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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 presenterer resultatene fra kartleggingen av Fedaelva i Kvinesdal
kommune. Kartene omfatter de flomutsatte områdene på strekningen fra sjøen til utløpet
av Holefossen ved Birkelandstranda, like nedstrøms E39. Den aktuelle strekningen er ca.
1,2 km lang. Vannstandene i elva nedstrøms Feda bru er sterkt påvirket av vannstanden
ved utløpet.
Kjartan Orvedal har vært delprosjektetleder, mens Rengifo Z. Ortega har hatt ansvar for å
utarbeide kartene. Den hydrauliske modellen er kvalitetssikret av Turid B. Pedersen.
En særlig takk til Olav Torgersen og Svein Arne Jerstad i Kvinesdal kommune, som har
bidratt med lokalkunnskap og kontroll av de foreløpige kartene.

Oslo, februar 2016

Anne Britt Leifseth

Eli K. Øydvin

avdelingsdirektør

seksjonssjef

Sammendrag
Flomsonekartet for Feda er basert på klima-, terreng- og flomdata. Alle resultatene i
denne rapporten er oppgitt i NN2000 høydesystem, om ikke annet er spesifisert. NN2000
er i dette området ca. 12 cm lavere enn NN1954. Flomsonekartene presenterer oversvømt
areal, som følge av stormflo i sjø og flomvanstander i vassdrag med gitte
gjentaksintervall.
Det er utarbeidet flomsoner for 20-, 200-, og 1000-årsflom langs Fedaelva fra sjøen til
utløpet av Holefossen ved Birkelandstranda, like nedstrøms E39. Det er videre utarbeidet
sone for 200-årsflom i et endra klima i år 2100.
Ved en 20-årsflom oversvømmes i hovedsak naust og sjøboder langs Feda. Ved en 200årsflom oversvømmes i tillegg en del boliger oppstrøms Feda bru, mens stormflo med
samme gjentaksintervall gir de største vannstandene nedstrøms tverrprofil 4. Flere
bygninger oversvømmes ved en 1000-årsflom, spesielt oppstrøms Feda bru.
Klimafremskrivningene viser at 200-årsflommen i år 2100, vil tilsvare dagens 1000årsflom. I tillegg vil havnivået i år 2100 være 60 cm høyere enn dagens havnivå. Antall
flomutsatte bygninger vil øke i forhold til dagens 1000-årsflom, spesielt nedstrøms Feda
bru.
Flomberegningen for Feda er primært basert på vannføringsobservasjoner fra
målestasjonen 25.7 Refsti. Det er utført flomberegninger og vannlinjeberegninger for
normalvannføring, middelflom og hhv. 20-, 50-, 100-, 200-, 500- og 1000-årsflom.
Beregningene NVE har utført, viser at Fedaelva vil få 20 % økning i flomvannføringer
frem mot år 2100, som følge av klimaendringer. I et endra klima forventer en mer
kortvarig intensiv nedbør. For nedbørsfelt som responderer raskt på nedbør, anbefales det
at det legges til grunn 20 % økning i flomvannføringer.
NVE har kontrollert modellen mot kalibreringsdata oppmålt under flommen i 6. desember
2015. Flommen 6. desember tilsvarte litt i overkant av en 100-årsflom og gjorde store
skader i vassdraget. Under flommen i 2015 rant vannet utenfor bruen på høyre side sett
nedstrøms og fundamentene til bruen ble ødelagt, slik at brutverrsnittet ble endret.
Skadene som ble påført Feda bru under flommen viser at bruen har for lav hydraulisk
kapasitet.
De største vannhastighetene vil en få like nedstrøms Feda bru. Elven vil ha spesielt stor
erosjonskraft ved flom i kombinasjon med lav sjøvannstand. I tillegg kan elva rive med
seg vegetasjon og gjenstander langs elvebredden ved flom, som kan medføre tilstopping
av bruåpningen. Ved varslet flom er det derfor viktig at kommunen inspiserer og
eventuelt renser området ved brua.
Flomsoneanalysen er utført med GIS-verktøy og resultatene overleveres digitalt.
Vannstandene innenfor flomsonen presenteres som tverrprofil, der hvert tverrprofil er
koblet mot en vannstandstabell med vannhøyder for ulike gjentaksintervall. 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.v.
I kommuneplanen anvendes flomsonene 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 flomsonene har begrenset nøyaktighet.
Spesielt i områder nær flomsonen, 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.
Vannlinjeberegningen er basert på data fra ulike kilder som alle har feilkilder, i tillegg til
usikkerheten i selve beregningene. NVE anbefaler at det legges til en sikkerhetsmargin på
50 cm ved praktisk bruk av flomvannstandene tilknyttet tverrprofilene.
Områder som er utsatt for flomfare skal avsettes som hensynssone - 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-årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen mot
flom. Hensynssonene for flom må innarbeides når kommuneplanen for Kvinesdal
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 flom1. Utvalget
anbefalte at det skulle etableres et nasjonalt kartgrunnlag – flomsonekart – for
vassdragene i Norge som har størst skadepotensial1. Utvalget anbefalte en detaljert digital
kartlegging.
I 1998 ble flomsonekartlegging igangsatt i regi av NVE. Totalt er det gjennomført
detaljert flomsonekartlegging av ca. 140 vassdragsstrekninger. Nær halvparten av de
kartlagte strekningene munner ut i sjøen. For disse utløpsområdene, er oversvømming
som følge av stormflo også kartlagt.
I stortingsmelding nr. 15 (2011-2012)2, ble det klart at regjeringen vil videreføre
satsingen på flomsonekart fra stortingsmelding nr. 42 (1996-97)3. 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.
Les mer om NVE sitt flomsonekartleggingsarbeid på www.nve.no.

1.2 Avgrensing av prosjektet
Flomsonekart for delprosjekt Feda dekker de flomutsatte områdene av Fedaelva på
strekningen fra sjøen til utløpet av Holefossen ved Birkelandstranda, like nedstrøms E39.
Den aktuelle strekningen som kartlegges er ca. 1,2 km lang. Vannstandene i elva
nedstrøms Feda bru er sterkt påvirket av vannstanden ved utløpet. Det er ikke utført
analyse for sidevassdrag. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger,
vannlinjeberegninger og flomsoneanalyse. Kart som viser prosjektets avgrensning er vist i
Figur 1-1.
Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring som skal
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.
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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
flomvannstander 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 vannføring for ulike gjentaksintervall. Alle beregninger er
utført med utgangspunkt i beste tilgjengelige data..
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. Resultatene i rapporten Hydrological projections for floods in Norway
under a future climate4 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 en 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
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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 befinner seg, nedbørsfeltets areal og høydefordelingen i nedbørsfeltet.
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Figur 1-2: Delprosjekt Feda får 20% økning som følge av klimaendringer. Resultatet er basert på fremtidige klimascenarioer,
regionale analyser og HBV-modeller i uregulerte nedbørfelt.

I NVE-report 5-2011, ”Hydrological projections for floods in Norway under a future
climate”, er det gitt anbefalinger om hvordan ta hensyn til forventet klimautvikling frem
til år 2100. Ut fra avsnitt 8.3 i nevnte rapport, er det valgt 20 % økning for å beskrive
klimaendringers effekt på fremtidige flommer. Dette innebærer at dagens 200-årsflom vil
øke fra 220 m3/s i dag til 264 m3/s i år 2100, som tilsvarer at dagens 1000-årsflom vil
være en 200-årsflom i år 2100.
Framskrivningene av klimaet viser at kortvarig intens nedbør, vil øke over hele landet i et
fremtidig klima. Nedbørsfelt som responderer raskt på nedbør er mer sårbare og det
anbefales derfor at det legges til grunn 20 % økning i flomvannføringer for alle slike
nedbørsfelt. Generelt 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 Kvinesdal kommune som
bidragsyter og diskusjonspart. Første utkast til flomsonekart ble oversendt til kommunen
19. august 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 grunnlagsdata, der tverrprofilene er en forenklet geometri av elven. Data
for vannføring og tverrprofiler benyttes i en hydraulisk modell, som beregner vannstander
for hvert gjentaksintervall. Modellen kalibreres med 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
Flomberegningene for Fedaelva er gjengitt i rapporten Flomberegning for Fedaelva,
Kvinesdal kommune, Vest-Agder (025.3A1)5 og i supplerende notat til rapport 63/20136.
Under er et utdrag av flomberegningen.
Flomberegningen inneholder vannføringer for flommer med gjentaksintervall hhv. 10-,
20-, 50-, 100-, 200-, 500- og 1000 år. I tillegg beregnes middelflom og normalvannføring,
basert på avrenningskart for Norge med data fra 1961-1990. Beregningene er i stor grad
basert på målestasjon 25.7 Refsti, som har et nedbørsfeltet på 203,5 km2. Stasjonen har
vært i kontinuerlig drift fra 1898, med unntak av perioden 1976–1991, og hadde følgelig
ca. 100 år med data da flomberegningen ble utført. Tabell 2-1 beskriver feltkarakteristika
for nedbørsfeltet.
Tabell 2-1: Feltkarakteristika for nedbørsfeltet.

* Avrenning beregnet fra NVEs avrenningskart for normalperioden 1961-1990.

2.1.1 Nedbørsfeltet
Vassdraget som det er utført flomberegninger for er Fedaelva (ved målestasjonen 25.7
Refsti), som renner ut i Fedafjorden. To magasiner Kumlevollvatn (magasinvolum 5 mill.
m3) og Krokvatn (magasinvolum 9 mill. m3) ligger i nedbørsfeltet til Refsti. Flomregimet
til dette nedbørsfeltet er et regime hvor hoveddelen av flommene forekommer på høsten
og tidlig vinter, når magasinene gjerne er fulle. I tillegg utgjør det totale magasinvolumet
kun 4 % av årlig avrenning. Det antas derfor at disse har liten innvirkning på flommene.
Kart som viser avgrensningen til nedbørsfeltet er vist Figur 2-1 under.
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Figur 2-1: Nedbørsfeltet til Fedaelva ved målestasjonen 25.7 Refsti.

2.1.2 Hydrologisk datagrunnlag
For å kontrollere at tallene fra 25.7 Refsti er fornuftige, er de sammenlignet med spesifikk
avrenning for fem stasjoner med lignende feltegenskaper. Tabell 2-2 viser feltegenskaper,
middelavrenning fra avrenningskartet (QN) og observasjoner (Qobs), samt midlere
årsnedbør (PN) for stasjonene. De fem feltene varier betydelig i årsnedbør, men forholdet
mellom midlere årsnedbør og årsmiddelavrenning (PN/QN) er konstant for alle stasjonene,
noe som tyder på at de responderer forholdsvis likt på den nedbøren som faller. De
nærliggende nedbørsfeltene er vist i kart i Figur 2-2.
Tabell 2-2: Feltkarakteristika for aktuelle sammenligningsstasjoner.

QN betegner årsmiddelavrenningen i perioden 1961-90 beregnet fra NVEs avrenningskart.
Qobs betegner middelavrenningen beregnet for periode med tilgjengelige observasjoner.
PN betegner midlere årsnedbør i perioden 1961-90.
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Figur 2-2: Kart over nedbørsfeltene for aktuelle sammenligningsstasjoner.

2.1.3 Flomberegning
Forholdet mellom kulminasjonsvannføring (momentanvannføring) og
døgnmiddelvannføring (Qmom/Q mid) anslås fortrinnsvis ved å analysere de største
observerte flommene i vassdraget. For målestasjonen 25.7 Refsti, finnes det kun
momentanvannføring fra 2009 og fremover, så disse brukes for å undersøke forholdet
mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring. De fire årsflommene (20092012) med forholdstall er presentert i Tabell 2-3. Det gjennomsnittlige forholdstallet for
de 4 største flommene er beregnet til 1.13. Flommen i desember 2015 hadde et
forholdstall på 1.1.
Tabell 2-3: Forholdstallet mellom kulminasjonsverdier og døgnmiddel er beregnet for de 3 største
flommene ved 25.7 Refsti.

På bakgrunn av de få årene med timesverdier, ble forholdstallet beregnet fra formelverk. I
Sælthun et al. (1997) er det utarbeidet ligninger, som uttrykker sammenhengen mellom
forholdet Qmom/Qmid og feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent). Formelen for
høstflommer er:
Qmom/Qmid = 2.29 - 0.29 • logA - 0.270 • ASE0.5
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hvor A er feltareal og ASE er effektiv sjøprosent. For Fedaelva gir formelen et forholdstall på 1,25.
Resultatet av flomberegningen er presentert i Tabell 2-4 nedenfor.
Tabell 2-4: Kulminasjonsvannføringer i Kvinesdal. For alle flommer til og med 200-års gjentaksintervall
er det regnet med flomreduksjon som følge av reguleringene i vassdraget.

Fedaelva

Areal

QM

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Q200

Q500

Q1000

km²

m³/s

m³/s

m³/s

m³/s

m³/s

m³/s

m³/s

m³/s

m³/s

203,5

91

113

132

147

175

196

220

247

270

Klima i år 2100

264

2.1.4 Historiske flommer
De 11 største registrerte flommene ved 25.7 Refsti er oppsummert kronologisk fra størst
til minst i Tabell 2-5 under. Flommen 6. desember 2015 er ikke tatt med i
analysegrunnlaget for flomberegningen som ble utført i 2013.
Tabell 2-5: Største registrerte døgnmiddel vannføringer ved målestasjon 25.7 Refsti, siden målingene
startet i 1898

Nr

Dato

Døgnmiddel
m3/s

1

06/12/2015

183

2

03/12/1992

132

3

25/10/1929

131

4

07/10/1943

117

5

26/09/1975

106

6

15/12/1936

102

7

05/11/1931

98

8

28/12/1924

98

9

21/11/2009

95

10

14/09/2011

95

11

08/01/2005

92

2.2 Topografiske data
Dersom annet ikke er spesifisert, er alle høydedata i denne rapporten er oppgitt i NN2000.
Oppmålte tverrprofil og vannlinjemodellen er utarbeida i NN1954, men resultata er
korrigert til NN2000 ved å trekke fra 12 cm på høyder gitt i forhold til høydesystemet
NN1954.

2.2.1 Tverrprofil
Profilene er valgt ut for å beskrive elvas geometri i horisontal- og vertikalplanet. Det er
målt 9 profiler på den flomutsatte strekningen fra sjøen til Holefossen. Strekningen ble
profilert i november 2008 av Novatek AS7. Avstandene mellom profilene er beregnet fra
kart.

2.2.2 Bruer
Feda bru ved profil 7 er eneste bru på kartlagt strekning. Fra Figur 2-3 ser en at brua har
høye og tette rekkverk. I modelleringen av bruen er dette lagt inn som tette vegger, da en
forventer at drivgods som transporteres av elven ved flom vil tette rekkverket.
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Figur 2-3: Bilde av Feda bru tatt under oppmåling av tverrprofilene i 2008. Foto: Novatek AS (2008).

2.2.3 Terrengmodell
Det er generert en terrengmodell i GIS basert på laserdata fra Kartverket.
Terrengmodellen er etablert i henhold til høydesystemet NN2000.

2.2.4 Kalibreringsdata
For å kalibrere vannlinjeberegningsmodellen er man avhengig av samtidig registrering av
vannføring og vannstand. Modellen er kalibrert mot flommen 6. desember 2015, som
kulminerte med en vannføring på 201 m3/s ved NVEs målestasjon 25.7 Refsti. Dette er
den største registrerte vannføringen ved målestasjonen, som ble opprettet i 1898.
Vannføringen ved kulminasjon var i overkant av en 100-årsflom. NVE dokumenterte
vannlinjen under og like etter flommen.
I NVEs vassdragsnivellement l.nr. 596 utgitt i 1986 er det ikke gjort flomobservasjoner
på den aktuelle strekningen.

2.3 Stormflo
Fedafjorden er et vanskelig område når det gjelder vannstand. Tidevannsvariasjonene er
små, og det meteorologiske bidraget til vannstanden vil ofte dominere. Den nærmeste
vannstandsmåleren er Tregde ved Mandal. Statens kartverk sjø har i tillegg korte
måleserier fra Rasvåg på Hidra og fra Flekkefjord, som har omtrent likt tidevann. I
beregningene antar Statens Kartverk Sjø (20158) at værbidraget i Fedafjorden og ved
Tregde er relativt likt, slik at vannstandene også er representative for Feda.
For de 3 største flommene i vassdraget, 25. oktober 1929, 3. desember 1992 og 6.
desember 2015, hadde Tregde målestasjon et metrologisk bidrag på hhv. 10-15 cm,
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50-60 cm og 30-40 cm. Med de aktuelle astronomiske bidragene, tilsvarer dette omtrent
vannstandsnivået for 1-års stormflo.
Klimaframskrivlinger medfører endringer i stormflonivåene, som beskrevet i rapporten
Sea Level Change for Norway - Past and Present Observations and Projections to 21009.
Resultatet er gitt i Tabell 2-6.
Tabell 2-6: Beregnet stormflo i dag og år 2100 for gjentaksintervall opp til 1000 år. Høydene er oppgitt i
NN2000 [m].

1 år

5år

10år

20år

50år

100år

200år

500år

1000år

Stormflo [m]

0.49

0.64

0.70

0.77

0.84

0.90

0.96

1.03

1.08

Stormflo i år 2100 [m]

1.09

1.56

Rapporten Sea Level Change for Norway9 beregnet havnivå i år 2100, som følge av
klimaendringer. Beregnet stormflo er korrigert for forventet landhevning. Framskrivinger
av stormaktivitet er svært usikkert og det er derfor ikke grunnlag for å øke nivåene av
stormflo, som følge av økt værbidrag. Framskrivningene av klimaet viser at havnivået
øker med 60 cm i år 2100 i forhold til dagens havnivå ved utslippscenarioet RCP8.5.
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3 Hydrauliske beregninger
Det er utført vasslinjeutrekningar ved bruk av dataprogrammet Hec-Ras v4.1.0, som er
utviklet av U.S. Army Corps of Engineers. Det er beregnet vannstander for 10-, 20-, 50-,
100-, 200-, 500 og 1000-årsflom. Programmet benytter energimetoden eller
momentmetoden for å beregne vannlinjen fra et tverrsnitt til det neste. Modellen beregner
vannlinjen ved hjelp av energimetoden, der det er en gradvis varierende vannlinje.
Samme vannmengde kan strømme rolig eller strykende, med to forskjellige vanndyp
avhengig av bunnhelning og forholdene oppstrøms og nedstrøms, samt av
energiforholdene. Rolig strømning kalles også underkritisk, mens strykende strømning
kalles overkritisk. Ved en overgang mellom disse to situasjonene sier vi gjerne at
”dybden går gjennom kritisk.” Dersom vannlinjen går gjennom kritisk vil modellen bytte
til momentmetoden, som benytter seg av kraftbalanse og kontinuitet mellom to tverrsnitt.
I likhet med energimetoden tas det utgangspunkt i at dybden i et tverrsnitt er kjent.
Dersom vannføringen ikke endrer seg (eller endrer seg langsomt) og elva ikke er bratt, vil
vannstanden i nedstrøms ende påvirke vannstanden oppover i elven. Denne situasjonen
kalles for stasjonær strømning. Det er motsatt for eksempel ved et dambrudd (ikkestasjonær strømning). Da vil trykk og hastighet og volum endres raskt, og vannstanden i
nedstrøms ende vil kun i begrenset omfang påvirke vannstanden oppover i elven, fordi de
ikke-stasjonære forholdene (dambruddsbølgen) vil være dominerende. I beregningene er
det forutsatt stasjonære forhold.
Nødvendige inngangsdata er tverrprofilgeometri, ruhet, nedstrøms grensebetingelse og
vannføring, der ruheten er friksjonen mellom elvebunnen og vannet i elven. Ruheten
beskrives ved Manning’s tall n, der lave n-verdier representerer lav ruhet. Detaljert
gjennomgang av beregningsgrunnlaget for vannlinjen er omtalt i vannlinjenotatet10.

3.1 Spesielt om delprosjekt Feda
Etablering av den hydrauliske modellen for Fedaelva er basert på tilstanden i vassdraget
før flommen 6.desember 2015.
Modellen er kjørt med stasjonær vannføring, under forutsetning at en har underkritisk
strømning på hele strekningen. Spesielt for delprosjekt Feda er at vannstandene i elva er
sterkt påvirket av havnivå opp til Feda bru. Modellen viser at kapasiteten til brua
bestemmer vannstanden oppstrøms brua, mens havnivået ved flom er med på å bestemme
vannstandene nedstrøms brua. For en 200-årsflom viser beregningene at brua gir 98 cm
oppstuving.
Modellen er kjørt med stasjonære underkritiske forhold på hele strekningen. For at
modellen skal klare å beregne bruen er tverrprofilene mellom profil 6 og 8 interpolert
med 5 m mellomrom.

3.2 Vannlinjeberegning
Det er utført vannlinjeberegninger for normalvannføringen (QN), i tillegg til flommer med
gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000år. I tillegg er normalvannføringen
beregnet, som er middel avrenning for perioden 1961-1990. For delprosjekt Feda gir
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klimafremskrivninger 20 % økning i beregnet 200-årsflom i år 2100. Det er utarbeidet
flomsonekart for flommer med 20-, 200- og 1000-års gjentaksintervall, i tillegg til 200årsflom i et endret klima frem mot år 2100.
Et viktig resultat fra vannlinjeberegningene, er at vannstandene i Feda er påvirket av
tidevann/stormflo helt opp til tverrprofil 4, se Figur 3-1. Beregningene viser at stormflo
med høye gjentaksintervall gir de høyeste vannstandene opp til tverrprofil 6.
Flomsonekartene presenterer de høyeste vannstandene, uavhengig om de skyldes stormflo
eller flom i elv.

Figur 3-1: Vannlinjeberegningene viser at Feda bru stuver opp ved store flommer.

Beregnede vannstander er presentert i tabellform i Tabell 3-1 og Tabell 3-2 under.
Vannstandene i Tabell 3-2 er lagt til grunn for analyse av flomutbredelsene.
Tabell 3-1: Beregnede vannstander for Feda (NN2000). For vannstander markert med blått er det
stormflo som gir høyest vannstand, og er inkludert i tabell 3-2. Kolonnen Klima er vannstand ved 200årsflom i år 2100.

Tverrprofil
1
2
3
4
5
6
6.8
7
8
9

QN
[m]
0.49
0.50
0.50
0.51
0.53
0.55
0.58
0.59
0.68
0.72

QM
[m]
0.49*
0.50*
0.52*
0.54*
0.59
0.63
0.71
0.76
0.99
1.06

Q20
[m]
0.49
0.53
0.56
0.62
0.74
0.83
0.98
1.09
1.62
1.70

Q50
[m]
0.49
0.54
0.59
0.68
0.83
0.93
1.12
1.28
1.97
2.04

Q100
[m]
0.49
0.56
0.61
0.72
0.90
1.02
1.23
1.43
2.24
2.30

Q200
[m]
0.49
0.58
0.64
0.77
0.98
1.12
1.35
1.60
2.55
2.60

Q500
[m]
0.49
0.60
0.68
0.84
1.08
1.23
1.48
1.79
2.88
2.93

Q1000
[m]
0.49
0.62
0.72
0.90
1.17
1.32
1.58
1.96
3.15
3.19

Klima
[m]
1.09
1.09
1.13
1.2
1.29
1.46
1.73
2.06
3.13
3.17

*Det er lagt til grunn stormflo på 0.57m for QM, som er snittet av stormflo med 1- og 5-års gjentaksintervall.
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Tabell 3-2: Høyeste beregnede vannstander, uavhengig om de skyldes flom eller stormflo. Det er
benyttet 1-års stormflo for QN og QM. Verdier i tabellen som er markert med blått stammer fra
stomfloberegningen. [NN2000]. Kolonnen Klima høyeste vannstand av 200-års stormflo og 200-årsflom i
år 2100.

Tverrprofil
1
2
3
4
5
6
6.8
7
8
9

QN
[m]
0.49
0.50
0.50
0.51
0.53
0.55
0.58
0.59
0.68
0.72

QM
[m]
0.57*
0.57*
0.57*
0.57*
0.59
0.63
0.71
0.76
0.99
1.06

Q20
[m]
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.83
0.98
1.09
1.62
1.70

Q50
[m]
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.93
1.12
1.28
1.97
2.04

Q100
[m]
0.9
0.9
0.9
0.9
0.90
1.02
1.23
1.43
2.24
2.30

Q200
[m]
0.96
0.96
0.96
0.96
0.98
1.12
1.35
1.60
2.55
2.60

Q500
[m]
1.03
1.03
1.03
1.03
1.08
1.23
1.48
1.79
2.88
2.93

Q1000
[m]
1.08
1.08
1.08
1.08
1.17
1.32
1.58
1.96
3.15
3.19

Klima
[m]
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.73
2.06
3.13
3.17

*Det er lagt til grunn stormflo på 0.57m for QM, som er snittet av stormflo med 1- og 5-års gjentaksintervall.

3.3 Grensebetingelser
Modellen må ha en definert nedre vannstand som grensebetingelse. Tilsvarende må
vannføringen inn i modellen øverst være definert. Avhengig av elvens fall og selve
grensebetingelsen som benyttes, vil grensebetingelsene påvirke løsningen modellen
kommer frem til. Verdiene en benytter som grensebetingelsene kan derfor påvirke de
endelige resultatene.
For delprosjekt Feda er det benyttet 1-års stormflo som nedre grensebetingelse. Stormflo
er forhøyet vannstand i sjøen som skyldes kombinerte effekt av lavtrykk, pålandsvind og
høyt tidevann.

3.4 Kalibrering av modellen
Vannlinjeberegninger kontrolleres mot historiske hendelser, slik at modellen kan tilpasses
den observerte vannlinjen. Flommen 6. desember 2015 kulminerte på 201m3/s ved
målestasjon 25.7 Refsti, mens beregnet 100-årsflom er på 196 m3/s. Sammenligning av
beregnet og innmålt vannstand, viser at modellen avviker mest nedstrøms bruen.
Beregnede vannstander var 30-40 cm lavere enn observerte vannstander, se Figur 3-2 og
Figur 3-3. Observert vannstand ved utløpet er brukt som nedre grensebetingelse.
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Figur 3-2: Beregnet vannlinje og målte vannstander under flommen i 2015. De største avvikene finner en
like nedstrøms bruen.

Figuren under viser flomsonen for 100-årsflom med observert vannstand ved utløpet som nede
grensebetingelse, samt innmålte vannstander for flommen i 2015.

Figur 3-3: Omtrentlig flomsone for 100-årsflom og innmålte vannstander under flommen 6. desember
2015. Spesielt om bruer

Geometrien til modellen er statisk, slik at endringer av geometrien ved en evt.
flomhendelse ikke modelleres. Dette medfører at endringer av tverrprofil og
konstruksjoner som følge av blant annet erosjon ikke lar seg modellere.
Feda bru er beregnet med Energy Only (Standard Step) metoden. Beregningene stemmer
bra med lokale observasjoner av at bruen stuver opp med ca.1 m ved flom, se Notat etter

14

befaring 19. mai 200811. Under flommen i 2015 rant vannet utenfor bruen på høyre side
sett nedstrøms. Skadene som ble påført Feda bru under flommen viser at bruen har for lav
hydraulisk kapasitet, se Figur 3-4.

Figur 3-4: Feda bru etter 2015-flommen. Foto: NVE.

3.5 Vannhastigheter
1D-modeller beregner en gjennomsnittshastighet for hele elveløpet, samt evt.
venstre/høyre flomslette for hvert tverrprofil. Disse vannhastighetene er å anse som
gjennomsnittlige for hele tverrprofilet. Naturlige elver har en store lokale variasjoner fra
elvebredden til djupålen og tilsvarende fra overflaten til bunn. Resultatene fra 1Dmodeller kan ikke beskrive disse variasjonene, men gir et gjennomsnitt for hele elveløpet.
Beregnede vannhastigheter er derfor kun egnet til å identifisere partier av elven med høye
vannhastigheter, ikke til dimensjonering av sikringstiltak, steinstørrelse etc.
Vannhastighetene er beregnet til maksimalt 3.0 m/s for en 20-årsflom, 4.1 m/s for en 200årsflom og 4.8 m/s for en 1000-årsflom. Generelt finner en de største vannhastighetene
midt i elva. Tverrprofilet med størst vannhastighet er Feda bru. Da modellen beregner
gjennomsnittlige vannhastigheter, er ikke resultatet presentert på kart.
Tabell 3-3: Beregnet vannhastigheter for Feda med 1-års stormflo som nedre grensebetingelse.

Tverrprofil
1
2
3
4
5
6
6.8
7
8
9

QN
[m/s]
0.4
0.4
0.3
0.4
0.6
0.6
1.2
1.2
0.8
0.6

QM
[m]
0.6
0.6
0.5
0.7
0.9
0.9
2.0
2.0
1.1
0.8

Q20
[m]
1.0
1.0
0.8
1.0
1.3
1.4
3.0
2.9
1.3
1.1

Q50
[m/s]
1.2
1.1
0.9
1.2
1.5
1.6
3.4
3.3
1.4
1.2

Q100
[m/s]
1.4
1.3
1.0
1.3
1.7
1.7
3.8
3.6
1.4
1.2

Q200
[m/s]
1.6
1.4
1.2
1.5
1.8
1.9
4.1
3.9
1.4
1.3

Q500
[m/s]
1.8
1.6
1.3
1.6
1.9
2.0
4.5
4.2
1.4
1.3

Q1000
[m/s]
1.9
1.7
1.4
1.7
2.0
2.1
4.8
4.5
1.4
1.4

Klima
[m/s]
1.4
1.4
1.1
1.5
1.8
1.9
4.6
4.3
1.4
1.3
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Vannhastighetene kan bli vesentlig høyere nedstrøms Feda bru, dersom flom og lavt
tidevann inntreffer samtidig.

3.6 Sensitivitetsanalyse
Det er utført en sensitivitetsanalyse ved å øke ruheten uttrykt med Manning's n-verdier
med 20% for 200-årsflom. Dette resulterte i at vannlinjen økte lineært fra null ved nedre
grensevilkår til ca.20 cm like nedstrøms Feda bru. Oppstrøms Feda bru var vannlinjen ca.
40 cm høyere.
Tilsvarende resulterte en økning i vannføringen med 20% i at vannlinjen økte lineært fra
null ved utløpet, til ca.30 cm like nedenfor bruen. Oppstrøms bruen øker vannstanden
med 50 cm i forhold til beregnet vannlinje for 200-årsflom.

Figur 3-5: Sensitivitetsanalyse for Fedaelv, der vannføringen og ruheten er økt med 20% for 200-års
flommen. Effekten av økningen var størst for vannføringen, som økte med opptil 50cm.

16

4 Flomsonekart
Flomsonekartene presenterer de høyeste vannstandene for et gitt gjentaksintervall,
uavhengig om de skyldes flom i elva eller høyt tidevann.

4.1 Stormfloanalyse
I perioder med lavt lufttrykk og kraftig vind fra en retning, kan vann stuves opp ved
kysten og føre til at vannstanden lokalt blir høyere enn normalt. Dersom dette
sammenfaller med en springfloperiode, kalles det stormflo og vannstanden blir ekstra
høy.
Flom og det metrologiske bidraget til stormflo kan ha de samme værfenomenene som
utløsende faktor, men store gjentaksintervall er sannsynligheten for at begge hendelsene
inntreffer samtidig liten. Ved flomsonekartlegging bruker NVE 1-års stormflo som nedre
grensebetingelse for flommer med henholdsvis 20-, 50-, 100-, 200-, 500- eller 1000 års
gjentaksintervall. Når kartene utarbeides, presenteres den høyeste vannstanden for hvert
gjentaksintervall, uavhengig av om det skyldes flom eller stormflo, se Figur 4-1.

Figur 4-1: I flomsonekartene presenterer den hendelsen som gir høyest vannstand for en flom med et
gitt gjentaksintervall, uavhengig av om vannstanden skyldes flom i elva eller stormflo i sjø.
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4.2 Resultater fra flomsoneanalysen
Kvinesdal kommune har hatt foreløpige flomsonekart for Feda til gjennomsyn.
Kommunens tilbakemelding er at utbredelsen av flommene ser ut til å stemme bra med
lokale erfaringer.

4.2.1 20-årsflom
Ved en 20-årsflom oversvømes i hovedsak naust og sjåboder langs Feda. Vannstanden er
ca 70 cm høyere oppstrøms Feda bru enn nedstrøms pga. oppstuving. Stormflo med 20års gjentakintervall er beregnet til 0.77 m, som gir de høyeste vannstandene opp til og
med tverrprofil 5. Den største vannhastigheten i Feda finner en ved Feda bru, der
vannhastigheten er ca. 3 m/s. På resten av strekningen er vannhastigheten omtrent 1m/s.

4.2.2 200-årsflom
Ved en 200-årsflom oversvømmes en del boliger oppstrøms Feda bru, i tillegg til naust og
sjøboder langs Feda. Dette medfører at skadepotensialet er adskillig høyere enn for en 20årsflom. I hovedsak er det vanninntregning som skaper de største utfordringene. Stormflo
med 200-års gjentaksintervall gir de største vannstandene opp til og med tverrprofil 4.
Nedstrøms tverrprofil 4 oversvømmes i hovedsak den samme bebyggelsen som for 20årsflommen, da vannstanden kun er 20 cm høyere for 200-årsflommen. Vannstanden er
ca 150 cm høyere oppstrøms Feda bru enn nedstrøms pga. oppstuving. Dette medfører at
beregnet vannstand er 90 cm høyere enn for 20-årsflommen.
Dens største vannhastigheten finner en ved Feda bru, der vannhastigheten er 4.1m/s.
Oppstrøms og nedstrøms Feda bru øker vannhastigheten med ca 0.5m/s i forhold til 20årsflommen.

4.2.3 1000-årsflom
Ved en 1000-årsflom oversvømmes flere bygninger, spesielt oppstrøms Feda bru.
Oppstuving medfører at vannstanden oppstrøms Feda bru er ca. 190 cm høyere oppstrøms
enn nedstrøms. Stormflo i sjø gir de høyeste vannstandene opp til tverrprofil 4.
Vannhastighetene ved Feda bru er beregnet til 4.8m/s, mens resten av strekningen har
hastigheter like under 2 m/s.

4.2.4 200-årsflom i et endra klima i år 2100
Klimafremskrivningene tilsier at 200-årsflommen i år 2100, vil tilsvare dagens 1000årsflom. I tillegg vil havnivået i år 2100 være 60 cm høyere enn dagens havnivå. Stormflo
vil i år 2100 gi høyere vannstander enn flomvannstandene opp til tverrprofil 6, nedstrøms
Feda bru. Oversvømte bygninger vil øke i forhold til dagens 1000-årsflom, spesielt
nedstrøms Feda bru.
Vannhastighetene vil tilsvare forhold ved dagens 1000-årsflom, men vil redusers noe
nedstrøms Feda bru.
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4.3 Lavpunkter
En del steder vil det finnes arealer som ligger lavere enn den beregnede flomvannstanden,
men uten direkte forbindelse til elva. Dette kan være områder som ligger bak flomverk,
men også lavpunkter som har forbindelse via en kulvert eller via grunnvannet.
Disse områdene er markert med en egen skravur, fordi de vil ha en annen sannsynlighet
for oversvømmelse og må behandles særskilt. Spesielt utsatt vil disse områdene være ved
intenst lokalt regn, ved stor flom i sidebekker eller ved gjentetting av kulverter.

4.4 Kartpresentasjon
4.4.1 Hvordan leses kartet?
Kartene viser utbredelsen av flomsonen for den aktuelle flomstørrelsen. Flomsonekartene
viser plasseringen av tverrprofilene, som er utgangspunktet for den genererte flomsonen.
Det er ved disse profilene vannstander er beregnet. Flomvannstandene er vist i Tabell 3-1
og Tabell 3-2. Mellom tverrprofilene anses vannstanden å variere lineært og kan derfor
fastsettes 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.

4.4.2 Kartprodukter
Sluttprodukter som er utarbeidet omfatter flomsonene for 20-, 200- og 1000-årsflommen.
Kartene er kodet i henhold til SOSI-standarden i UTM sone 32 og 33, i formatene SOSI
og shape. Sluttproduktene i PDF-format vil gjøres tilgjengelig på NVEs nettsider.
Kartprodukter på andre formater vil kunne overleveres ved kontakt.
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5 Usikkerhet
5.1 Flomberegningen
Det er en hel del usikkerhet knyttet til frekvensanalyser av flomvannføringer. De
observasjoner som foreligger er av vannstander. Disse omregnes ut fra en
vannføringskurve til vannføringsverdier. Vannføringskurven er basert på observasjoner
av vannstander og tilhørende målinger av vannføring i elven, men disse målingene er ofte
ikke utført på store flommer. De største flomvannføringene er altså beregnet ut fra et
ekstrapolert forhold mellom vannstander og vannføringer, dvs. også ”observerte”
flomvannføringer inneholder en stor grad av usikkerhet. Andre kilder til usikkerhet er
bruk av døgnmiddelverdier, og mangel av lange findataserier.
Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er meget vanskelig. Det er mange faktorer
som spiller inn, særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata.
Flomberegninger for farekart/ flomsonekart klassifiseres skjønnsmessig i en av tre
kategorier: godt, brukbart eller mangelfullt datagrunnlag. I Fedaelva er det en lang
observasjonsserie med døgndata, det er imidlertid få data med fin tidsoppløsning
tilgjengelig fra vassdraget. Datagrunnlaget betraktes likevel som godt.

5.2 Hydrauliske beregninger
Nøyaktigheten til vannlinjeberegningene er avhengig av kvaliteten til topografisk data,
flomberegningen og modelleringen. Vannstand nær kompliserte geometrier, som bruer og
kulverter, kan også gi økt usikkerhet lokalt.
Det er foretatt beregninger for å se hvordan ruheten i elva påvirker de beregnede
vannstander, jf. avsnitt 3.6. Det er vanskelig å tallfeste den totale usikkerheten i
vannlinjeberegninger, da det er knyttet usikkerhet til data for vannføring og terrengdata. I
dette prosjektet er usikkerheten i stor grad knyttet til nivåene for stormflo og
nøyaktigheten til modellen ved Feda bru. Generelt er usikkerheten større ved bruer og ved
strømmingsoverganger.
Basert på beregninger av usikkerheten er det fastsatt å benytte en sikkerhetsmargin på 50
cm for kartlagt strekning.

5.3 Flomsonekartet
Nøyaktigheten i de beregnete flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data,
flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer usikkerheten i
terrengmodellen.
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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 Bekker og sidevassdrag
Bekker og sidevassdrag i tilknytning til bosetting 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 bosetting. 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 Kvinesdal
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
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"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.

7.1 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
bør 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.
NVE anbefaler at det ved praktisk bruk legges til grunn en sikkerhetsmargin på 50 cm for
delprosjekt Feda.
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 200årsflom, 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 Kvinesdal kommune
rulleres.

7.2 Hvordan forholde seg til vannhastigheter?
Tabellen med vannhastigheter 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
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flomsletter bør en generelt være oppmerksom på erosjon i områder med vannhastigheter i
størrelsesorden 2.0m/s.

Figur 7-1: Hjulstrøms diagram13 for grense mellom erosjon og avleiring.

For mer inngående informasjon om erosjon, massetransport og dimensjonering av
erosjonssikringstiltak, vises det til revidert utgave av Vassdragshåndboka13.

7.3 Flomvarsling
flomsonekart

og

beredskap

–

bruk

av

www.varsom.no er kilden til varsling av naturfare i Norge, også varsling av flom. NVE
overvåker kontinuerlig vassdragene i Norge. Et flomvarsel forteller hvor stor vannføring
som ventes, relatert til flomstatistikk ved forskjellige målestasjoner. Det er ikke
nødvendigvis et varsel om skade. For å kunne varsle skadeflom, må man ha detaljert
kjennskap til skadepotensialet i et område. Flomvarslene gis i form av aktsomhetsnivåer,
som også sier noe om sannsynligheten for at skader kan forekomme. Figur 7-2 viser en
oversikt over aktsomhetsnivåene.
Grensen mellom de ulike aktsomhetsnivåene er oppgitt som vannføring relatert til
gjentaksintervall. Ved varsel på oransje (3) aktsomhetsnivå vil vannføringen nå et nivå
mellom ca. 5-årsflom og 50-årsflom. Ved rødt (4) aktsomhetsnivå vil vannføringen nå et
nivå over ca. 50-årsflom. Også ved gult (2) aktsomhetsnivå, hvor det ventes vannføring
med mindre enn ca. 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.
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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 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.

7.4 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.
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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 7.1 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.
Så lenge kartene anses å utgjøre den best tilgjengelige informasjon om flomfare i et
område, forutsettes de lagt til grunn for arealbruk og flomtiltak.

7.5 Generelt om gjentaksintervall og
sannsynlighet
Gjentaksintervall er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en får en like
stor eller større flom. Dette intervallet sier noe om hvor sannsynlig det er å få en flom av
en viss størrelse. Sannsynligheten for eksempelvis en 50-årsflom er 1/50, dvs. 2 % hvert
eneste år. Dersom en 50-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 100årsflom. 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!
Tabell 7-1: Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og gjentaksintervall.

Gjentaksintervall (T)
10

10

50

Periodelengde år (L)
100
200

500

1000

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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