest for Saudafjorden. Denne delen av vassdraget er 

regulert siden ca. 1920. Flere av innsjøene er reguleringsmagasiner for de to kraftverkene i 

vassdraget. Sørelva sitt nedbørfelt er 100 km2. Fra samløpet mellom Nordelva og Sørelva renner 

elven, som her heter Etneelva, gjennom et flatt område og faller etter ca. 3 km ut i fjorden. 

Etneelvas nedbørfelt ved fjorden er 254 km2, se Figur 2-2. 

De største flommene opptrer oftest om høsten, se Figur 2-1.  

 

Figur 2-1: Flommer i Etneelva, 1924-99. Sirkelen representerer året med start rett opp. Flommene er 
markert når på året de opptrer og med relativ størrelse. 
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Figur 2-2: Kart over Etnevassdraget. 

2.1.2 Hydrologisk datagrunnlag 

Flomberegninger utføres basert på historiske data fra målestasjoner i samme eller nærliggende 

vassdrag. Ved målestasjonene måles vannstand, som omregnes til vannføring ut fra en 

vannføringskurve. De to viktigste målestasjonene i vassdraget er 41.1 Stordalsvatn og 41.4Rygg.  

41.1 Stordalsvatn i Nordelva har et nedbørfelt på 129.5 km2. Stasjonen har sammenhengende 

observasjoner siden 1912. De største vannføringsmålingene som ligger til grunn for beregning av 

vannføringskurven er på ca. 55 m3/s, hvilket tilsvarer drøyt 70 % av midlere flomvannføring. 

41.4 Rygg i Sørelva er påvirket av reguleringen i vassdraget. Nedbørfeltet er 93.2 km2. Stasjonen 

har sammenhengende observasjoner siden 1924. Den største vannføringsmålingen som ligger til 

grunn for beregning av vannføringskurven er på 21 m3/s, hvilket tilsvarer ca. 35 % av midlere 

flomvannføring. Vannføringskurven er derfor ekstrapolert langt ut over største målte vannføring, 

og som følge av dette er vannføringene ved de største observerte flommene meget usikre. 

2.1.3 Samløpsproblematikk 

Det er ikke en klar sammenheng mellom de største flommene i de to grenene av vassdraget. Den 

største observerte flommen i Stordalsvatn var i 1940. Flommen ved Rygg det året er den fjerde 
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største ved den målestasjonen. Den største observerte flommen ved Rygg var i 1983. Flommen i 

Stordalsvatn det året er den fjerde største ved den målestasjonen. I 1940 kulminerte flommene 

samme dag, mens i 1983 kulminerte flommen ved Rygg en dag før flommen i Stordalsvatn. Ofte 

har flommen i Sørelva kulminerte noe tidligere enn flommen i Nordelva. Ved samløpet mellom de 

to elvene, antas derfor bidraget fra Sørelva ved flom med et bestemt gjentaksintervall i Nordelva, å 

tilsvare forskjellen mellom flommene i Etneelva etter samløpet og Nordelva ved dette 

gjentaksintervall. På tilsvarende måte beregnes bidraget fra Nordelva ved flom med bestemt 

gjentaksintervall i Sørelva. Samhørende vannføringer er vist i Tabell 2-1. 

Tabell 2-1: Samhørende vannføringer ved kulminasjon i hhv. Nordelva og Sørelva. 

 QM 

m3/s 

Q5 

m3/s 

Q10 

m3/s 

Q20 

m3/s 

Q50 

m3/s 

Q100 

m3/s 

Q200 

m3/s 

Q500 

m3/s 

Q1000 

m3/s 

Nordelva 89 105 122 142 172 197 226 271 310 

Samhørende vf. Sørelva 65 76 90 104 126 144 166 198 226 

Sørelva 78 93 108 125 152 174 200 239 274 

Samhørende vf. Nordelva 76 88 104 121 146 167 192 230 262 

2.1.4 Flomfrekvensanalyse 

Resultatet av flomberegningen er oppsummert i Tabell 2-2 under. Fra kapittel 2.1.3 har en at 

kulminasjonsvannføringen i Nordelva ikke opptrer samtidig med kulminasjonsvannføringen i 

Sørelva.  

Tabell 2-2: Resulterende kulminasjonsvannføringer for delprosjekt Etne fra Flomberegning for 
Etnevassdraget (041.Z)6 og komplettert med verdier for Q1000 fra notatet Komplettering av 
flomberegning for Etnevassdraget (041.Z)7. 

 QM 

m3/s 

Q5 

m3/s 

Q10 

m3/s 

Q20 

m3/s 

Q50 

m3/s 

Q100 

m3/s 

Q200 

m3/s 

Q500 

m3/s 

Q1000 

m3/s 

Nordelva 89 105 122 142 172 197 226 271 310 

Sørelva 78 93 108 125 152 174 200 239 274 

Etneelva nedstrøms samløpet mellom Nordelva og Sørelva 154 181 212 246 298 341 392 469 536 

Etneelva nedstrøms samløpet med liten bekk fra sør 156 184 216 250 303 347 398 476 545 

Etneelva oppstrøms samløpet med liten bekk fra nord 158 186 218 253 306 350 403 481 551 

Etneelva ved utløpet i fjorden 163 193 225 261 317 362 416 498 570 

2.1.5 Usikkerhet 

Konklusjonen for denne beregning er at selv om datagrunnlaget er godt med lange 

observasjonsserier, er de store flomverdiene usikre på grunn av usikre vannføringskurver, og 

beregningen klassifiseres ut fra dette i klasse 2, i en skala fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer beste klasse.  

2.2 Topografiske data 

Datagrunnlaget for flomsonekart omfatter data fra flere kilder med ulike usikkerheter. Under er en 

kort omtale av de ulike datakildene. Høydemodellen som er benyttet for alle topografiske data er 

NN1954.  

2.2.1 Tverrprofil 

Kartkonsulentene målte opp strekningen i 1999. Det er innmålt 30 profil i Etneelva, 4 profil i 

Nordelva, 5 profil i Sørelva samt 8 profil i Prestgårdsbekken. I modellen er det i tillegg interpolert 

tverrprofil, slik at det er mindre enn 50m mellom interpolerte tverrprofil.  
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Alle profilene i Mike11 er avsluttet ved elvebredden, der elveløpet går over fra å være en elv til å 

bli en flomslette. Profilene er koblet mot beregningsnettet for elvesletten i Mike21.  

2.2.2 Bruer 

Bruene i Aunebekken ble oppmålt av NVE i 2011.  

2.2.3 Terrengmodell 

Det er generert terrengmodell i GIS med programvaren ArcGis 10.2 basert på laserdata fra 

Kartverket. 

2.2.4 Kalibreringsdata 

Etter flommen i 1983 kunne en lese i Haugesunds avis 27. oktober 1983: 

”[…]. Nøyaktig hvor store materielle skader flommen kommer til å gjøre er ennå et åpent 

spørsmål. Det blir trolig millionbeløp. I Etne feide vannmassene i Etneelva med seg ei bru av 

betong i går. Ingen har sett elva større enn i går, selv ikkje under storflommen i 1940.”  

Flommen 26.okt 1983 er beregnet til å ha et gjentaksintervall på mellom 50- og 100år. Flommen 

ble ikke innmålt like etterpå, men Etne kommune målte i 2003 inn vannstander i samarbeid med 

NVE basert på bilder, se Figur 2-3, Figur 2-4 og Figur 2-5. Bildene er ikke nødvendigvis tatt ved 

kulminasjon og kan derfor avvike fra den maksimale vannstanden fra flommen.  

Flommen 28.oktober 2014 er beregnet til å ha en vannføring ved samløpet på 199m3/s, hvilket som 

tilsvarer en 10årsflom. Fra SeHavnivå.no finner en at havnivået under flommen var på kote 

−0.31m. Etne kommune målte inn vannstander under denne flommen, se Figur 2-6. Det er også 

registrert en mindre flom 2.november 1999. Vannføringen er beregnet til å ha kulminert under 

nivået for en middelsflom. Vannstandene ble oppmålt 2.nov 1999 i forbindelse med oppmåling av 

tverrprofil og representerer derfor ikke en flomhendelse. Vannføringen tilsvarte halvparten av en 

middelflom. 

Tabell 2-3: Beregnede vannføringer for kalibreringsflommene i Etnevassdraget. 

 Kulminasjonsvannføring, m3/s 

 Sted 26.okt 1983 2.nov 1999 28.okt 2014 

Nordelva 95 48.7 110 

Sørelva 219 34.8 89 

Etneelva ved fjorden 330 83.5 211 

 

 

Figur 2-3: Panoramabilde av idrettsbanen i Etne sentrum under flommen i 1983. 
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Figur 2-4: Panoramabilde av verkstaden på Auen med idrettsbanen til venstre fra flommen i 1983. 

 

Figur 2-5: Bilde av at elva renner innover flomslettene oppstrøms Etne Camping. 

 

De observerte vannstandene etter flommene i 1983 og 2014 er plottet på kartet i Figur 

2-6. De lyktes ikke å kalibrere modellen tilfredsstillende for vannstandene for 2014-

flommen, og disse er derfor tatt ut av kalibreringsgrunnlaget. For detaljert beskrivelse av 

kalibreringen av modellen henvises det til vannlinjenotatet8.  

 

 

Figur 2-6: Kart over Etne med registrerte vannstander etter flommen i 1983 (grønn) og 2014 (blå). 
Vannstandene er innmålt av Etne kommune. 

2.2.5 Ekstremvannstander sjø 

Etneelven har utløp i sjø og vannstandene i sjøen påvirker derfor beregningene i nedre del. 

Vannstandene for stormflo er beregnet basert på historiske data og er hentet fra Statens kartverks 

nettportal seHavnivå.no9, se Tabell 2-4.  
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Tabell 2-4: Dagens stormflonivåer10 og stormflo9 i år 2100 for Etne for gjentaksintervall opp til 1000år. 
Høydene er oppgitt i NN1954. 

  1 år 5år 10år 20år 50år 100år 200år 500år 1000år 

Stormflo [m] 0.89 1.02 1.08 1.12 1.18 1.22 1.26 1.31 1.34 

Stormflo i år 2100 [m]       2.11   

Klimaendringer medfører endringer i stormflonivåene, som står beskrevet i rapporten 

Havnivåstigning - Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner.10 For Etne 

finner en at havnivået korrigert for landhevingen øker med 75cm frem mot år 2100. I tillegg må en 

ta høyde for økt stormfloaktivitet ved å legge 10cm på de beregnede stormflonivåene for år 2100. 

Vannstanden for 200års stormflo i år 2100 blir dermed vannstanden 1.26m + 0.75m + 0.1m = 

2.11m. 

Datasettene som ligger til grunn for analyser av ekstremvannstander i sjø har en annen fordeling 

enn det som ligger til grunn for vannlinjen. Dette datasettet er mer homogent og usikkerheten i 

beregnet havnivåstigning er -20 til +35cm. I utløpsområder, der det er ekstremvannstand som følge 

av stormflo som er dimensjonerende, må en i tillegg ta hensyn til bølgeoppskylling. Spesielt 

gjelder dette for fjorder, som kan gi en forsterkning av tidevannets påvirkning og steder som er 

spesielt utsatt for høye bølger. 
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3 Hydrauliske beregninger 
MikeFlood er utviklet av Danish Hydraulic Institute (DHI, 2014). Programmet kobler Mike11, en 

1-dimensjonal (1D) modell for strømning i elveløpet sammen med Mike 21, som er en 2-

dimensjonal (2D) modell for elveslettene. Mike11 beregner gjennomsnittlige vannstander og 

vannhastigheter i elven basert på en forenklet geometri av elven ut fra tverrprofiler. Modellen gir 

en full dynamisk løsning på Saint Venant ligninger. Løsningsalgoritmen tilpasser seg automatisk 

til underkritisk og overkritisk strømning og alle hydrauliske konstruksjoner er modellert og 

beregnet i Mike11. 

Mike21 deler vanngeometrien inn i beregningselementer og løser ligningene for vannhastighet, 

trykk og turbulens for hvert beregningselement ved hjelp av Navier-Stokes ligninger. For 

inngående detaljer rundt programvaren henvises det til dokumentasjon11, fra DHI. Løsningen gir 

vannhastigheter og vanndybder på flomsletten, uten at en har behov for en detaljert terrengmodell 

for elveløpet. 

3.1 Grensebetingelser 

Modellen må ha en definert nedre vannstand som grensebetingelse, i tillegg til flomvannføringen. 

Avhengig av elvens fall vil vannstanden som benyttes som grensebetingelse påvirke løsningen 

modellen kommer frem til. Det er benyttet 1-års stormflo som nedre grensebetingelse for 

delprosjekt Etne. 

3.2 Kalibrering av modellen 

Vannlinjeberegninger kan ofte kontrolleres mot historiske hendelser slik at beregningene kan 

justeres slik at vannlinjen stemmer overens med observasjoner. I dette prosjekt var det forholdsvis 

store avvik mellom beregnet og målt vannstand for flommen i 2014. Dette kan skyldes flere 

forhold og NVE har ikke lyktes å identifisere feilkilden.  

Modellen er kalibrert mot 1999- og 1983-flommene, se Tabell 3-1 nedenfor. Resultatet av 

kalibreringen kan karakteriseres som tilfredsstillende. De fleste observasjonene ligger ±30cm fra 

beregnet vannstand for 1999-flommen, mens observasjonene avviker ±20cm fra beregnet for 

1983-flommen.  

2014-flommen er også lagt inn i modellen, men det var store avvik mellom beregnet og observert 

vannstand. Grunnen til de store avvikene skyldes sannsynligvis målefeil av observert vannstand 

eller feil estimert vannføring. I arbeidet med kalibrering av modellen ble ikke 2014-flommen 

vektlagt. 

  



 

12 

 

Tabell 3-1: Beregnet og observert vannstand for juni flommene i 1983 og 1999. Flommen i 2014 er ikke 
vektlagt i arbeidet med å kalibrere modellen, da avvikene mellom observert og beregnet var større 
forventet. 

  2.november 1999 26.oktober 1983 

 Pel 

Observert  

[m] 

Beregnet 

[m] 

Forskjell 

[m] 

Observert 

[m] 

Beregnet 

[m] 

Forskjell 

[m] 

Nordelva 360 9.0 9.5 0.5    

Nordelva 455 8.7 8.9 0.2    

Nordelva 535 8.3 8.4 0.0    

Nordelva 660 7.5 7.6 0.1    

Nordelva 715 6.8 7.3 0.6    

Nordelva 850 6.5 6.8 0.3    

Nordelva 960 5.8 6.1 0.3    

Nordelva 1070 5.4 5.7 0.3    

Nordelva 1100 5.4 5.6 0.2    

Nordelva 1175 5.1 5.6 0.5    

Nordelva 1265 4.8 5.4 0.6    

Nordelva 1320 5.6 5.2 -0.4    

Nordelva 1352 4.4 4.5 0.1 7.20 7.0 0.2 

Nordelva 1510 4.0 4.1 0.1    

Nordelva 1585 3.9 3.6 -0.3    

Nordelva 1640 3.5 3.4 -0.1    

Nordelva 1708 3.4 3.3 -0.1    

Nordelva 1760 3.4 3.2 -0.2    

Nordelva 1885 3.4 3.1 -0.3    

Nordelva 1950 3.5 3.1 -0.4 5.04 5.1 -0.1 

Nordelva 2110 3.0 2.9 -0.1    

Nordelva 2335 2.3 2.6 0.4    

Nordelva 2435 2.4 2.5 0.1    

Nordelva 2700 0.8 1.3 0.5 3.61 3.4 0.2 

Nordelva 2835 0.4 0.8 0.4 2.67 2.6 0.0 

3.3 Resultat 

Det er utført vannlinjeberegninger for flommer med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 

1000 år, samt framskrivninger av 200årsflommen for et endret klima i år 2100. For delprosjekt 

Etne gir klimafremskrivninger 20% økning i vannføring for beregnet 200-årsflom. Det er 

utarbeidet flomsonekart for flommer med 20-, 200- og 1000 års gjentaksintervall, samt klimasone 

for 200årsflommen i år 2100.  

3.4 Spesielt om bruer 

Vannstander lavere enn brubjelken beregnes med EnergyEquation i Mike11. Vannstanden 

beregnes som et overløp (Mike11 Weir), dersom vannstanden kommer over en brukerdefinert 

høyde (brubjelken). Dersom vannet kommer i kontakt med brubjelken, vil den hydrauliske 

kapasiteten til bruen reduseres, som følge av den økte friksjonen. En naturlig elv vil også kunne få 

redusert hydraulisk kapasitet, som følge av at drivgods setter seg fast i bruen og dermed redusere 
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den hydrauliske kapasiteten ytterligere. Broene på den kartlagte strekningen er modellert i Mike 

11. 

I  

Tabell 3-2 er de beregnede vannstandene oppstrøms og nedstrøms bruene, samt høyden på bruene, 

angitt. Ut fra tabellen ser en at den øverste bruen i Prestbekken har for lav kapasitet for en 

20årsflom, samt at den øverste bruen i Nordelva har for lav kapasitet for en 200årsflom. Dette kan 

en også se fra lengdeprofilene i Figur 3-1 og Figur 3-2. Det gjøres oppmerksom på at alle bruene 

er modellert statisk, slik at modellen ikke tar hensyn til at bruene i en flomsituasjon kan ødelegges 

eller at fundamentene kan undergraves. Modellen forutsetter at bruen ikke kollapser. 

Tabell 3-2: Oversikt over bruhøyder og vannstander oppstrøms og nedstrøms for ulike gjentaksintervall. 
Beregnede vannstander som er høyere enn bunn bru (brubjelken) er markert med blått. En ser at den 
øverste bruen i Prestbekken har for lav kapasitet for en 20årsflom, samt at den øverste bruen i Nordelva 
har for lav kapasitet for en 200årsflom. 

Elva 

Avstand 

fra 

utløpet 

Bru høyde Q20 Q200 Q1000 

Bunn Topp 
Opp 

strøms 

Ned 

strøms 

Opp 

strøms 

Ned 

strøms 

Opp 

strøms 

Ned 

strøms 

Sørelva 108 12.57 14.84 10.74 11.57 11.22 12.20 11.61 12.99 

Prestbekken 20 6.80 7.18 6.03 6.36 6.25 6.68 6.42 6.96 

Prestbekken 305 4.17 4.34 4.13 4.22 4.28 4.52 4.37 4.61 

Prestbekken 530 4.08 4.93 3.12 3.21 3.32 3.47 3.45 3.70 

Prestbekken 830 2.86 3.60 1.87 1.93 2.19 2.26 2.48 2.55 

Nordelva 1200 7.14 8.57 6.58 6.69 7.23 7.77 7.61 8.68 

Nordelva 2910 4.32 5.51 2.37 2.51 2.78 2.94 3.05 3.22 

Aunebekken 192 8.64 8.99 8.55 8.59 8.62 8.69 8.48 8.59 

Aunebekken 246 10.82 11.81 8.47 8.49 8.49 8.53 7.48 8.15 

 

3.4.1 Nordelva 

Det er to bruer på den modellerte strekningen i Nordelva. Den øverste bruen, Steinhagen bru, har 

for lav kapasitet for en 200årsflom. Den høye brukonstruksjonen medfører at bruen gir mye 

oppstuving dersom vannet kommer i kontakt med brubjelken. 
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Figur 3-1: Steinhagen bru (øverste bru i Nordelva) har for lav kapasitet for en 200årsflom og gir 
oppstuving. En får forhøyede vannstander ca.200m oppover elven.  

3.4.2 Prestbekken 

Det er 4 bruer i Prestbekken, men kun den øverste bruen har for lav kapasitet for flommer opp til 

200årsflom, se Figur 3-2. Kapasiteten til den øverste bruene er for lav for en 200årsflom, som 

medfører at vannet finner et flomløp på jordbruksarealet. 

 

Figur 3-2: Oversikt over bruer i Prestbekken. Med unntak av den øverste bruen, har alle bruene 
tilstrekkelig kapasitet for en 200årsflom. Dersom vannet renner ut av elveløpet oversvømmes 
hovedsakelig dyrket mark. 

3.4.3 Aunebekken 

To av bruene på strekningen er modellert, se Figur 3-3 og Figur 3-4. Den nederste gangbruen er 

ikke modellert, se Figur 3-5. I beregningene er det kun den øverste bruen som har noe lav kapasitet 

for flommer med 200år eller høye gjentaksintervall. 
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Figur 3-3: Den øverste bruen i Aunebekken, 192 oppstrøms samløpet ved Etneelva.  

 

Figur 3-4: Den nederste modellerte bruen i Aunebekken, ved 246. 
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Figur 3-5: Gangbruen ved campingplassen er ikke modellert, men vil trolig ikke påvirke vannstandene 
ved flom. Vannstanden i hovedelven vil ved flommer med store gjentaksintervall stå over broen.  

 

Figur 3-6: Lengdeprofil av Aunebekken det er to bruer på strekningen, ved 192 og 246. En ser at en får 
en liten lokal oppstuving den øverste bruen ved flommer større enn 200års gjentaksintervall.  

3.4.4 Sørelva 

Bruen over Sørelva ligger i et stryk med godt fall og elven har dermed høye vannhastigheter. Dette 

gjør at bruen trenger mindre lysåpning for å oppnå god hydraulisk kapasitet og har dermed 

tilstrekkelig hydraulisk kapasitet for alle beregnede gjentaksintervall. 
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Figur 3-7: Bruen i Sørelva ligger i et stryk og er dermed gunstig plassert i forhold til hydraulisk kapasitet 
og har tilstrekkelig hydraulisk kapasitet for alle beregnede gjentaksintervall.  

3.5 Vannhastigheter 

2D-modeller beregner vannhastigheter for alle modellelementer, mens 1D-modeller beregner en 

gjennomsnittshastighet for hele elveløpet, samt evt. venstre/høyre flomslette for hvert tverrprofil. 

MikeFlood er en kobling mellom en 1D- og en 2D-modell, der 1D-modellen dekker elveløpet. 1D-

modellen beregner gjennomsnittlige vannhastigheter i elveløpet, og resultatene er derfor ikke like 

nøyaktige med tanke på hastighet som 2D-modellen for elvesletten.  

Generelt finner en de største vannhastighetene på overflaten av de dypeste partiene av elven. Ut 

mot elvekantene og ned mot bunnen er vannhastighetene lavere. På flomslettene finner en som 

oftest de største vannhastighetene der en har størst helning og dybde. For delprosjekt Etne er dette 

på østsiden av Steinhagen bru og vest for Enge bru ved E134. Vannhastighetene i disse områdene 

er større enn 2.5m/s for en 1000-årsflom. Vannhastighetene på flomslettene beregnes med Mike21. 

For en nærmere presentasjon av hastighetsfordelingen i 2D-modellen vises til eget hastighetskart. 

De beregnede vannhastighetene i elveløpet er i hovedsak størrelsesorden 4 – 6 m/s for flommer 

med 20-, 200- og 1000års gjentaksintervall. Da 1D-modellen ikke beregner romlig fordelte 

hastigheter, er ikke resultatet fra 1D-modellen presentert i hastighetskartet. Under er 

hastighetskartene for 20-, 200- og 1000-årsflom vist med et standard topografisk bakgrunns kart 

fra 2009 fra Kartverket. 
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4 Flomsonekart 
Flomsonekartene presenterer de høyeste vannstandene for et gitt gjentaksintervall, som skyldes 

flom i elva.  

4.1 Resultater fra flomsoneanalysen 

Etne kommune har hatt foreløpige flomsonekart til gjennomsyn. Kommunens tilbakemelding var 

at utbredelsen av flommene ser ut til å stemme bedre enn flomsonekartene fra 2003, som hadde 

større flomutbredelse enn de nye kartene. 

Spesielt for delprosjekt Etne er at flomsonekartet viser at nesten all bebyggelse på kartlagt 

strekning er utsatt for vann i kjeller. 

4.1.1 20-årsflom 

Oversvømt areal ved en 20årsflom knyttes hovedsakelig til oversvømt areal fra elvesvingen 

oppstrøms Steinhagen bru til utløpet. Oppstrøms elvesvingen holder flomvannet seg hovedsakelig 

innenfor elvestrengen. Mindre oversvømmelser er likevel knyttet til bekkene Prestbekken og 

Aunebekken. Nedre deler av campingplassen oversvømmes. 

4.1.2 200-årsflom 

Oversvømt areal er knyttet til elvestrengen. Flomløpet ved Kaland oppstrøms Steinhagen bru 

finnes ikke på det nye kartet, men vannstandene i elven er kun 25cm lavere enn elveforbygningen 

på det laveste punktet. NVE anbefaler 50cm fribord for flomverk. Elven finner seg ikke nye løp på 

den kartlagte strekningen, men lavereliggende områder oversvømmes. Campingplassen, 

bebyggelse nært Prestbekken og Etneelva m.m. er flomutsatt. 

4.1.3 1000-årsflom 

Store arealer og mye bebyggelse er flomutsatt for en 1000årsflom. Elven finner seg nye løp ved 

Kaland oppstrøms Steinhagen bru, samt fra Sørelven til Aunebekken. Flomløpene fra Sørelva til 

Aunebekken og Steinhagen bru ved Kaland er ikke sammenhengende. Dette skyldes små avvik i 

terrengmodellene som ble benyttet for modellering og for kartproduksjon. Avvikene er godt 

innenfor usikkerheten i kartene. De totale oversvømmelsene er likevel mindre enn for 

500årsflommen på flomsonekartet fra 2003.  

4.1.4 Klimafremskrivninger 

Framskrivninger av klima gir en økning i flomvannføringene på 20% for Etne, som tilsvarer at 

dagens 500årsflom i år 2100 blir en 200årsflom. Flomvannet finner seg ikke nytt løp oppstrøms 

Steinhagen bru, men campingplassen blir oversvømt. Videre vil ikke flomutbredelsen være noe 

større enn dagens 200årsflom.  

4.1 Lavpunkter 

En del steder vil det finnes arealer som ligger lavere enn den beregnede flomvannstanden, men 

uten direkte forbindelse til elva. Dette kan være områder som ligger bak flomverk, men også 

lavpunkter som har forbindelse via en kulvert eller via grunnvannet. Disse områdene er ikke 

markert på kartet, fordi de vil ha en annen sannsynlighet for oversvømmelse og må behandles 
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særskilt. Spesielt utsatt vil disse områdene være ved intenst lokalt regn, ved stor flom i sidebekker 

eller ved gjentetting av kulverter.  

4.2 Kartpresentasjon 

Kartene viser utbredelsen av flomsonen med en fargeskala for vanndybdene for den aktuelle 

flomstørrelsen. I tillegg er det utarbeidet et hastighetskart som viser de absolutte vannhastighetene 

på flomsletten. Flomsonekartene viser vannstandskoter, der hver kote angir flomvannstanden for 

ett gitt gjentaksintervall. Flomvannstander skal leses direkte ut fra kartet, men ved praktisk bruk 

anbefaler NVE at en legger til en sikkerhetsmargin på 40cm på de beregnede vannstander. 

Vannstanden mellom høydekurve anses å variere lineært og kan derfor finnes ved interpolasjon.  

Flomutsatte områder er markert med en blå fargeskala der den mørkeste blåfargen tilsvarer den 

største flomdybden. Dette er nyttig informasjon i forhold til arealplanprosesser, fordi det indikerer 

hvor store oppfyllinger som er nødvendig dersom flomutsatte områder skal kunne utnyttes til 

byggeformål. Vanndyp er også en viktig parameter å vurdere med tanke på hvor farlig det vil være 

å oppholde seg i disse områdene under en flomsituasjon. 

Sluttprodukter som er utarbeidet omfatter flomsonene for 20-, 200- og 1000-årsflommen, samt 

200-årflommen med klimaframskrivning. Kartene er kodet i henhold til SOSI-standarden i UTM 

sone 32 og 33, i formatene SOSI og shape. Sluttproduktene vil gjøres tilgjengelig på NVEs 

nettsider.  

Under er flomsonen for flommer med 20-, 200- og 1000-årsgjentaksintervall vist med et standard 

topografisk bakgrunns kart fra 2009 fra Kartverket. 
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5 Usikkerhet 
Som ved all utrekning av denne typen er det uvisse knytt til resultata, samt at faktorer nevnt 

nedenfor i delkapittel 6.1 – 6.2 vil påvirke framtidige flom hendinger. Modellene bygger på 

forutsetninger som en meiner er realistiske at skal inntreffe i framtida. Disse forutsetningene er de 

en antar 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 flomsonekartene er et verktøy, som bygger 

på best tilgjengelige kunnskap og data fra fortida og nåtida, for slik å kunne forutsi hvordan en 

framtidig flom mest sannsynlig vil opptre. Ut fra kalibreringsresultatet og sensitivitetsanalyse, 

anbefaler NVE at det nyttas en tryggingsmargin på 40cm ved praktisk bruk, jf. kapittel 6. 

5.1 Flomberegningen 

Det hydrologiske datagrunnlaget er hentet fra målestasjoner der det er observert vannstand. 

Vannføringen finnes ved hjelp av en kurve som viser sammenhengen mellom vannstand og 

vannføring (vannføringskurve). Her ligger usikkerhet både i vannstandsavlesningen og i 

vannføringskurven. Usikkerheten i vannføringskurven øker normalt ved økende vannføring, da de 

fleste vannføringskurver er ekstrapolert for å dekke sjeldne vannføringshendelser. 

Datagrunnlaget for flomberegning i Etnevassdraget kan karakteriseres som bra. Frekvensanalysen 

er utført for målestasjoner i nærliggende felt, og usikkerheter knyttet til lokale variasjoner i nedbør 

under en enkelt flomhendelse er derfor stor.  

Det er alltid usikkerhet knyttet til flomberegninger, jf. omtale av datagrunnlaget.  Å kvantifisere 

usikkerhet i hydrologiske data er meget krevende. Konklusjonen for denne beregning er at 

datagrunnlaget er bra, og at beregningen ut fra dette kriteriet klassifiseres som klasse 2, på en skala 

fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer beste klasse.   

5.2 Hydrauliske beregninger 

Modellen som beregner vannstandene vannflatene er generert ut fra en kobling mellom en 1D- og 

en 2D-modell. Kvaliteten på 1D-utrekningar avhenger av flere faktorer, hvor disse er de mest 

avgjørende: 

- kalibreringen av den hydrauliske modellen  

- nøyaktigheten til topografiske data 

- usikkerhet i flomberegningen 

- erosjon og masseavlagring i en fremtidig flom 

Vannstand nær kompliserte geometrier som bruer og kulverter gir økt usikkerhet lokalt. Erosjon og 

masseavlagring under en fremtidig flom representerer generelt et usikkerhetsmoment i 

beregningene og dermed kartene, som er utenfor vår kontroll. Spesielt ved store flommer kan det 

skje store endringer i elveløpet.  

En annen faktor som påvirker kvaliteten på flomsonekartene 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 flomsonekartene er et verktøy som bygger på best tilgjengelige kunnskap og data pr dags 
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dato, for slik å kunne forutsi hvordan en fremtidig flom mest sannsynlig vil opptre. Kvaliteten på 

de hydrauliske beregningene er avhengig av en godt kalibrert vannlinjemodell, se kapittel 3.2.  

På denne bakgrunn anslås usikkerheten i vannlinjeberegningene å ligge innenfor +/- 0.4m. 

De største usikkerhetene i 2D-utrekningar er generelt knytt til terrengmodellen og utrekningsnettet. 

For Førde er det benyttet laserskannet høydedata. Terrengmodellen er interpolert over til et 

utrekningsnett, der størrelsen på cellene i utrekningsnettet er justert ut fra hellinga til 

terrengmodellen. Terrengdata nytta i dette prosjektet er det beste datamaterialet som er tilgjengelig 

per dags dato. 

Utrekningsnettet er skalert slik at det har ulik oppløsning i ulike områder. Dette gjør at en i 

områder med vanskelige geometrier kan ha en høyere oppløsning, og dermed oppnå nøyaktigere 

resultat enn om en skulle brukt fast oppløsning på beregningsnettet. Modellen er ikke bygget for å 

modellere detaljert strømning mellom bygg, da dette kreve veldig høy oppløsning på 

beregningsnettet og tilsvarende lenger utrekningstid. 

5.3 Flomsonekartet 

Nøyaktigheten i de beregnete flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data, 

flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer usikkerheten i terrengmodellen. 

5.4 Ekstremvannstand sjø 

Datasetta som ligger til grunn for analyser av ekstremvasstander i sjø, har en annen fordeling enn 

det som ligg til grunn for vasslinja. Dette datasettet har mindre variasjoner, slik at usikkerheten bli 

mindre. En kan derfor sette sikkerhetsmarginen lavere i områder der det er ekstremvasstand som 

følge av stormflo, som er dimensjonerende. I områder som grenser mot sjø bør en ta hensyn til 

bølgeoppskylling. 
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6 Andre faremomenter i området 
I flomsonekartprosjektet vurderes også andre faremomenter i vassdraget, men som ikke uten 

videre inngår i eller tas hensyn til i flomsonekartleggingen. Andre faremomenter kan være flom i 

sideelver/ bekker, isgang, massetransport, erosjon og lav kapasitet på kulverter.  

Flomsonekartprosjektet har ikke som mål å kartlegge slik fare fullstendig, men skal forsøke å 

samle inn eksisterende informasjon og presentere kjente flomrelaterte problemer langs vassdraget. 

En gjennomgang av disse faremomenter bør inngå som en del av kommunens risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS). 

6.1 Kulverter 

Bekker og sidevassdrag i tilknytting til busetting er ofte lagt i rør og er ofte årsak til store lokale 

skader i en flomsituasjon. Det forventes at klimaendringene vil medføre økt fare for lokale 

nedbørsflommer, med påfølgende skader langs mindre elver og bekker og som følge av overvann i 

tettbygde strøk. Dette tilsier at kommunene må kartlegge utsatte bekker og områder med fare for 

overvann, spesielt i områder med høy busetting. Som del av kommunens risiko- og 

sårbarhetsanalyse, bør kommunen gjøre seg kjent med hvilke kulverter som kan bli blokkert. Dette 

gjelder også områder uten flomsonekart i Etne kommune.   

6.2 Områder med fare for vann i kjeller 

Også utenfor direkte flomutsatte områder og lavpunkter vil det være nødvendig å ta hensyn til 

flomfaren, da flom ofte vil føre til forhøyet grunnvannstand innover elvesletter. Uavhengig av 

flommen, kan forhøyet grunnvannstand føre til vann i kjellere. For å analysere dette kreves 

inngående analyser blant annet av grunnforhold. Det ligger utenfor flomsonekartprosjektets 

målsetting å kartlegge slike forhold. 
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7 Veiledning for bruk 

7.1 Unngå bygging på flomutsatte områder 

Stortinget har forutsatt at sikringsbehovet langs vassdragene ikke skal øke, som følge av ny 

utbygging. Derfor bør ikke flomutsatte områder tas i bruk, om det finnes alternative arealer. 

Flomutsatte areal identifiseres på flomsonekart, der flomsonen er utredet i detalj med høy 

nøyaktighet. For områder som uten flomsonekart, kan en bruke NVEs Aktsomhetskart for flom 

som er tilgjengelige på NVEs nettsider. Aktsomhetskartet er basert på en landsdekkende GIS 

analyse, som viser områder som kan oversvømmes ved store flommer. For areal som er markert 

som utsatt i aktsomhetskarta, kan NVE veilederen 3/2015 Flaumfare langs bekker være til hjelp 

med å identifisere og kartlegge flomutsatte areal nærmere.  

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"12, beskriver hvordan sikkerhetskravene i 

TEK10 kan oppfylles i arealplanleggingen. 

Fortetting i allerede utbygde områder, skal heller ikke tillates før sikkerheten er brakt opp på et 

tilfredsstillende nivå, i henhold til TEK10. 

7.2 Hvordan forholde seg til vannhastigheter? 

Hastighetskartet er ment å være til hjelp i arealplanlegging og beredskap for å identifisere områder 

med fare for erosjon eller stor vanntransport ved flom, og som derfor bør vies ekstra 

oppmerksomhet. Erosjonsfaren er avhengig av flere faktorer enn bare vannhastigheten, der bl.a. 

vegetasjonstype, bunnform, kornform og korngradering er viktige faktorer. Selve elveløpet vil i 

noen tilfeller kunne ha vesentlig høyere hastigheter enn 2 m/s, uten at det medfører problemer med 

erosjon. Tilsvarende vil det i områder med for eksempel fin silt/sand, der det til vanlig ikke 

strømmer vann, kunne oppstå erosjon allerede ved vannhastigheter på 0.2 m/s ifølge Hjulstrøms 

diagram, se Figur 7-1. På flomsletter bør en generelt være oppmerksom på erosjon i områder med 

vannhastigheter i størrelsesorden 2 m/s.  
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Figur 7-1: Hjulstrøms diagram13 for grense mellom erosjon og avleiring. 

På hastighetskartet presenteres vannhastighetenes størrelse, men ikke retning. For mer inngående 

informasjon om erosjon, massetransport og dimensjonering av erosjonssikringstiltak, vises det til 

revidert utgave av Vassdragshåndboka13.  

7.3 Hvordan forholde seg til usikkerhet på kartet? 

NVE lager flomsonekart med høyt presisjonsnivå, som for mange formål skal kunne brukes 

direkte. Det er likevel viktig å være bevisst at flomsonenes utbredelse avhenger av 

bakenforliggende datagrunnlag og analyser. 

Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget sjekkes mot de 

beregnete flomvannstandene. På tross av god nøyaktighet på terrengmodell kan det 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 7.4 angitt konkret forslag til påslag på vannstandene. I forbindelse med 

beredskapssituasjoner, vil usikkerheten i flomvarslene langt overstige usikkerheten i vannlinjene 

og flomsonene.  

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 nye revisjoner av beregningene og flomsonekartene.  
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Så lenge kartene anses å utgjøre den best tilgjengelige informasjon om flomfare i et område, 

forutsettes de lagt til grunn for arealbruk og flomtiltak. 

7.4 Arealplanlegging og byggesaker – bruk av 
flomsonekart 

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 

hensynsoner på plankartet jf. pbl § 11-8. 

Ved detaljplanlegging og ved dele- og byggesaksbehandling, må en ta hensyn til at også 

flomsonekartene har begrenset nøyaktighet. Primært må en ta utgangspunkt i de 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 

hensynsoner på plankartet jf. pbl § 12-6.  

For å unngå flomskade må dessuten dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet fungerer under 

flom. I dette prosjektet er grunnlagsmaterialet vurdert som godt. NVE anbefaler et påslag med 

0.4m på de beregnete vannstandene for å dekke opp usikkerheter i beregningene.  

Til hensynssonene gis det 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. 

Med grunnlag i flomsonekartene, må det innarbeides hensynsoner med bestemmelser som ivaretar 

tilstrekkelig sikkerhet mot flom når kommuneplanen for Etne kommune rulleres. 

7.5 Flomvarsling og beredskap – bruk av 
flomsonekart 

www.varsom.no er kilden til varsling av naturfare i Norge, også varsling av flom. NVE overvåker 

kontinuerlig vassdragene i Norge og varsler fra 2013 flom etter en ny varslingsskala, se Figur 7-1. 

Et flomvarsel forteller hvor stor vannføring som ventes. 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 aktsomhetsnivåer, som også sier noe om sannsynligheten for at skader kan 

forekomme. Grensen mellom de ulike aktsomhetsnivåene er oppgitt som vannføring relatert til 

gjentaksintervall. Disse gjentaksintervallene og vannføringene kan finnes på flomsonekartene. Ved 

varsel på oransje aktsomhetsnivå vil vannføringen nå et nivå mellom 5-årsflom og 50-årsflom. 

Ved rødt aktsomhetsnivå vil vannføringen nå et nivå over 50-årsflom. Også ved gult 

aktsomhetsnivå, hvor det ventes vannføring med mindre enn 5-års gjentaksintervall, kan det 

forekomme skader. Det dreier seg som oftest om skader av mer lokal karakter i tilknytning til 

mindre bekker /elver. 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. Kopling mot adresseregistre kan gi lister 

over berørte eiendommer. På dette grunnlaget vil de beredskapsansvarlige bedre kunne planlegge 

evakuering, omkjøringsveier, bygging av voller og andre krisetiltak. På grunn av usikkerhet i både 

http://www.varsom.no/
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flomvarsel og flomsonekartene er det ved planlegging og gjennomføring av sikringstiltak også 

viktig å legge på en sikkerhetsmargin.  

 

Figur 7-2: Oversikt over de nye aktsomhetsnivåene for flom er vist til venstre i figuren. Nivåene innenfor 
varslingsskalaen som ble brukt før 2013 er vist til høyre. Grensene mellom nye og gamle nivåer er 
uforandret. 

7.6 Generelt om gjentaksintervall og 
sannsynlighet 

Gjentaksintervall er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en får en like stor eller 

større flom. Dette intervallet sier noe om hvor sannsynlig det er å få en flom av en viss størrelse. 

Sannsynligheten for eksempelvis 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 inntreffer. 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 500-årsflom!  
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Tabell 7-1: Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og gjentaksintervall. 

Gjentaksintervall (T) 

Periodelengde  år (L) 

10 50 100 200 500 1000 

10 65 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

50 18 % 64 % 87 % 98 % 100 % 100 % 

100 10 % 39 % 63 % 87 % 99 % 100 % 

200 5 % 22 % 39 % 63 % 92 % 99 % 

500 2 % 10 % 18 % 33 % 63 % 86 % 

1000 1 % 5 % 10 % 18 % 39 % 63 % 
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