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Sammendrag 
NVE har ajourført flomsonekartet for Vefsna og Skjerva i Mosjøen. Bakgrunnen for 
ajourføringen av flomsonekartet er at flomberegningen er ajourført, noe som har medført at 
flomvannføringen for Vefsna har økt og for Skjerva er redusert sammenlignet med verdiene fra 
2004. I flomsonekartene er også effekten av klimaframskrivning fram mot år 2100 synliggjort.  

Flomsonekartene er basert på vannlinjeberegning, flomberegning og kartanalyse, som følge av 
naturlig høy vannstand i elv. Det er utarbeidet flomsonekart for 20-, 200- og 1000-årsflom, samt 
200- og 1000-årsflom i et endret klima i år 2100. Oversvømmelse som følge av stormflo er ikke 
inkludert i kartleggingen.  

Det er beregnet vannstander for flommer med 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, 500- og 1000-års 
gjentaksintervall, i tillegg er klimaframskrivninger av en 200- og 1000-årsflom beregnet. 

Vannstander som følge av flom i sidevassdrag og bekker er ikke beregnet og kommunen bør 
være ekstra oppmerksom på disse, da små vassdrag ofte er bratte og responderer raskt på 
nedbør, noe som ved flom kan medføre store skader. Beregningene tar ikke hensyn tilstopping, 
is, isganger, erosjon og masseavsetninger m.m. 

Framskrivinger av klimaet, viser at vannføringen i Vefsna og Skjerva øker fram mot år 2100, og 
i flomsonekartene er det benyttet 40 % økning av vannføring. 

Ved 20-årsflom vil en få oversvømmelser av elvenære områder og omtrent 10 boliger som vil 
bli berørt av flomsonen, i tillegg til naust og garasjer. 

Ved en 200-årsflom vil ytterligere noen bygninger bli berørt av flommen.  

En 1000-årsflom medfører at mer enn 20 bygninger blir berørte. 

Framskrivninger viser at det er betydelig flere bygg som blir flomutsatt i et endret klima i år 
2100. 

Vi anbefaler at det legges til en sikkerhetsmargin ved praktisk bruk av vannstandene. For dette 
prosjektet anbefaler vi at det legges til en sikkerhetsmargin på 50 cm på de beregnede 
vannstandene.  

I kommuneplanarbeidet kan flomsonene benyttes direkte for å identifisere områder som ikke 
bør legges ut som byggeområder, uten nærmere vurdering av fare og mulige tiltak. Ved 
detaljplanlegging og i dele- og byggesaker, må kommunen ta hensyn til at flomsonekartene har 
begrenset nøyaktighet. I områdene nær grensen for faresonen er det særlig viktig at høyden på 
terrenget blir kontrollert mot beregnede flomvannstander. Det er også viktig å huske at for å 
unngå flomskade, må dreneringen til et bygg utformes slik at avløpet også fungerer under flom.  

Områder som er utsatt for flomfare, skal settes av som hensynssoner – flomfare på 
arealplankart, og det skal knyttes bestemmelser til området som avgrenser eller setter vilkår for 
arealbruken (for eksempel rekkefølgekrav).  
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1 Innledning 
Hovedmålet med kartleggingen er å gi grunnlag for bedre arealplanlegging og 
byggesaksbehandling i vassdragsnære områder, og bedre beredskapen mot flom. 
Flomsonekartarbeidet gir i tillegg bedre grunnlag for flomvarsling og planlegging av 
flomsikring. 

1.1 Bakgrunn 
Etter den store flommen på Østlandet i 1995, kjent som Vesleofsen, ble det etablert et utvalg, 
flomtiltaksutvalget, som utarbeidet NOU 1996:16 Tiltak mot flom1. Utvalget anbefalte at det ble 
etablert et nasjonalt kartgrunnlag – flomsonekart – for vassdragene i Norge som har størst 
skadepotensial. Utvalget anbefalte en detaljert digital kartlegging. 

I St.meld. nr. 15 (2011–2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred2 ble det gjort klart at 
regjeringen vil videreføre satsingen på flomsonekartlegging med grunnlag i St. meld. nr. 42 
(1996-97) Tiltak mot flom3. Regjeringen holder fast på at styring av arealbruken er det absolutt 
viktigste tiltaket for å holde risikoen for flomskader på et akseptabelt nivå. Ved ny kartlegging 
og oppdatering av eksisterende kart, skal også endringer som følge av klimaframskrivinger 
synliggjøres. 

1.2 Grunnlag for ajourføringen 
I det ajourførte flomsonekartet er det flere forhold som ligger til grunn for endringen. 

Klimaframskrivninger viser at en forventer 40 % økning i vannføringene for Vefsna og Skjerva 
frem mot år 2100, ref. kapittel 1.4. Dette er inkludert i prosjektet, ved at det er synliggjort 
utbredelsen av en framtidig 200- og 1000-årsflom. 

Flomberegningen er revidert i dokumentet Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva. 

Vannlinjemodellen for Mosjøen er ajourført med ny flomberegning og nedstrøms 
grensebetingelse som er lavere. Tverrprofilene på tørt land er justert med grunnlag i terrengdata 
fra 2017 og 2018. 

1.3 Avgrensning av prosjektet 
Det kartlagte området omfatter strekninger i Mosjøen i Vefsn kommune. Strekningen i Vefsna 
med 6,5 km fra utløpet til Kjærstad og 3,5 km i Skjerva fra utløpet og oppover, se kart som viser 
områdeavgrensningen i Figur 1-1. Sidevassdrag og bekker er ikke analysert tilsvarende. 

Det er flom som følge av naturlig høy vannføring som er kartlagt, under forutsetning om at det 
er rent vann i elven og at elvens geometri ikke endres. Vassdragsrelaterte faremoment som 
erosjon, skred og farer relatert til is er ikke analysert tilsvarende, men kjente problem av denne 
art omtales i kapittel 6. 

Oversvømmelse som følge av stormflo i elvas utløpsområde, er ikke inkludert i det ajourførte 
flomsonekartet. Områder som viser oversvømmelse ved stormflo, finnes i Kartverkets 
karttjeneste Se havnivå i kart. 
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Figur 1-1: Kart som viser områdeavgreningen for flomsonekartleggingen.  

1.4 Klimaendringer 
Flomsonekart utarbeides med grunnlag i historiske data for vannføring for elvestrekninger som 
har utløp i sjø. Klimaframskrivningene kommer fra ti ulike kombinasjoner av globale og 
regionale klimamodeller kjørt under ulike utslippsscenarioer, der scenariet RCP 8.5 er basert på 
høyt utslipp i framtiden. NVE har brukt klimadataene som inngangsdata til kalibrerte 
hydrologiske HBV-modeller for 115 nedbørfelt fordelt over hele Norge, for å finne forventet 
endring i middel-, 200- og 1000-årsflom i år 2100. Alle beregninger er utført med utgangspunkt 
i det beste av data per dag dato.  

Beregningene4 er basert på flere tilgjengelige klimaframskrivinger, kalibrerte hydrologiske 
modeller og flomfrekvensanalyser. Beregnet endring i 200-årsflom er prosentvis endring 
mellom 1971–2000 og 2071-2100. Den fullstendige analysen inneholdt 8000 scenario 
(framtidsbeskrivelser) for hvert nedbørfelt, der medianverdien av alle resultatene er presentert 
klimaendring. Medianverdi er den midterste verdien i en tallrekke.  
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Generelt er det forventet at ekstremnedbør og regnflommer kommer til å øke i hele landet, mens 
snøsmelteflommer i de større vassdragene vil minske. Resultatet av dette er økte flomstørrelser i 
alle vassdrag på Vestlandet, langs kysten og i små bratte vassdrag i hele landet. Også sideelver i 
små, bratte nedbørsfelt vil få økt flomstørrelse, selv om flomfaren i hovedelva blir redusert. 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 med hensyn til framtidige flommer. 
Dette gjelder likevel ikke i munningsområdene, fordi havnivåstigning og økt stormfloaktivitet 
vil medføre forhøyede vannstander.  

Effekt av klimaendringer på flom er kategorisert i tre inndelinger: ingen endring, 20 % og 40 % 
økning. Hvilken kategori en elvestrekning hører til, er avhengig av hvor i Norge en oppholder 
seg, nedbørfeltets areal og høydefordelingen i nedbørsfeltet. NVE vil tilpasse flomsonekartene 
til et endret klima der det er nødvendig, etter hvert som gode nok data og metoder foreligger. 
Dette har siden 2012 inngått i NVEs arbeid med ny kartlegging og ajourføring av flomsonekart. 
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Figur 1-2: Endring i vannføring som følge av klimaendringer. Resultatene er basert på framtidige klimascenario, 
regionale analyser og HBV-modeller i uregulerte nedbørfelt. 

I NVEs rapport 81-2016 Klimaendring og framtidige flommer i Norge4 er det gitt anbefalinger 
om hvordan man skal ta hensyn til ventet klimautvikling frem mot år 2100 ved beregning av 
flommer med forskjellige gjentaksintervall. I avsnitt 6.2 i nevnte rapport, er følgende anbefalt: 
«40 % økning – Alle nedbørfelt med mesteparten av nedbørfeltet på Helgeland (dvs. sør for 
Saltdal)». NVE anbefaler at det legges til grunn 40 % økning av vannføringen. 

Da små og bratte nedbørsfelt er mer sårbare for høyintensiv nedbør, forventer en minst 20 % 
økning i flommer fram mot år 2100, for alle sidevassdrag som er mindre enn 100 km2 og andre 
nedbørfelt som reagerer raskt på styrtregn.  

1.5 Prosjektgjennomføring 
Prosjektet er utført i egenregi av NVE. Prosjektleder har vært Kjartan Orvedal og Camilla Roald 
Meidell har utført kartanalysen. Per Ludvig Bjerke har stått for kvalitetskontrollen av 
vannlinjemodellen. 
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2 Metode og data 
Ved detaljkartlegging av flomsoner er detaljerte terrengdata og flomberegninger de 
viktigste grunnlagsdataene. Flomberegningen er en statistisk analyse av hvor ofte en kan 
forvente store flommer i gjeldende vassdrag. I tillegg beregnes middelflom og 
normalvannføring basert på avrenningskart (kart som viser hvor stor andel av nedbøren 
som renner ut i vassdragene) for Norge, som er basert på data fra 1961 til 1990. 
Flomberegningen er gjort med grunnlag i historiske data for flommer.  

Data for vannføring og terrengdata blir benyttet i en hydraulisk modell, som beregner 
flomvannstander for hver vannføring. Der det finnes historiske data, kalibreres modellen 
med utgangspunkt i tilhørende verdier av vannstand og vannføring. For å utlede hvilket 
areal som blir oversvømt, sammenlignes beregnet flomvannstander med terrenghøydene. 
Avhengig av modellverktøyet, kan dette enten gjøres direkte i modellverktøyet eller en 
kan benytte GIS-programvare for å utlede flaten med flomfare. 

2.1 Hydrologiske data 
Flomberegningen er dokumentert i Revidert flomberegning for Vefsna og Skjerva, nr. 17-
20175, og er en ajourføring av flomberegningen fra 2004. Under følger et utdrag fra 
flomberegningen. 

2.1.1 Nedbørsfeltet 

Vefsnvassdraget i den sørlige delen av Nordland har et areal på 4119 km2, se Figur 2-1 
under. Høyeste punkt i nedbørfeltet er Kvigtinden i Børgefjellområdet på 1699 moh., 
mens feltets midlere høyde er ca. 600 moh. 

Vefsna kommer fra Børgefjell, hvor Simskardvatnet på 877 moh. kan regnes som kilden. 
Herfra renner Simskardelva først mot sørøst, deretter mot nordøst gjennom 
Tiplingensjøene. Elven skifter navn først til Tiplingelva og etter at den har snudd mot 
nordvest til Susna. Elven renner etter hvert mot nord og ca. åtte km sør for Hattfjelldal 
møter den Unkerelva. Unkerelva har sine kilder langt inne i Sverige og renner som 
Vapstälven mot vest og danner etter hvert innsjøen Unkervatn. Herfra faller Unkerelva 
ca. 100 m på en syv km lang strekning før den løper sammen med Susna. Unkerelvas og 
Susnas arealer ved samløpet er hhv. 782 og 820 km2. Elvens høyde over havet ved 
samløpet er ca. 225 m. Herfra heter elven Vefsna og renner med lite fall nordover til 
Hattfjelldal tettsted, hvor den møter Elsvasselva, som kommer fra øst. Ved Hattfjelldal 
tettsted snur Vefsna mot sørvest og renner ca. 15 km til samløpet med Fiplingdalselvene. 
På denne strekningen kommer elven fra Østre Fiskelausvatn ut i hovedelven fra nord. 
Store Fiplingdalselva, med et nedbørfelt på 426 km2, kommer fra sør fra de store 
Fiplingvatna, mens Litle Fiplingdalselva kommer gjennom en parallell dal noe lenger 
vest. Vefsnas retning er nå vestlig og den løper sammen med Svenningdalselva ved 
tettstedet Trofors. Svenningdalselva kommer fra sør, fra Store Majavatnet og er en av de 
største sideelvene i vassdraget. 
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Figur 2-1: Kart over Vefsnvassdraget. Rødt viser nedbørfeltet til Vefsna med utløp i fjorden, sort viser 
nedbørfelt til de ulike delfeltene/beregningspunktene. Overføringene til Røssvatn fra Elsvasselva og 
Gluggvasselva er også vist på kartet (grå-sorte strek). 

Fra Trofors renner Vefsna i nordlig retning ca. åtte km før den møter Gluggvasselva, som 
kommer fra nord og som sammen med sideelven Svartvasselva i Haustreisdalen har et 
nedbørfelt på 240 km2. Seks km nord for samløpet med Gluggvasselva danner Vefsna den 
ca. 17 m høye Laksforsen. I den nedre delen av vassdraget får elven tilløp fra sideelvene 
Eiteråga, 274 km2, og Tverråga, 54 km2, fra vest og Bjørnåga, 40 km2, fra øst. Vefsna 
faller ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen. Her faller også elven Skjerva ut i fjorden. Det er et 
lite vassdrag som kommer fra terrenget nærmest øst for Mosjøen, med høyeste punkt 
drøyt 850 moh. 

Karakteristiske vannføringer i Vefsna er vist i Figur 2-2 under. Øverste kurve (rød) viser 
at største observerte vannføring og nederste kurve (minimum) viser minste observerte 
vannføring. Det er ofte stor vannføring i forbindelse med snøsmeltingen, som vanligvis 
kulminerer i juni. På sensommeren og høsten er det relativt lite vannføring, men hyppige 
tilfeller med regnflommer forekommer. Den største registrerte flommen har forekommet 
på vinterstid. 

Vefsnvassdraget er regulert ved at vann fra noen felt er overført til Røssvatnet, som ligger 
like nord for vassdraget. I 1962 begynte man å overføre vann fra Østre Fiskelausvatn, fra 
et felt på ca. 16 km2. I 1964 ble overføringen fra Elsvasselva satt i drift. Det er inntak for 
overføringen både i Elsvatn og i Elsvasselvas sideelv Storbekken (Sirijordselva). Overført 
areal er ca. 130 km2. Siden 1965 har man overført vann fra øvre delene av Gluggvasselva 
og Svartvasselva, fra et felt på ca. 166 km2. Totalt overført areal til Røssvatnet er drøyt 
310 km2, hvilket tilsvarer ca. 7.6 % av Vefsnvassdragets totale areal. Det meste av 
avløpet fra disse feltene overføres til Røssvatnet, men det forekommer en del flomtap til 
Vefsna. 
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Skjerva er litt regulert med dammer, delvis i forbindelse med tidligere virksomhet i 
vassdraget. Disse reguleringer har ikke noen betydning i forbindelse med flommer. 

 
Figur 2-2: Karakteristiske vannføringer i Vefsna ved målestasjon 151.28 Laksfors.  

 

2.1.2 Hydrometriske stasjoner 

Flere hydrometriske stasjoner i og nært Vefsnvassdraget er benyttet i flomberegningen, se 
Figur 2-3. Flere av målestasjonene er nedlagt, men 151.28 Laksfors har 86 år med data og 
ligger i nedre del av Vefsn og er derfor en sentral målestasjon for flomberegningen. Også 
målestasjon 152.4 Fustvatn, som ligger nært Skjerva og de nedre delene av Vefsna, har en 
meget lang observasjonsserie. Flommen i januar 2002 er den største som har blitt 
observert ved denne målestasjonen og den nest største ble observert i januar 2017. 
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Figur 2-3: Hydrometriske stasjoner brukt i flomberegningen. 

2.1.3 Flomberegning 

Beregningen er basert på data fra de mange vannføringsstasjonene, som er eller har vært i 
drift i Vefsnvassdraget og nærliggende vassdrag. I beregningen forutsettes det at 
overføringene mot Røssvatnet er åpne. Størst betydning har dette for flomverdiene i 
Elsvasselva, som er reduserte med 30 m3/s i forhold til de naturlige flommene. 

Beregningene gjøres med utgangspunkt i døgnmiddelverdiene. For å finne 
kulminasjonsvannføringen, må derfor forholdstallet mellom døgnmiddelvannføringen og 
kulminasjonsvannføringen bestemmes. Dette kan gjøres ut fra ligninger basert på 
feltparametere eller en kan analysere findata for å finne sammenhengen direkte. For 
Vefsna ved Hattfjelldal, oppstrøms og nedstrøms samløpet med Elsvasselva, antas det at 
forholdstallet på 1,1 er representativt. For Elsvasselva antas et forholdstall på 1,20 å være 
representativt. 

Kulminasjonsvannføringer ved forskjellige gjentaksintervall er beregnet for fire steder i 
Vefsna og Skjerva for delprosjekt Mosjøen. Resultatet av flomberegningen i 
kulminasjonsverdier er gitt i Tabell 2-1. 

Tabell 2-1: Flomverdier for Vefsna og Skjerva ved Mosjøen, kulminasjonsvannføringer. 
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Sammenlignet med flomberegningen fra 2004 gir den ajourførte (2017) flomberegningen 
for Vefsna 12-14 % større vannføring sammenlignet med verdiene fra 2004. Tilsvarende 
er flomvannføringene for Skjerva redusert med 4-7 %. 

Framskrivinger av klimaet viser at Vefsna og Skjerva får 40 % økning i flomvannføring 
fram mot år 2100, jf. kapittel 1.4. 

2.1.4 Observerte flommer 

De fem største registrerte flommene ved 151.28 Laksfors og 152.4 Fustvatn målestasjoner 
er gitt i Tabell 2-2 under. Flommen den 14. februar 2001 er beregnet ut fra registreringer 
av overløpet på Andåsfoss, som ligger like oppstrøms prosjektområdet. I et notat fra 
Statkraft Grøner datert 26. februar 2001 er flommen estimert til 85 m3/s, som tilsvarer en 
50-årsflom. 

Tabell 2-2: De fem største observerte flommene ved noen målestasjoner (døgnmidler) frem til t.o.m. 
januar 2017. 

  

 

2.2 Topografiske data 
Alle topografiske data er oppgitt med høydereferanse NN2000. Deler av datagrunnlaget 
er konvertert fra NN1954 til NN2000 med 10 cm på NN1954 høydene. 

2.2.1 Tverrprofil 

Alle tverrprofilene er korrigert, unntatt tverrprofil 23. Den delen av tverrprofilene som er 
over vanndekt areal, er korrigert ut fra ny terrengmodell, se Figur 2-4. Data for 
elvebunnen er tverrprofilene som Novatek AS målte opp i 2003 og 2004 (29 
tverrprofiler).  

I den ajourførte modellen er opprinnelig tverrprofilplassering stort sett beholdt, med noe 
mindre justeringer ved knekking av tverrprofilene på flomslettene. Den største endringen 
er gjort ved samløpet mellom Skjerva og Vefsna, der knekking av tverrprofil 2 og 3 i 
Vefsna og tverrprofil 13-14 i Skjerva er justert. 
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Figur 2-4: Prinsippskisse for kombinering av tverrprofil fra ny terrengmodellen (sort) og målte tverrprofil 
(rosa). De røde loddrette strekene markerer overgangen mellom de to datasettene. 

2.2.2 Terrengmodell 

Terrengmodellen med 1x1m oppløsning er lastet ned fra www.hoydedata.no den 20. 
februar 2019. Terrengmodellen er basert på laserdata med 2 pkt. pr. m2 oppløsning, som 
ble skannet av Terratec AS i 2017 og i 2018 i forbindelse med utarbeidelse av Nasjonal 
detaljert høydemodell (NDH). Hele det kartlagte området er dekket av NDH.  

2.2.3 Kalibreringsdata 

Fem vannstander ble målt langs Skjerva i forbindelse med flommen 14. februar 20016. 
Det er i tillegg målt inn en vannlinje i 2003 ved lav vannføring i forbindelse med 
oppmåling av tverrprofilene og en ny vannlinje ble målt ved lav vannføring i 2018 for å 
kontrollere modellen mot profilendringer. 

For Vefsna har en ikke kalibreringsdata for flommer større enn middelflom, men en har 
vannlinjer for lave vannføringer både i 2003 og 2018.  

 

 

Figur 2-5: Bilde tatt under innmåling av vannlinje i 2018. Vannføringen er estimert til 14 m3/s. Foto: 
Kjartan Orvedal, NVE. 
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Figur 2-6: Bildet tatt under innmåling av tverrprofilene i 2003. Vannføringen er satt til 15 m3/s. Foto: 
Novatek AS. 

Arealskalert beregnet vannføring fra 151.28 Laksfors viser at vannføringen i Skjerva var 
ca. 14 m3/s i 2018, mens den i 2003 var ca. 6 m3/s. Bilder tatt under befaringene viser at 
vannføringen i 2003 var høyere enn i 2018, noe som ikke samsvarer med data for 
vannføringen. Vannføringene for vannlinjen i 2003 er derfor satt til 15 m3/s. 

3 Hydrauliske beregninger 
Det er utført vannlinjeberegninger ved bruk av dataprogrammet Hec-Ras 5.0.7, som er 
utviklet av U.S. Army. Modellen beregner en endimensjonal og stasjonær 
strømningstilstand, der energimetoden eller momentmetoden benyttes for å beregne 
vannlinjen fra et tverrsnitt til det neste. Vannlinjen beregnes ved hjelp av energimetoden 
der det er en gradvis varierende vannlinje. Dersom vannlinjen går gjennom kritisk, eller 
varierer brått, som ved et vannstandssprang eller i et brutverrsnitt, vil momentmetoden 
benyttes.  

Samme vannmengde kan strømme rolig eller strykende, med to forskjellige vanndyp 
avhengig av bunnhelning, forholdene oppstrøms og nedstrøms og 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. 

Nødvendige inngangsdata er tverrprofilgeometri, ruhet og vannføring. Ruheten beskrives 
ved Manning’s n-tall, som er en empirisk koeffisient for falltap der lave n-verdier 
representerer lavest ruhet. Nøyaktigheten til modellen bestemmes av flere forhold, der 
samsvar mot kalibreringsdata for flommer med høye gjentaksintervall er den beste 
måleparameteren. For å få en god modell må den derfor kalibreres mot gode 
vannstandsobservasjoner og vannføringer for flommer med høye gjentaksintervall. 

3.1 Modelloppsett 
Hele strekningen er modellert i 1D med Hec-Ras v.5.0.7. Tverrprofilene i det ajourførte 
flomsonekartet er forlenget ved hjelp av en terrengmodell basert på laserdata fra 2017 og 
2018 (2 pkt. pr. m2), slik at de bedre representerer de hydrauliske forholdene enn det den 
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opprinnelige modellen gjorde. I tillegg er alle bruene på den kartlagte strekningen lagt inn 
i modellen. 

I forbindelse med ajourføringen av modellen er vannlinjen både i Vefsna og Skjerva ved 
en lav vannføring oppmålt med differensiell GPS og CPOS. Dette er primært utført for å 
kontrollere at det ikke har vært vesentlige profilendringer i elva. Resultatet er ikke direkte 
overførbart til nøyaktigheten til vannlinjen ved flom, fordi modellen kalibreres mot 
flomvannstander og aktiverer en vesentlig større andel av tverrsnittgeometrien ved flom. 
Sammenligningen indikerer at Vefsna kan ha senket seg med anslagsvis 40 cm siden 
oppmåling i 2003. Modellen er ikke justert for dette, da vannstandene ved flom har godt 
samsvar mot kalibreringsdata. 

3.2 Samløpsproblematikk 
Det er ikke sikkert at en sideelv har flom samtidig som hovedelven, i hvert fall kan det 
være forskjeller både på kulminasjonstidspunkt og på gjentaksintervall for flommene i de 
to grenene. Det er ikke regnet på samløpsproblematikk for Skjerva og Vefsna, da 
vannstandene i nedre del av modellen bestemmes av grensetingelsene i modellen, som er 
vannstanden i sjøen. 

3.3 Grensebetingelse – Ekstremvannstand i sjø 
Vefsna har utløp i fjorden, som vil påvirke vannstanden oppover elva. Dette tas hensyn til 
ved at ekstremvannstand i sjø, benyttes som nedre grensebetingelse ved beregning av 
flomvannstander i elva. 

Ekstremvannstand med 1 års gjentaksintervall er 1,76 moh. og er benyttet som nedre 
grensebetingelse i vannlinjeberegninger for alle gjentaksintervall i dagens klima, ref. 
www.sehavnivå.no. 

 

Figur 3-1: Ekstremvannstander i sjø for Mosjøen (ref. Kartverket, Sehavnivå.no den 14. mai 2018). 
Vannstand i cm , gitt i forhold til høydereferansen NN2000. 
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Klimaframskrivninger viser at det forventes et høyere havnivå korrigert for landheving, 
fram mot år 2100. I veilederen Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i 
kommunal planlegging7 har DSB gitt anbefaling om hvilke utslippsscenario som skal 
legges til grunn for planlegging. Basert på scenariet RCP8.5 og 95 % av spredning for 
årene 2081-2100, forventes en havnivåstigning på 53 cm. Nedre grensebetingelse for 
vannlinjeberegningene med klimaendringer i år 2100, benyttes ekstremvannstand for 1 
års gjentaksintervall pluss havnivåstigningen, som er 2,29 moh. 

3.4 Kalibrering 
Modellen for Vefsna er kun kalibrert for flommer mindre enn middelflom, mens Skjerva 
er kalibrert mot 2001-flommen, som hadde et gjentaksintervall tilsvarende en 50-årsflom. 

Modellen for Skjerva er i tillegg kontrollert mot vannlinjene som ble målt opp i 2018 og i 
forbindelse med oppmåling av tverrprofilene i 2003. Den ajourførte modellen for Skjerva 
gir godt samsvar med kalibreringsdata fra 2001-flommen. 

3.5 Spesielt om broer og kulverter 
Det er 10 bruer på strekningen, 2 i Vefsna og 8 i Skjerva. Bruene i Vefsna har god klaring 
i forhold til beregnede flomhøyder og er derfor ikke lagt inn i modellen.   

Av de 8 bruene i Skjerva er det 4 bruer som har for lav kapasitet for en 200-årsflom. Dette 
er bruene ved tverrprofil 14.9, 17.9, 18.9 og 21.4, se figurene under.  

 

 

Figur 3-2: Bru over Skjerva ved tverrprofil 14.9. 
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Figur 3-3: Bru over Skjerva ved tverrprofil 17.9. 

 
 

 

Figur 3-4: Bru over Skjerva ved tverrprofil 18.9. 
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Figur 3-5: Bru over Skjerva ved tverrprofil 21.4. 

3.6 Resultat av vannlinjeberegningene 
Det er utført vannlinjeberegninger for flommer med gjentaksintervall middelflom, 5, 10, 
20, 50, 100, 200, 500 og 1000 år, samt klimaframskrivning av en 200- og 1000-årsflom 
som følge av et endret klima i år 2100.  

Vannstander for hvert tverrprofil er gitt i Tabell 3-1, der høydereferansen er gitt i forhold 
til NN2000. I elvas utløpsområde vil vannstander ved stormflo, være høyere enn 
vannstander ved flom i elva. Vannstander for stormflo er ikke inkludert i Tabell 3-1, men 
finnes på Kartverkets nettside Se havnivå. 

Lengdeprofil av vannlinja er vist i Figur 3-6 og Figur 3-7. 

Tabell 3-1: Beregnede vannstander (moh.) for de ulike tverrprofilene i Vefsna og Skjerva. Kolonner Q200 
klima og Q1000 klima, er vannstander for hhv. 200- og 1000-årsflom i et endret klima i år 2100. 
Vannstander for stormflo er ikke inkludert i tabellen, men finnes på www.sehavniva.no. 

Tverrprofil QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000 
Q200  
klima 

Q1000 
klima 

Vefsna            

1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,3 2,3 

2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,3 2,3 

3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,2 2,2 

4 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,7 2,8 

4,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,9 3,1 

5,2 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,9 3,0 

6 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 3,0 3,2 

6,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 3,1 3,4 

7 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 3,2 3,5 

7,2 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,2 3,6 
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(forts.) 
Tverrprofil QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000 

Q200  
klima 

Q1000 
klima 

8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,7 4,2 

9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 4,1 4,5 

10 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 4,5 4,9 

11 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,7 5,2 

12 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 5,0 5,5 

13 2,8 3,1 3,3 3,5 3,8 4,0 4,1 4,4 4,5 5,2 5,7 

Skjerva            

13,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,6 2,7 

13,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,6 2,7 

14 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,7 2,8 

14,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,8 3,0 

15 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 3,0 3,2 

16 1,8 1,9 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 3,2 3,4 

16,5 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,2 3,5 

16,7 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,4 3,7 

16,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,6 4,0 

17 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,8 4,2 

17,7 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,9 4,2 

18,1 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 4,3 4,4 

19 2,4 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 4,4 4,6 

19,5 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,5 4,7 

20 2,7 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,8 5,0 

20,3 2,8 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,9 5,1 

21 2,9 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,9 5,1 

21,1 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,6 5,2 5,5 

21,6 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,8 4,8 5,0 5,4 5,7 

21,9 3,4 3,6 3,9 4,0 4,3 4,4 4,8 4,8 5,0 5,5 5,7 

22 3,4 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,9 4,9 5,0 5,5 5,8 

22,2 3,5 3,7 4,0 4,1 4,4 4,5 4,9 4,9 5,1 5,6 5,8 

22,5 3,6 3,9 4,1 4,2 4,5 4,7 5,0 5,0 5,2 5,7 5,9 

22,7 3,7 3,9 4,2 4,3 4,5 4,7 5,0 5,1 5,2 5,7 5,9 

23 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,2 5,3 5,7 6,0 
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Figur 3-6: Lengdeprofil av beregnet vannlinje for Vefsna. 

 

 

Figur 3-7: Lengdeprofil av beregnet vannlinjen for Skjerva.  

  

3.7 Vannhastighet 
Numeriske modeller gir også svar på hvor store vannhastigheter en får i elva ved flom. 
Nøyaktigheten til vannhastigheten er avhengig av blant annet hvilken type modell en 
benytter. 1D-modeller er den modelltypen som gir størst avvik i vannhastighet i forhold 
til vannhastighetene i en naturlig elv. Dette skyldes at modellen beregner en 
gjennomsnittshastighet for hvert tverrprofil, mens vannhastigheten i en naturlig elv blant 
annet varierer med avstand fra bredden og vanndybden. 2D- og 3D-modeller kan beregne 
vannhastigheten nøyaktigere, men krever en mer detaljert bunngeometri for elven. 
Uavhengig av modellverktøy, er vannhastighetene heftet med større usikkerheter enn 
f.eks. vannstander.  
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En velger likevel å oppgi beregnet vannhastighet, for at brukerne skal kunne identifisere 
elvestrekninger med høy vannhastighet. Verdiene er ikke egnet til å dimensjonere 
sikringstiltak, steinstørrelser osv. uten videre vurderinger av vassdragstekniker. 

Tabell 3-2: Vannhastigheter (m/s) i Vefsna og Skjerva. Kolonnene Q200 klima og Q1000 klima, er hhv. 
200- og 1000-årsflom i et endret klima i år 2100. 

Tverrprofil QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000 
Q200 
klima 

Q1000 
klima 

Vefsna            
1 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 1,1 
2 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 1,9 2,3 
3 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 2,0 2,2 2,4 2,8 2,5 3,2 
4 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,4 2,3 2,7 

4,6 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,4 2,2 2,7 
5,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 3,0 2,8 3,4 
6 1,3 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 3,0 2,8 3,5 

6,8 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,9 2,7 3,2 
7 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,9 2,7 3,3 

7,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,8 2,6 3,2 
8 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,2 2,0 2,4 
9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 1,9 2,2 

10 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 3,0 
11 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,6 1,8 
12 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 1,8 
13 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6 2,4 2,8 

Skjerva            
13,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 
13,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 
14 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 

14,7 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 
15 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 1,8 2,1 
16 0,7 0,8 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

16,5 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 
16,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 
16,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 
17 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 

17,7 1,3 1,4 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 
18,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 1,9 2,2 
19 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,9 

19,5 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 1,8 2,0 
20 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 

20,3 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 
21 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,5 

21,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 
21,6 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 
21,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 
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(forts.) 
Tverrprofil QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000 

Q200 
klima 

Q1000 
klima 

22 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,7 1,8 
22,2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 
22,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 
22,7 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,1 2,3 
23 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,4 2,6 

3.8 Sensitivitetsanalyse 
Det er utført en sensitivitetsanalyse av modellen ved å endre noen viktige 
modellparametre for å beregne effekten på vannlinjen for en 200-årsflom. Dette er utført 
ved å øke ruheten uttrykt med Manning’s n-verdier og vannføringen med 20 %. I tillegg 
er høyden på energilinjen i forhold til vannlinjen for en 200-årsflom vurdert. Resultatet av 
analysen er med på å danne grunnlaget som sikkerhetsmarginen fastsettes på.  

Økningen i vannføringen på 20 % i forhold til verdiene i flomberegningen er ikke et 
uttrykk for usikkerheten i flomberegningen, men er en verdi brukt for å kvantifisere hvor 
sensitiv modellen er for endringer i vannføring. Den reelle usikkerheten i 
flomberegningen kan være større eller mindre enn dette.  

Falltap som følge av f.eks. retningsendringer, turbulens og luftinnblanding klarer ikke 
1D-modeller å beregne direkte. Falltapene blir derfor tatt høyde for vha. en 
friksjonskoeffisient, ofte uttrykt med Manning’s n-verdier. Manning’s n-verdier beskriver 
i utgangspunktet falltapene som følge av friksjon, men brukes i modellen som en 
modellparameter for å beregne alle falltap som modellen ellers ikke klarer å modellere. 
Dette medfører at n-verdiene for 1D-modeller må betraktes som en tapskoeffisient 
fremfor en empirisk fastsatt ruhetsverdi.  

Modellen kalibreres ved å justere Manning’s n-verdiene, slik at beregnet vannstand 
stemmer best mulig overens med observerte vannstander. I sensitivitetsanalysen økes n-
verdiene med 20 %, for å beregne hvor stor effekt dette har på 200-årsflommen. Dette 
utføres fordi den reelle ruheten i elva og på elveslettene varierer med årstid og over tid, 
som følge av f.eks. gjengroing og endret arealbruk.  

Sensitivitetsanalysen viser gjennomsnittlig vannstandstigning for 200-årsflommen for 
Skjerva og Vefsna som vist i Tabell 3-3 under, samt i lengdeprofilene i Figur 3-8 og Figur 
3-9. 

Tabell 3-3: Gjennomsnittlig og maksimal økning i vannlinjen for 200-årsflommen for Vefsna og Skjerva i 
sensitivitetsanalysen for 200-årsflommen. 

Elv Sensitivitet Ruhet n+20 % [m] Vannføring Q +20 % [m] Energilinje [m] 

Vefsna 
Gjennomsnitt 0.26 0.25 0.20 

Maks 0.48 0.49 0.29 

Skjerva 
Gjennomsnitt 0.21 0.26 0.14 

Maks 0.33 0.36 0.35 
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Figur 3-8: Lengdeprofil som viser sensitivitetsanalysen for Vefsna. 

Figur 3-9: Lengdeprofil som viser sensitivitetsanalysen for Skjerva. 

3.9 Sammenligning av resultater med 
flomsonekartet fra 2005 

Det er gjort en sammenligning med vannstandene som ble beregnet i 2005. 

Sammenligningen viser at vannstandene både øker og reduseres. I Vefsna øker 
vannstandene for en 200-årsflom med opptil 30 – 40 cm. For Skjerva er det omtrent 
tilsvarende reduksjon i vannstandene. 

Dette skyldes i hovedsak at de nye beregningene er basert på høyere vannføring i Vefsna 
og lavere vannføring i Skjerva, noe lavere nedre grensebetingelse og nyere terrengdata.  
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4 Flomsonekart 
4.1 Resultat fra flomsoneanalysen 
Resultatet fra flomsoneanalysene viser at både bebyggelse og vei er flomutsatt. 

4.1.1 20-årsflom 

Utbredelsen til en 20-årsflom viser at elvenære områder langs store deler av kartlagte 
strekninger blir oversvømt.  Det er omtrent 10 boliger som vil bli berørt av flomsonen. 
Ellers er det flere naust og garasjer som er flomutsatt.  

4.1.2 200-årsflom i dag og i et endret klima 

For en 200-årsflom vil utbredelsen av oversvømt areal øke, og ytterligere noen få flere 
bygg blir berørt av flommen. 

Klimaframskrivninger av en 200-årsflom fram mot år 2100, viser at flomvannstandene 
øker, og at utbredelsen av en flom blir en god del større. I tillegg til at betydelig flere 
bygninger er flomutsatt, blir også veier oversvømt. 

En framtidig 200-årsflom forventes å bli større enn dagens 1000-årsflom. 

4.1.3 1000-årsflom i dag og i et endret klima 

Utbredelsen til en 1000-årsflom dekker et større areal enn en 200-årsflom og mer enn 20 
bygninger blir berørt av flommen. Det er flere veier, der deler av strekningene blir 
oversvømt 

Klimaframskrivninger viser at utbredelsen av en 1000-årsflom i år 2100, blir betydelig 
større. Og omfanget at bygninger, veier og jernbane som blir berørt av flommen, blir 
tilsvarende større.  

4.2 Lavpunkt 
En del steder vil det være areal som ligger lavere enn de beregnede flomvannstandene, 
men uten direkte forbindelse til elva, se Figur 4-1. Dette kan være områder som ligger 
bak flomverk, eller veier/fyllinger, men også lavpunkt som har forbindelse via en kulvert 
eller via grunnvannet. Disse områdene er markert med egen skravur, fordi de vil ha en 
annen sannsynlighet for oversvømmelse og må håndteres særskilt. Spesielt utsatt vil disse 
områdene være ved intenst lokalt regn, ved stor flom i sidebekker eller ved tetting av 
kulverter. 

En må være oppmerksom på at lavpunkt ikke har noen direkte sammenheng med 
vannstanden i selve elva. Her kan det stå vann selv om det ikke er flom i elva, for 
eksempel ved intens nedbør.  
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Figur 4-1: Prinsippskisses for lavpunkt. 

4.3 Hvordan leses kartet 
Flomsoner for en 20-, 200- og 1000-årsflom er vist med standard topografisk 
kartbakgrunn fra Geodata Online (2019). 

Oversvømte områder er presentert som flomdybder med en blå fargeskala, der den 
mørkeste blåfargen tilsvarer den største flomdybden. Lavpunkt er markert som blå 
stripete skravur. Oversvømte områder ved et endret klima i år 2100, er markert med rosa 
skravur og tilhørende lavpunktsområder har rosa stripete skravur.  

Figur 4-2: Tegnforklaring for flomsonene. 

Tabell 3-1 viser flomvannstander ved de ulike tverrprofilene. Kartene viser plasseringen 
av tverrprofilene, som er utgangspunktet for den genererte flomsonen. Det er ved disse 
profilene vannstandene er beregnet. Mellom tverrprofilene anses vannstanden å variere 
lineært og kan derfor finnes ved interpolasjon. 
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Figur 4-3: Flomsonekart for en 20-årsflom. 
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Figur 4-4: Flomsonekart for en 200-årsflom er presentert med en blå fargeskala. Flomsone for en 200-
årsflom i et endret klima i år 2100 er presentert med rosa skravur. 
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Figur 4-5: Flomsonekart for en 1000-årsflom er presentert med en blå fargeskala. Flomsone for en 1000-
årsflom i et endret klima i år 2100 er presentert med rosa skravur. 
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4.4 Kartprodukt 
Det er utarbeidet følgende sluttprodukt: 

 Flomsoner for en 20-, 200- og 1000-årsflom, samt for en 200- og 1000-årsflom i 
et endret klima i år 2100.  

 Flomvannstander er beregnet for alle gjentaksintervall og finnes på 
tverrprofilene. 

 Rapport i PDF-format. 

Flomsonene er kodet i henhold til SOSI-standard og kan lastes ned på ulike kartformat. 
Sluttproduktene er tilgjengelige på NVEs nettside www.nve.no og i NVEs karttjenester 
https://www.nve.no/karttjenester/.  

 
 

5 Usikkerhet 
Resultatene som presenteres i denne rapporten er basert på beste tilgjengelige historiske 
og topografiske data, samt framskrivninger av kjente klimaframskrivninger. Disse 
dataene blir anvendt i en hydraulisk modell og resultatene blir analysert i GIS-verktøy for 
å finne utstrekningen til flomsonene.  

5.1 Flomberegning 
Datagrunnlaget for flomberegning i Vefsnvassdraget kan karakteriseres som godt. Det 
foreligger mange, og til dels lange dataserier fra vassdraget og nærliggende vassdrag i 
NVEs hydrologiske database.  

Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til frekvensanalyser av flomvannføringer. De 
observasjonene som foreligger, er av vannstander. Disse omregnes ut fra en 
vannføringskurve til vannføringsverdier. Vannføringskurven er basert på et antall 
samtidige observasjoner av vannstand og måling av vannføring i elven. Men disse direkte 
målinger er ikke alltid utført på ekstreme flommer. De største flomvannføringene er altså 
beregnet ut fra et ekstrapolert forhold mellom vannstander og vannføringer, dvs. også 
”observerte” flomvannføringer kan derfor inneholde en grad av usikkerhet. 

Usikkerheten i flomberegningen er vurdert som lav pga. lange og gode dataserier som 
danner et godt grunnlag for statistiske analyser. 

Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er vanskelig. Det er mange faktorer som 
spiller inn, særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata. Konklusjonen for 
denne beregningen er at datagrunnlaget er godt og kan klassifiseres som klasse 1, på en 
skala fra 1 til 3, der 1 svarer til beste klasse. 

5.2 Hydrauliske beregninger 
I alle modeller gjøres det forenklinger for å beregne det en ønsker å finne et svar på. Noen 
av disse forenklingene kan være å utelate kjente fysiske fenomener med neglisjerbar 
effekt for å forenkle ligningene som brukes i modellen. Andre forutsetninger gjøres fordi 
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en ikke har modellverktøy eller tilstrekkelig datagrunnlag for å modellere fenomenene i 
vassdraget. Eksempel på dette er erosjon, skred og is-relaterte problemstillinger.  

Den hydrauliske modellen som er nyttet for å beregne vannstandene for flommer med 
ulike gjentaksintervall, bygger på en del forutsetninger og forenklinger av virkeligheten. I 
dette prosjektet er en av de viktigste forenklingene at en forutsetter at en har statisk 
geometri, dvs. ingen profilendringer. Videre beregner modellen kun dagens situasjon i 
vassdraget, dvs. at effekten av fremtidige utfyllinger, profilendringer eller konstruksjoner 
ikke er tatt med i beregningene. Videre er ikke virkninger av is beregnet. Dersom 
forutsetningene modellen er basert på endres, kan dette medføre endringer i 
flomsonekartet.  

Sensitivitetsanalysen viser at vannstanden øker med opptil 50 cm ved å øke ruhet og 
vannføringen med 20 %, ref. kapittel 3.8. Den beste målestokken på hvor godt modellen 
stemmer med virkeligheten, er imidlertid resultatet av kalibreringen. Modellen for 
Skjerva er kalibrert mot 2001-flommen som er beregnet til å ha 50-års gjentaksintervall. 
Størst avvik i modellen er 16 cm, mens gjennomsnittlig avvik er på 10 cm for alle 5 
vannstandsobservasjonene. For Vefsna har en ikke kalibreringsdata over middelflom.  

I den endelige vurderingen er sensitivitetsanalysen vektet lavere enn samsvar med 
kalibreringsdata ved fastsetting av sikkerhetsmarginen. 

5.3 Flomsonen 
Nøyaktigheten til flomsonene er avhengig av usikkerheten i hydrologiske data, 
flomberegningen og den hydrauliske modellen. Utbredelsen av flomsonene er i tillegg 
avhengig av usikkerheten i terrengmodellen og kartanalysen. 

I dette prosjektet er det brukt tverrprofiler fra 2003 og data fra en terrengmodell basert på 
laserdata med 2 pkt. pr. m2 oppløsning fra 2017 og 2018. 
 
Alle faktorer som er nevnt ovenfor, vil sammen påvirke usikkerheten i sluttresultatet, det 
vil si utbredelsen av flomsonen på kartet. Utbredelsen av flomsonen er derfor mindre 
nøyaktig bestemt enn vannlinjene. Dette må en ta hensyn til ved praktisk bruk, ref. 
kapittel 7. 
6 Andre faremoment i området 
I flomsonekartprosjektet blir andre faremoment i vassdraget også vurdert, men disse blir 
ikke tatt direkte hensyn til i kartleggingen. Andre faremoment kan være flom i 
sideelver/bekker, stormflo, isgang, massetransport, erosjon og lav kapasitet på kulverter.  

Flomsonekartprosjektet har ikke som mål å kartlegge slik fare fullstendig, men skal 
systematisk prøve å samle inn eksisterende informasjon for å presentere kjente problem 
langs vassdraget, som har virkning for de flomstørrelsene som blir beregnet i prosjektet.  

En gjennomgang av eventuelle faremoment bør inngå som en del av risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS). 



 

32 
 

6.1 Stormflo 
Flomsonekartet viser oversvømmelse som skyldes flom i elva. I elvas utløpsområder vil 
stormflo ofte medføre høyere vannstander og tilsvarende større oversvømmelser enn flom 
i elva. Oversvømmelse som skyldes stormflo i elvas utløpsområde, er ikke inkludert i 
flomsonene. Kart som viser hvilke områder som blir oversvømt ved stormflo for 20-, 200- 
og 1000 års gjentaksintervall, finnes i Kartverkets karttjeneste Se havnivå i kart. Dette 
omfatter stormflo i dagens klima, men også i et endret klima med havnivåstigning. 

Vannstandsnivå ved stormflo, finnes på Kartverkets nettside Se havnivå. Her finnes også 
informasjon om anbefalte nivå for planlegging, der framtidig havnivå er inkludert. 

Ved bruk av flomsonene i utløpsområdet, må en i tillegg ta hensyn til stormflo, se kap. 
7.2. 

6.2 Is-relaterte problemstillinger  
Framskrivninger av klimaet gjør at NVE forventer at en kan få endringer i is-relaterte 
problemstillinger som følge av blant annet flere vinterflommer. Pr. dags dato er det 
imidlertid ikke ny informasjon som tilsier at de is-relaterte problemstillingene har endret 
seg vesentlig i Vefsna og Skjerva i forhold til vurderingen i 2005-rapporten og dette antas 
derfor fortsatt å være gjeldene: 

Vefsna har som regel 1- 2 isganger hver vinter, hvorav 1 som kan være relativt kraftig. 
Det forekommer også vintre når elva ikke har isgang av betydning.  Vefsnas nedslagsfelt 
ligger i en klimasone med raske skiftninger. Fra perioder med streng kulde til mildt vær 
med mye nedbør. Nedbøren kan komme som regn i høyre strøk også midtvinters. 

Vefsnas nedre del er forholdsvis stilleflytende og bred, i startfasen av en isgang skal lite 
fragmenterte og store isflak dreneres ut fra dette området. Diameteren på isflakene kan da 
være flere titalls meter. Tidevannets heving/senkning gjør av isen ikke er godt festet mot 
landsidene, dette letter isgangens oppstart. Det er ikke kjente forhold som i særlig grad 
hindrer/reduserer elvas evne til å drenere ut is innenfor avgrensningen til flomsonekartet. 

Dersom ismasser løsner også fra vassdragets øvre deler og vannføringen er tilstrekkelig 
kan isgangen ha 1 – 2 døgns varighet. Når is fra elvas øvre deler når utløpet er den godt 
fragmentert etter å ha passert strekninger med stort fall og flere fosser. Oppover i 
vassdraget kan isen settes i bevegelse for så å bli liggende igjen i langs vassdraget, dette 
skjer når det ikke er tilstrekkelig vann til å skyve isen ut.  

Skjerva kan ha 2 - 3 kraftige isganger hver vinter, men det forekommer også vintre hvor 
elva ikke har isgang av betydning. Elva responderer raskt og isgangen har størst intensitet 
de første par timene.  Startfasen er mest kritisk, da kommer lite fragmentert is fra elvas 
nedre del, nedstrøms Andåsfossen. Denne isen kan ha flak med diameter over 4 meter. 
Ismasser som har passert Andåsfossen vil være godt knuste masser, som vil dreneres 
forholdsvis greit ut. Ved en særlig kraftig isgang vinteren 2001 var ismassene like i 
underkant av brubjelkene på E6-brua ved Hamarheim. Klaring oppstrøms ble anslått til 
ca. 5 cm.   

Tidevannet har betydning oppover i nedre del av Skjerva og påvirker også hvordan isen 
løsner. Treffer toppen av en særlig kraftig isgang samtidig med stormflo vil vannstanden i 
Skjerva bli spesielt høy.   
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Det har forekommet at indre del av Vefsnfjorden har vært islagt.  Dette regnes som en 
sjeldenhet. 

6.3 Områder med fare for vann i kjeller 
Også utenfor direkte flomutsatte områder og lavpunkt vil det kunne være nødvendig å ta 
hensyn til flomfaren, da flom ofte vil føre til høyere grunnvannstand innover elvesletter. 
Uavhengig av flommen kan forhøyet grunnvannstand medføre vann i kjellere. For å 
analysere dette er det nødvendig med omfattende analyser, blant annet av 
grunnforholdene. Det ligger utenfor flomsonekartprosjektets målsetting å kartlegge slike 
forhold i detalj. 

7 Veiledning for bruk 
7.1 Unngå bygging på flomutsatte arealer 
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 forbindelse med flom er gitt i byggteknisk 
forskrift, TEK17, § 7-2. Kravene er differensiert i henhold til type flom og type 
byggverk/infrastruktur. NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar8 
beskriver hvordan sikkerhetskravene i TEK17 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 TEK17. 

7.2 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 hensynssoner 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 vannstandene og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. Områder som etter 
nærmere kontroll i felt er utsatt for flomfare, avsettes som hensynssoner på plankartet jf. 
pbl § 12-6. 

En sikkerhetsmargin bør legges til ved praktisk bruk. For dette delprosjektet anbefaler vi 
at det legges til 50 cm på de beregnede flomvannstandene. Sikkerhetsmarginen dekker 
opp usikkerhet i grunnlagsmateriale og beregninger. 

Ved bruk av flomsonene i elvas utløpsområde, må en i tillegg ta hensyn til stormflo, ref. 
kap. 6.1. DSBs veileder Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal 
planlegging7 beskriver hvordan man skal ta hensyn til framtidig havnivåendring og 
stormflo ved planlegging. Den sonen som har størst utbredelse, enten det skyldes flom i 
elva eller stormflo, må legges til grunn for planlegging. Tilsvarende må en ved bruk av de 
beregnede vannstandene, benytte den vannstanden som er høyest av f.eks. en 200-årsflom 
i elva eller stormflo med 200 års gjentaksintervall. 
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For å unngå flomskade må dessuten dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet fungerer 
under flom. 

Til hensynssonene gis det bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken, 
for eksempel ved rekkefølgekrav om at det ikke tillates etablering av ny bebyggelse 
lavere enn nivå for en 200-årsflom, med mindre det først utføres tiltak som sikrer 
bebyggelsen mot flom. 

Med grunnlag i flomsonekartene må det innarbeides hensynssoner med bestemmelser 
som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet mot flom når kommuneplanen oppdateres. 

7.3 Flomvarsling og beredskap – bruk av 
flomsonekart 

NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten. Et flomvarsel er et viktig 
hjelpemiddel for å vurdere aktuell flomfare. NVE gir informasjon om situasjonen og 
forventet utvikling under en flom, slik at situasjonen kan håndteres best mulig lokalt. 

www.varsom.no er kilden til varsling av naturfare i Norge, som også inkluderer en 
abonnementsløsning for varsel om naturfare. 

Flomsonekart gir detaljkunnskap i form av beregnede vannstander ved flom, og man kan 
se hvilke områder og hvilke verdier som er flomutsatt. De lokale 
beredskapsmyndighetene bør innarbeide informasjonen fra flomsonekartet i sine planer. 

7.4 Generelt om gjentaksintervall og sannsynlighet  
Gjentaksintervall er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en får en like 
stor eller større flom. Dette intervallet sier noe om hvor sannsynlig det er å få en flom av 
en viss størrelse. Sannsynligheten for eksempelvis en 50-årsflom er 1/50, dvs. 2 % hvert 
eneste år. Dersom en 50-årsflom nettopp er inntruffet i et vassdrag, betyr ikke dette at det 
vil gå 50 år til neste gang dette nivået inntreffer. Den neste 50-årsflommen kan inntreffe 
allerede i inneværende år, om 2 år, 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. 

Tabell 7-1: Sannsynlighet for overskridelse i prosent ut fra forventet økonomisk levetid 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 % 

 
Et aktuelt spørsmål ved planlegging av virksomhet i flomutsatte områder er følgende: 
Hva er akseptabel sannsynlighet for flomskade med hensyn til gjentaksintervall og 
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levetid? Gitt en konstruksjon med forventet (økonomisk) levetid på 50 år som sikres mot 
en 100-årsflom. Ifølge 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. 

7.5 Hvordan forholde seg til vannhastigheter? 
Vannhastigheter er ment å være til hjelp i arealplanlegging og beredskap for å identifisere 
områder med fare for erosjon eller som har store vannhastigheter ved flom. Slike områder 
bør vies ekstra oppmerksomhet. Erosjonsfaren er avhengig av flere faktorer enn bare 
vannhastigheten, der blant annet vegetasjonstype, bunnform og type bunnsubstrat er 
viktige faktorer. Selve elveløpet vil i noen tilfeller kunne ha vesentlig høyere hastigheter 
enn 2,0 m/s, uten at det medfører problem 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, se Hjulstrøms diagram9 i Figur 7-1. På 
flomsletter bør en generelt være oppmerksom på erosjon i områder med vannhastigheter i 
størrelsesorden 2,0 m/s. 

 

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

 
For mer inngående informasjon om erosjon, massetransport og dimensjonering av 
erosjonssikringstiltak, vises det til Vassdragshåndboka9. 

7.6 Hvordan forholde seg til usikre moment på 
kartet? 

NVE lager flomsonekart med høyt presisjonsnivå, som for mange formål skal kunne 
brukes direkte. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at flomsonenes utbredelse 
avhenger av bakenforliggende datagrunnlag og analyser. 
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Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget sjekkes mot 
de beregnede 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 
flomvannstanden. 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 beregnede 
flomvannstandene. Hvor store disse skal være, vil avhenge av hvilke tiltak det er snakk 
om. I forbindelse med beredskapssituasjoner vil usikkerheten i flomvarslene langt 
overstige usikkerheten i beregnede flomvannstander og faresoner. NVE anbefaler at det 
legges til en sikkerhetsmargin for å ta høyde for usikkerheten i kartene.  
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