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1. Prosjektets formål og fremgangsmåte
Formålet med prosjektet er å utarbeide flomsonekart for Sokna på strekningen Åmot til havet
(ca. 5 km). Det kartlagte området (figur 1.1) ligger i Sokndal kommune i Rogaland. Vannstander,
flomsoner og vannhastigheter ble beregnet ved hjelp av en todimensjonal, hydraulisk modell.
Det ble brukt den hydrauliske modellen, som ble satt opp for samme elvestrekning i forbindelse
med prosjektet «Flomsikring Sokndal»1. I dette prosjektet ble det utarbeidet et flomsikringskonsept for Hauge på oppdrag av NVE.
Beregningsnettet for den hydrauliske modellen ble satt opp på grunnlag av lasermålte
terrengdata, og terrestrisk oppmålte data. Det hydrologiske grunnlaget er basert på NVEs
reviderte flomberegning for Sokna2 og på NEVINA. Nedstrøms grensebetingelse, dvs.
havnivået, er hentet fra Kartverkets data.
Elvestrekningen ble befart 14. november 2019. Under befaringen var det først lett regn, senere
var det oppholdsvær. Målestasjonen ved Refsvatn registrerte en vannføring på 2,4 m3/s.
Beregningsresultatene ble bearbeidet ved hjelp av GIS-programvare. Det ble utarbeidet
flomsoner med isolinjer. Det ble også laget kart over vannhastigheter og strømningsretninger.

1

2

Dr. Blasy – Dr. Øverland Beratende Ingenieure (2010) Flomsikring Sokndal, rapport datert 22.06.2010, Eching am
Ammersee, Tyskland.
Revidert flomberegning for Sokna (2019) Rapport nr. 28-2019, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo.

side 1

Figur 1.1

Avgrensing av kartlagt område. Bakgrunnskart: Topografisk norgeskart, Kartverket.
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2. Datagrunnlag
2.1 Hydrologiske data
Det hydrologiske grunnlaget for Sokna er dokumentert i NVEs reviderte flomberegning for
Sokna2. Følgende kapitler oppsummerer de viktigste data og analyseresultater.
2.1.1 Nedbørfeltet
Sokndalsvassdraget (vassdragsnr. 026.4Z) ligger på Sør-Vestlandet i Rogaland, mellom
Egersund og Flekkefjord. Vassdraget har sitt utspring i opptil 650 m høye fjell og renner mot
sør-vest til det munner ut i havet i Sogndalsstranda. Nedbørfeltet kan deles inn i fire delfelt (figur
2.1): Rosslandsvassdraget / Rosslandsåa, Sokna, Ålgårdselvvassdraget / Ålgårdselva og
Litlåvassdraget / Litlå.
Den nord-vestlige delen av vassdraget, Rosslandsåa, er regulert. Elva renner inn i Sokna ca.
1 km oppstrøms samløpet med Ålgårdselva. Ålgårdselva renner inn i Sokna fra øst ca. 0,5 km
oppstrøms samløpet med Litlå. Litlå har samløp med Sokna like oppstrøms Hauge. Sør for
tettstedet er det store flater med jordbruk som oversvømmes ved flom på grunn av oppstuving
ved det trange partiet i og oppstrøms Sogndalsstranda.
Sokndalsvassdragets nedbørfelt har et samlet areal på 306 km2 og er preget av mye fjell og
mange innsjøer. Normalavrenningen i vassdraget er 55 l/s/km2.
Vannføringen i Sokndalsvassdraget er størst og verierer mest i vinterhalvåret, mens den er liten
om sommeren. Store flommer er primært forårsaket av nedbør. Reguleringen i
Rosslandsvassdraget har liten betydning nederst i hovedelva.
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Figur 2.1 Kart over nedbørfeltet til Sokndalsvassdraget og de fire delfeltene. Kilde: NVEs
reviderte flomberegning for Sokna2
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2.1.2 Hydrometriske stasjoner
I Sokndalsvassdragets nedbørfelt finnes det én aktiv målestasjon og to nedlagte målestasjoner.
I flomfrekvensanalysen ble det også brukt tidsserier fra målestasjonene 27.24 Helleland og
27.25 Gjedlakleiv, som ligger nord-vest for vassdraget. Oversikt over stasjonene og
feltkarakteristika finnes i tabell 2.1 og figur 2.2.

Tabell 2.1 Feltparametere for målestasjoner i Sokndalsvassdraget og nærliggende områder.
Kilde: NVEs reviderte flomberegning for Sokna2.
Stasjon

Feltareal

QN (61-90)

Eff. sjø

Høydeintervall

Feltlengde

[km2]

[l/s/km2]

[%]

[moh]

[km]

1978-dd

53

58

1,8

35 - 297 - 545

13

1936-2003

105

53

6,3

118 - 216 - 568

19

(2005) 2007-2009

295

55

1,3

6 - 269 - 650

30

27.24 Helleland

1896-dd

185

80

1,2

86 - 489 - 904

27

27.25 Gjedlakleiv

1897-dd

635

79

1,5

49 - 527 - 1011

49

26.29 Refsvatn
26.12 Litle Rosseland
26.92 Sokndalselva

Måleperiode
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27.25 Gjedlakleiv

27.24 Helleland

26.12 Litle Rosseland

26.92 Sokndalselva
26.29 Refsvatn

Figur 2.2

Kart over målestasjoner i og nær Sokndalsvassdraget. Kart fra NVE Atlas
www.atlas.nve.no.
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2.1.3 Observerte flommer
De største observerte flommene i Sokndalsvassdraget er gitt i tabell 2.2. Den største
kulminasjonsvannføringen som er registrert ved målestasjon Refsvatn er på 71 m3/s og tilsvarer
et gjentaksintervall på 20 år. Den største kulminasjonsvannføringen som er registrert ved
målestasjon Sokndalselva er på 167 m3/s og tilsvarer et gjentaksintervall på mellom 5 og 10 år.
Verdiene for målestasjon Litle Rosseland er usikre, fordi vannføringen ble tidligere registert kun
en gang per døgn.

Tabell 2.2 Største observerte flommer i Sokndalsvassdraget ved 26.12 Litle Rosseland, 26.29
Refsvatn og 26.92 Sokndalselva, samt vannføringer ved Refsvatn under
ekstremværet «Synne» i desember 2015. Kilde: NVEs reviderte flomberegning for
Sokna2.
Stasjon

År

Dato

Døgnmiddelvannføring

År

Dato

[m3/s]

[m3/s]
26.12 Litle Rosseland

26.29 Refsvatn

26.92 Sokndalselva

Kulminasjonsvannføring

1957

13/09

43

-

-

-

1979

01/01

42

-

-

-

1978

31/12

38

-

-

-

1954

20/01

31

-

-

-

1951

31/12

30

-

-

-

2009

20/11

53

2010

07/10

71

1979

04/11

46

2006

11/12

63

2000

19/10

46

2009

20/11

61

2006

11/12

44

1979

04/11

59

1992

03/12

42

2005

15/11

57

2015

06/12

34

2015

06/12

42

2009

20/11

145

2009

20/11

167

2008

24/10

125

2008

24/10

135

2008

16/01

97

2008

16/01

110

2.1.4 Flomberegning
Flomberegningen er utført ved bruk av flomfrekvensanalyse for vannføringsseriene fra alle
målestasjoner unntatt 26.92 Sokndalselva grunnet den korte tidsserien. Fordelingsfunksjonen
Gumbel (Bayesiansk) ble benyttet.
Midlere flom og flommer med gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 år ble
beregnet for tre punkter i vassdraget: Litlå rett oppstrøms samløpet med Sokna og Sokna rett
oppstrøms og nedstrøms samløpet med Litlå.
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Basert på sammenligning av middelflomverdier beregnet ved flomfrekvensanalyse, regionale
formelverk og et nytt formelverk ble den spesifikke middelflommen for Litlå ved samløpet med
Sokna satt til 600 l/s/km2, til 350 l/s/km2 for Sokna nedstrøms Litlå, og til 340 l/s/km2 for Sokna
oppstrøms Litlå. Frekvenskurven fra 27.24 Helleland ble valgt for beregning av flomverdier ved
de tre punktene i vassdraget, grunnet den lange tidsserien og godt samsvar med vekstkurven
for region K1 av de regionale flomformlene.
Ved bruk av et forholdstall mellom momentanvannføring og døgnmiddelvannføring på 1,4 for
Litlå og på 1,2 for Sokna oppstrøms og nedstrøms Litlå beregnet NVE kulminasjonsverdier
(tabell 2.3). Forholdstallene ble beregnet ved gjennomsnittet av forholdstall fra observerte
flommer.

Tabell 2.3 Kulminasjonsvannføringer
flomberegning for Sokna2.
Sted

for

Sokndalsvassdraget.

Kilde:

NVEs

reviderte

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]

Litlå

58

49

58

73

78

92

102

112

122

131

Sokna oppstrøms Litlå

236

96

116

145

154

183

202

222

241

260

Sokna nedstrøms Litlå

294

123

148

185

197

234

259

284

308

333

2.1.5 Klimaframskrivinger for flom
NVE har beregnet endringer i flomstørrelse som følge av klimaendringer frem til år 21003.
Størrelsen på endringene er blant annet avhengig av hvor i Norge vassdraget befinner seg, og
av størrelsen på nedbørfeltet. I Rogaland og Agder forventes nedbørfelt som ligger nær kysten
å ha 20 til 30 % større flom i fremtiden (figur 2.3). Mer høytliggende nedbørfelt i innlandet har
mindre enn 20 % forventet økning. NVE anbefaler en økning i flomstørrelse på 20 % for alle
større nedbørfelt i Rogaland og Agder. For nedbørfelt med areal mindre enn 100 km2 er
anbefalingen en økning på minst 20 %.
Sokndalsvassdraget har et nedbørfeltareal på 306 km2. Det brukes et klimapåslag på 20 %.
Med klimapåslaget blir kulminasjonsvannføringer i Sokndalsvassdraget som vist i tabell 2.4.

3

NVE (2016) Klimaendring og framtidige flommer i Norge. Rapport 81-2016, Norges vassdrags- og
energidirektorat, Oslo.
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Figur 2.3

Endring i flomstørrelse frem til år 2100 for nedbørfelt i Rogaland og Agder3.

Tabell 2.4 Kulminasjonsvannføringer i Sokndalsvassdraget inklusive 20 % klimapåslag. Kilde:
NVEs reviderte flomberegning for Sokna2.
Sted

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]

Litlå

58

58

70

88

93

111

123

134

146

158

Sokna oppstrøms Litlå

236

116

139

174

185

220

243

266

289

312

Sokna nedstrøms Litlå

294

148

178

222

237

281

311

341

370

400
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2.1.6 Ekstremvannstander i sjø, nå og i et endret klima
Sokna munner ut i havet i Sogndalsstranda. Elvestrekningen mellom de to nederste bruene er
imidlertid så bratt at tidevannet ikke påvirker flomvannstanden oppover elva.
Ekstremvannstander er tilgjengelig på Kartverkets nettsider4. Forvented havnivåstigning for
Sogndalsstranda er 0,80 m frem til år 21005. For Sogndalsstranda gir Kartverket
ekstremvannstander som vist i tabell 2.5.

Tabell 2.5 Ekstremvannstander for havet ved Sogndalsstranda, i dag og i år 2100. Kilde:
Kartverket4.
Gjentaksintervall
[år]

1

5

10

20

50

100

200

1000

Vannstand i dag
[moh, NN 2000]

0,51

0,65

0,71

0,77

0,85

0,91

0,97

1,10

Vannstand i år 2100
[moh, NN 2000]

1,31*

-

-

1,57

-

-

1,76

1,89

* Verdien er ikke gitt på Se Havnivå. Den ble beregnet ved bruk av havnivåstigningen angitt i DSB sin rapport5:
0,51 moh + 0,80 m = 1,31 moh.

4
5

Se havnivå, www.sehavniva.no, Kartverket
DSB (2016) Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tønsberg.
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2.2 Topografiske data
2.2.1 Terrengmodell
Følgende data er lagt til grunn for terrenget i den hydrauliske modellen:


Lasermålte terrenghøyder fra Høydedata.no (prosjektnavn: NDH Jæren-Randaberg-Sola
5pkt 2017). Punktsky ble benyttet for å lage et raster med 0,5 m avstand som grunnlag
for oppsett av digital terrengmodell (jf. kapittel 3.1).

2.2.2 Elvebunn
Følgende data er lagt til grunn for elvebunnen i den hydrauliske modellen:


Elveløp fra hydraulisk modell fra prosjektet «Flomsikring Sokndal» fra 2010 på oppdrag
av NVE1.

2.2.3 Kalibreringsdata
Observerte vannstander under flommen i november 2009 ble brukt til å kalibrere den
hydrauliske modellen (se kapittel 3.3).
2.2.4 Andre data


AR5 for arealbruk



FKB-data for bruddkanter



Tegninger av den nye Prestbrua rett nedstrøms samløpet med Litlå.

side 11

3. Hydrauliske beregninger
3.1 Modellering
De hydrauliske beregningene ble utført med programvaren HYDRO_AS-2D. Programmet er en
numerisk modell for todimensjonale, hydrodynamiske vannspeilberegninger, som benytter finite
volum-metoden og «shallow water equations». Ligningene er basert på tredimensjonale
kontinuitetsligninger og Navier-Stokes-ligningene, midlet over dybden for et inkompressibelt
fluid med hydrostatisk trykkfordeling.
HYDRO_AS-2D benytter et beregningsnett som kombinerer tre- og firkantede elementer. Det
kombinerte nettet gjør det lettere å tilpasse modellen til topografiske og hydrodynamiske
forhold. På den måten kan strømninger, voller og veier avbildes med tilstrekkelig nøyaktighet,
mens antallet elementer reduseres.
Beregningsnettet genereres ved hjelp av programmet LASER_AS-2D, på grunnlag av
lasermålte terrengdata og terrestriske oppmålinger. Programmet reduserer datamengden,
samtidig som nøyaktigheten av terrengmodellen opprettholdes ved identifisering av høybrekk i
terrenget og tilpasset variasjon av elementstørrelsen. På den måten avbildes strukturer som
veier, voller og omriss av bygninger. For elve- og bekkeløp brukes det oppmålte tverrprofiler,
siden lasermålte høydedata ikke gjengir formen av elveleiet og konstruksjoner langs elva med
tilstrekkelig nøyaktighet. Et optimert beregningsnett som avbilder terreng og elvebunn med
tilstrekkelig nøyaktighet er avgjørende for nøyaktig modellering av strømningsprosesser og
vannstander på lange elvestrekninger.
Alle data som er brukt til å sette opp modellen, er i eller ble konvertert til høydesystemet
NN 2000. I analyseområdet er høyder i NN 2000 0,15 m lavere enn i NN 1954.
Beregningsnettet ble satt opp på grunnlag av terreng- og bunndata fra flere kilder (jf. kapittel
2.2). Elveløpet ble tatt fra den hydrauliske modellen som ble satt opp i prosjektet «Flomsikring
Sokndal»1 i 2010. Bunnen i denne modellen er satt opp på grunnlag av 31 tverrprofiler i Sokna
og 3 tverrprofiler i Litlå. Tverrprofilene ble målt opp i forbindelse med tidligere
flomsonekartlegging gjennomført av NVE ved hjelp av en éndimensjonal hydraulisk modell6. I
tillegg til disse tverrprofilene ble det i modellen fra 2010 brukt 17 tverrprofiler som ble oppmålt i
Sokna ved et senere tidspunkt. Elveløpet av Sokna ble modellert med firkantede elementer med
bredde og lengde på ca. 3 m og 9 m.
To bekkeløp gjennom tettstedet Hauge (Bekk øst og Rekelandsbekken, se figur 3.1) ble satt
opp for modellen fra 2010 på grunnlag av tverrprofiler oppmålt av NVE: 18 profiler i
Rekelandsbekken og 15 i bekken ved idrettsplassen.
Elvesletter og øvrig terreng ble basert på lasermålte terrenghøyder fra Høydedata.no (punktsky
med tetthet på 5 punkter per m2). Punktskyet ble konvertert til et raster med avstand på 0,5 m.
Den nye Prestbrua rett nedstrøms samløpet med Litlå ble oppdatert i modellen på grunnlag av
tegninger.

6

NVE (2001) Flomsonekart – Delprosjekt Hauge, rapport nr. 11/2001, Oslo
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Beregningsnettet omfatter i alt omtrent 528 000 noder og 1 000 000 elementer. Den lokale
tettheten av noder er avhengig av de enkelte områdenes lokale terrengforhold og betydning for
de hydrauliske beregningene. I elveløpet, spesielt på strekninger med konstruksjoner eller
andre strukturer som påvirker strømningen, er beregningsnettet finere enn i ubebygde områder
lenger unna elva.
For å bestemme ruhetsverdier i modellen ble det bestemt arealtyper for terrengoverflaten. De
enkelte elementer i beregningsnettet fikk tildelt en ruhetskoeffisient etter Manning-Strickler i
henhold til arealbruk (tabell 3.1). Det ble brukt kartdata, f.eks. veier, bygninger eller vassdrag,
og flyfoto (figur 3.1).
Bekk øst 2

Bekk øst 1

Sokna

Rekelandsbekken

Litlå

Hauge

N

Sogndalsstranda

Figur 3.1

Modellområdet med flatene som ruhetskoeffisienter ble tildelt for og posisjoner av
tilløp fra sidevassdrag i Hauge.
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Tabell 3.1 Ruhetskoeffisienter etter Manning-Strickler brukt i den hydrauliske modellen.
Type flate

Arealbruk

kst [m1/3/s]

Sokna_glatt

Elveløp Sokna, glatt

40

Elve_Sokno

Elveløp Sokna

33

Elveløp Litlå

37

Elveløp Rosslandsåna

37

Bekk øst 1 og 2

28

Bekk øst 1 og 2 med vegetasjon

26

Rekelandsbekken

28

Rekelandsbekken med vegetasjon

26

Vann_ElvBekk

Øvrige vassdrag

33

Vann_Havflate

Hav

30

Innsjø

33

Ferskvann

33

Strekning Rekelandsbekken med avlagringer

22

Terskel

Terskler Sokna

10

Bebygd

Bebygd område (bygninger er modellert som ikke gjennomstrømbar)

15

Anlegg_Sport

Idrettsplass

16

Åpen fastmark

Friområde

20

Fulldyrka jord

Jordbruk, fulldyrket

16

Innmarksbeite

Jordbruk, beite

20

Jordbruk, overflatedyrket

18

Tett skog

8

Vanlig skog

10

Lett skog

12

Skråning med vegetasjon

18

Myrområde

16

Vei, gang- og sykkelsti

40

Vei, grusvei

40

Vei, bilvei

40

Samferdsel

Vei, øvrig trafikkareal

40

Betongvegg

Vegg, mur

40

Elve_Litla
Rosslandsana
Bekk_øst
Bekk_øst_med_groing
Bekk_west
Bekk_west_med_groing

Vann_Innsjø
Ferskvann
Sedimentasjon

Overflatedyrka jord
Skog_tett
Skog_middel
Skog_loes
Skraening med vegetasjon
Myr
Samferdsel_GangSy
Samferdsel_Traktorvegg
Samferdsel_Veg
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3.2 Grensebetingelser
Oppstrøms grensebetingelse er vannføring i Sokna oppstrøms Litlå og i Litlå for aktuell
flomstørrelse. For vannføringen etter samløpet med Litlå ved gitt gjentaksintervall er to
kombinasjoner av vannføringer i Litlå og i Sokna oppstrøms Litlå mulig. For de fire beregnede
flomvannføringer gir det tilsammen åtte kombinasjoner (tabell 3.2). For flomsonekartet ble det
brukt den kombinasjonen for et gitt gjentaksintervall som gir de høyeste vannstandene / største
flomsonene.
Tilsig fra sidevassdragene i tettstedet Hauge ble beregnet ved arealskalering. Siden det er
usannsynlig at en flom med samme gjentaksintervall som i Sokna opptrer samtidig i bekkene
som tilløper Sokna i Hauge ble det valgt å bruke mindre gjentaksintervall for bekkene (tabell
3.2).
Alle modellberegninger ble gjennomført med konstante vannføringer. Nedstrøms grensebetingelse er vannstanden i havet ved 1-års stormflo (se kapittel 2.1.6).

Tabell 3.2 Kombinasjoner av kulminasjonsvannføringer i Litlå, i Sokna oppstrøms Litlå og i
sidevassdrag i Hauge som oppstrøms grensebetingelser i hydraulisk modell.
Scenario 1
Q20

Sokna

Bekk øst 1

Bekk øst 2

Rekelandsbekken

A

78

119

0,4

2,1

4,0

B

43

154

0,4

2,1

4,0

Q20 [m3/s]
Sokna

Bekk øst 1

Bekk øst 2

Rekelandsbekken

A

112

172

0,6

2,8

5,4

B

62

222

0,6

2,8

5,4

Q1000 [m3/s]

Q50 [m3/s]

Litlå

Sokna

Bekk øst 1

Bekk øst 2

Rekelandsbekken

A

131

202

0,7

3,3

6,5

B

73

260

0,7

3,3

6,5

Scenario 4
Q200+klima

Q200 [m3/s]
Litlå

Scenario 3
Q1000

Q5 [m3/s]

Litlå

Scenario 2
Q200

Q20 [m3/s]

Q200+klima [m3/s]

Q20+klima [m3/s]

Litlå

Sokna

Bekk øst 1

Bekk øst 2

Rekelandsbekken

A

134

207

0,8

3,9

7,5

B

75

266

0,8

3,9

7,5
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3.3 Kalibrering
For prosjektet „Flomsikring Sokndal“1 fra 2010 ble den hydrauliske modellen kalibrert ved bruk
av vannstander som ble observert under flommen i november 2009 (figur 3.2 og figur 3.3). De
viktigste punktene er oppsummert nedenfor.
NVE målte en vannføring på 160 m3/s i Sokna nedstrøms samløpet med Litlå. Havnivået som
nedstrøms grensebetingelse ble antatt til 1,95 moh på grunnlag av et bilde.
Vannstandene i det undersøkte området er påvirket av oppstuving ved det trange partiet i og
oppstrøms Sogndalsstranda. På den trange strekningen oppstrøms brua på Strandaveien når
skogen helt ned til elvebredden. Ved høyere vannføring påvirker ruhetskoeffisienten for skog
vannstandene i det undersøkte området betydelig. I løpet av kalibreringssimulasjoner har det
vist seg at resultatene blir bedre dersom skogsområdene i det undersøkte området skilles i
henhold til tettheten. De beste resultatene ble oppnådd med 10 m1/3/s for vanlig skog, 12 m1/3/s
for lett skog og 8 m1/3/s for tett skog.
I tillegg ble ruhetskoeffisientene for elvebunnen i Sokna og i Litlå tilpasset. De beste resultatene
ble oppnådd med 33 m1/3/s i Sokna, men en verdi på 40 m1/3/s for elvestrekningen med finere
materiale mellom Sogndalsstranda og Hauge (se figur 3.1).
På strekningen mellom Sogndalsstranda og Kjelland ligger avvikene mellom beregnede og
observerte vannstander på rundt ± 0,2 m. Denne strekningen har større helning, tverrsnittet er
sterkt innsnevret, og havnivået kunne bare anslås på grunnlag av et bilde. På strekningen ved
Hauge sentrum er avvikene opptil ± 0,1 m. I Litlå og i Sokna oppstrøms Litlå ligger de
beregnede verdier omtrent 0,5 m over de observerte verdier. Det er mulig at flomtoppen
allerede var overskredet da disse vannstandsnivåene ble oppmålt.
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Bekk øst

Rekelandsbekken

Figur 3.2

Oppmålingspunkter (røde prikker) av vannstander (fiolette tall) under flommen
20.11.2009 i Sokna og Litlå ved Hauge; grønne tall = beregnet vannstand [moh],
røde tall = avvik beregnet - observert [m]. Høyder i dette utklippet fra «Flomsikring
Sokndal»1 er i NN 1954 (0,15 m høyere enn NN 2000).
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Figur 3.3

Oppmålingspunkter (røde prikker) av vannstander (fiolette tall) under flommen
20.11.2009 i Sokna og Litlå ved Hauge; grønne tall = beregnet vannstand [moh],
røde tall = avvik beregnet - observert [m]. Høyder i dette utklippet fra «Flomsikring
Sokndal»1 er i NN 1954 (0,15 m høyere enn NN 2000).
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3.4 Særskilt om bruer og kulverter
Det er totalt seks bruer over Sokna på strekningen fra Åmot til havet. I tillegg er det ei bru over
Litlå like oppstrøms samløpet med Sokna. Alle syv bruer ble modellert (tabell 3.3, figur 3.4). I
tillegg ble det modellert 13 bruer over de to bekkene som renner gjennom Hauge. Bruene samt
pilarer og landkar er satt inn i modellen ved bruk av dimensjoner som er basert på oppmålinger
eller er hentet fra tegninger. Tabell 3.4 viser de høyeste vannstandene på tvers av elva
beregned like oppstrøms bruene over Sokna og Litlå for forskjellige flomvannføringer.

Tabell 3.3 Data på bruer i det kartlagte området.
Bru

Sted

Vassdrag

Underkant bru

Lysåpning

Merknader

(venstre til høyre)
[elve-km]

[moh]

[m]

1

0+300

Sokna

0,93 / 5,22 / 2,25

11,5

Historisk steinbru, buebru

2

0+735

Sokna

6,85 / 9,85 / 8,45

21,6

Steinbru Fv. 4248, buebru

3

2+240

Sokna

5,35 / 5,35

36,0

Øynesletto, 1 pilar

4

3+280

Sokna

8,01 / 7,56

47,1

Årstadveien, 2 pilarer med b = 0,70 m,
lysåpning mellom pilarer ca. 15,0 m

5

4+625

Sokna

11,01 / 11,01

33,9

Prestbru Fv. 44, 1 pilar med b = 2,0 m,
lysåpning mellom pilarer ca. 16,6 m

6

4+730

Sokna

10,55 / 10,55

52,2

GS-bru ved Eikedal gravplass, 6 pilarer med
b = 1,3 m, lysåpning mellom pilarer ca. 6,6 m

7

0+100

Litlå

9,65 / 9,65

11,6

Fv. 4242,

8

0+480

Kjellandsånå

5,16 / 5,27 / 5,23

38,2

2 pilarer med b = ca. 0,8 m, lysåpning mellom
pilarer ca. 12,1 m

9

0+085

Rekelandsbekken

6,45 / 6,45

2,9

10

0+090

Rekelandsbekken

6,74 / 6,74

3,4

11

0+110

Rekelandsbekken

6,45 / 6,45

2,7

12

0+130

Rekelandsbekken

6,55 / 6,55

2,3

13

0+145

Rekelandsbekken

6,45 / 6,45

2,5

14

0+255

Rekelandsbekken

6,50 / 6,50

2,9

15

0+150

Bekk øst

6,95 / 6,95

3,5

Årstadveien

16

0+275

Bekk øst

7,00 / 7,00

2,1

Krossbekkstien

17

0+320

Bekk øst

7,00 / 7,00

2,4

Bøhamrane

18

0+380

Bekk øst

7,30 / 7,30

2,3

19

0+415

Bekk øst

7,45 / 7,45

2,1

20

0+420

Bekk øst

7,25 / 7,25

2,2

21

0+460

Bekk øst

7,15 / 7,15

2,0

Malmbanen
Tørneskogsveien

Sokndalsveien
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Figur 3.4

Posisjoner av modellerte bruer over Sokna og Litlå (grønne ringer) og over bekkene
(grønne prikker), og posisjoner av modellerte kulverter (oransje). Bakgrunnskart:
Topografisk Norgeskart, Kartverket.
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Tabell 3.4 Beregnede flomvannstander like oppstrøms bruene i Sokna og Litlå (moh).
Bru

Sted

Vassdrag

Q20

Q200

Q1000

Q200+klima

1

0+300

Sokna

3,08

4,34

5,47

5,58

2

0+735

Sokna

5,32

6,58

7,39

7,55

3

2+240

Sokna

6,52

7,78

8,50

8,62

4

3+280

Sokna

7,19

8,00

8,66

8,77

5

4+625

Sokna

9,68

10,45

10,80

10,86

6

4+730

Sokna

9,77

10,58

10,95

11,02

7

0+100

Litlå

10,07

11,00

11,26

11,30
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1 – Steinbru i Sogndalsstranda
Brua er en historisk buebru av stein (figur 3.5). Langs elvekantene er det fjell. Denne
elvestrekningen er påvirket av tidevann.
Ved 20- og 200-årsflom er kun bruas underkantene i de ytre delene av buen berørt. Fribordet til
underkanten i toppen av buen er henholdsvis 2,14 m og 0,88 m. Ved 1000-årsflom og 200årsflom i endret klima er vannstanden høyere enn underkanten.

Figur 3.5

Steinbrua i Sogndalsstranda, sett fra nedstrøms. Foto: J. Sauterleute
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2 – Steinbru Fv. 4248
Brua i Sogndalsstranda er en buebru uten pilarer (figur 3.6). Yttersvingen er sikret med ordnet
steinlag. Landkarene er også forbygd med stein.
Ved 1000-årsflom og 200-årsflom i endret klima er vannstanden over 0,5 m høyere enn det
ytterste punktet av buen på venstre elvebredd, men det er over 2 m margin til underkanten i
midten av elva.

Figur 3.6

Fv. 4248 bru, sett fra nedstrøms. Foto: J. Sauterleute
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3 – Øynesletto bru
Brua har én kort pilar på høyre elvebredd (figur 3.7). Elvebunnen er dekket med fine
sedimenter. Både opp- og nedstrøms brua er det avlagringer av fin grus og sand på høyre siden
av hovedstrømmen / i innersvingen. Yttersvingen er erosjonssikret oppstrøms brua. Lengre
oppstrøms, der forbygningen slutter ved starten av yttersvingen, er det tegn på erosjon på
venstre elvebredd (figur 3.7).
Allerede ved 20-årsflom er vannstanden på nivået av bruas underkant. i de ytre delene av buen
berørt. Fribordet til underkanten i toppen av buen er henholdsvis 2,14 m og 0,88 m. Ved 1000årsflom og 200-årsflom i endret klima er vannstanden høyere enn underkanten. Ved flom med
gjentaksintervall 200 år og større, samt ved 200-årsflom i endret klima er brua dukket.
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Figur 3.7

Øynesletto bru, sett fra oppstrøms (øverst), pilar på høyre elvebredd (i midten) og
tegn på erosjon oppstrøms forbygningen ved brua (nederst). Foto: J. Sauterleute
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4 – Bru på Årstadveien
Brua i Hauge sentrum har to pilarer med hver to søyler (figur 3.8).
Ved 20-årsflom er fribordet mindre enn 0,5 m på den høyre delen av brua. Ved flom med
gjentaksintervall 200 år og større, samt ved 200-årsflom i endret klima er vannstanden høyere
enn bruas underkant.

Figur 3.8

Bru på Årstadveien i Hauge sentrum, sett fra nedstrøms. Foto: J. Sauterleute
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5 – Prestbru Fv. 44
Brua ligger rett nedstrøms samløpet med Litlå og har én smal pilar midt i elva (figur 3.9).
Brufundamentene er bygd med loddrette vegger ved kanten av elva og påvirker derfor
strømningen langs skråningene ved høye vannføringer. Men landkarene er sikret med
steinblokker på begge sider.
For alle simulerte flomvannføringer er beregnede vannstander lavere enn bruas underkant.
Fribordet er mindre enn 0,5 m ved 1000-årsflom og 200-årsflom i endret klima.

Figur 3.9

Prestbrua sett fra nedstrøms (venstre) og oppstrøms (høyre). Foto: J. Sauterleute
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6 – GS-bru ved Eikedal gravplass
Gang- og sykkelbrua ligger rett oppstrøms samløpet med Litlå og har seks pilarer (figur 3.10).
Ved flom med gjentaksintervall 200 år og større, samt ved 200-årsflom i endret klima er
vannstanden høyere enn bruunderkanten.

Figur 3.10 GS-brua ved Eikedal gravplass sett fra Prestbrua. Foto: J. Sauterleute
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7 – Fv. 4242 bru
Brua over Litlå ligger rett oppstrøms samløpet med Sokna. Den har en relativt liten åpning uten
pilar (figur 3.11).
Ved 20-årsflom er fribordet mindre enn 0,5 m. Ved flom med gjentaksintervall 200 år og større,
samt ved 200-årsflom i endret klima er vannstanden høyere enn bruas underkant.
For alle simulerte flomvannføringer er beregnede vannstander høyere enn bruas underkant.

Figur 3.11 Fv. 4242 brua over Litlå, sett fra nedstrøms (venstre) og oppstrøms (høyre). Foto: J.
Sauterleute
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Kulverter
Det ble modellert syv kulverter i analyseområdet (tabell 3.5). Seks av dem ligger i bekken øst i
Hauge, én i bekken vest (figur 3.4). Bilder av noen av dem er vist i figur 3.12.

Tabell 3.5 Data på kulverter i det kartlagte området.
Kulvert

*

Diameter

Innløpets
høyde

Utløpets
høyde

Lengde

[mm]

[moh]

[moh]

[m]

1

To rør ved utløp i Sokna

1200

4,85

4,15

7

2

To rør under Årstadveien, nedstrøms brukonstruksjon

1400

4,98

4,91

11

3

To rør under Årstadveien, oppstrøms brukonstruksjon

1400

5,20

4,95

83

4

Idrettsplass vest

800

6,15

5,90

210

5

Idrettsplass øst

800

6,45

5,95

225

6

Idrettsplass nord

1000

7,25

7,15

8

7

Under Industriveien ved nr. 3 / Tørneskogsveien

800*

5,55*

4,55*

140

Usikre vedier

Figur 3.12 Kulvert nr. 1 sett fra nedstrøms (øverst til venstre), nr. 3 sett fra oppstrøms (øverst til
høyre) og utløpet av nr. 4 og 5 under brua under Sokndalsveien, sett fra oppstrøms
(nederst). Foto: J. Sauterleute

side 30

3.5 Ekstremvannanalyse
Flom i elv kombineres med 1-års stormflo. Da forutsetter en at sannsynligheten for at flom og
stormflo med sjeldne gjentaksintervall inntreffer samtidig, er liten. På kartene presenteres den
høyeste vannstanden av flom i vassdrag og ekstremvannstand i havet for hvert
gjentaksintervall, uavhengig av om det skyldes flom eller stormflo.
3.6 Vannlinje
I motsetning til en endimensjonal hydraulisk modell, som beregner vannstander midlet over
elvetverrsnitt og gir en vannlinje, beregner en todimensjonal modell vannstander, som varierer
både i hovedstrømningsretningen og i elvetverrsnittet. De beregnede vannstandene er
presentert som isolinjer med 0,5 m avstand.
3.7 Vannhastighet
Det ble også laget kart over vannhastigheter og strømningsretninger. Den todimensjonale,
hydrauliske modellen beregner romlig fordelte vannhastigheter, som er midlet over vanndybden.
De beregnede vannhastighetene og strømningsretningene er presentert i kapittel 4.5 og i
vedlegget. Nedstrøms den nederste brua i Sogndalsstranda er det ikke presentert
vannhastigheter, siden strømningen er påvirket av havnivået.
3.8 Følsomhetsanalyse
Vannføringene for 200-årsflommen er økt med 10 % i følsomhetsanalysen. Økningen ga
betydelig høyere vannstander. Forskjellen til vannstandene ved 200-årsflommen er størst
nedstrøms i Sogndalsstranda og minst i Litlå. I Sogndalsstranda er vannstanden nesten 0,6 m
høyere, på flomsletten mellom Hauge sentrum og Årstad opptil 0,45 m, mellom samløpet med
Litlå og den østlige delen av Hauge opptil 0,4 m. Sokna oppstrøms Litlå og Litlå har henholdsvis
rundt 0,2 m og 0,15 m høyere vannstand.
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4. Flomsonekart
Resultater fra flomsoneanalysen er beskrevet i etterfølgende avsnitt. Flomsonekartet for 200årsflommen er presentert nedenfor, mens kartene for alle andre flomvannføringer finnes i
vedlegget.
4.1 20-årsflom
Ved 20-årsflom begynner vannet å berøre noen hus langs elva i Sogndalsstranda.
Lengre nord, ved Skarås, er Strandaveien og Gamle Strandaveien satt under vann.
Store deler av flomsletten sør for Hauge sentrum er oversvømt. Mens hovedstrømmen følger
elveløpet rundt Årstadøyna på vestsiden, strømmer vannet også mot øst til Kryptevik og
Kjellandsåna. Boligområdet på Årstadøyna har ikke vegforbindelse ved 20-årsflom. Deler av
Løvåsveien er oversvømt.
I Hauge sentrum og i næringsområdet vest for sentrum er boliger og næringsbygg berørt ved
20-årsflom. Det vises et isolert oversvømt areal ved Tørneskogveien. Detter er en følge av at
vann trykkes gjennom kulverten under Tørneskogveien. Flere hus ved bekken øst i Hauge er
oversvømt.
I Åmot er noen hus langs elva berørt. Langs sørlig elvebredd oversvømmes Fv. 44 på flere
hundre meter.
4.2 200-årsflom
Ved 200-årsflom er flere hus på elvebredden i Sogndalsstranda berørt, og vannet når opp til
Strandgaten.
Sør for Hauge begynner vannet å berøre hus på Årstadøyna og langs Strandaveien.
Store deler av Hauge sentrum er oversvømt, inklusive hovedveien. Vest for sentrum når vannet
ut i Strandaveien, nord for sentrum ut i Fv. 44 / Sokndalsveien. Øst i tettstedet er et større
område oversvømt, deriblant kommune- og skolebygget og Sokndal kirke. Fv. 44 er satt under
vann.
Vannstrømmen finner en ny vei på flomsletten sør for Hauge, renner over Hanebergveien og
videre gjennom bebyggelsen i Årstad. Mange bygninger i Årstad er satt under vann.
Vannet renner over Hanebergveien sør for elva ved den trange svingen nedstrøms Prestbrua
og trekker inn mot bebyggelsen.
I Åmot blir mange boliger oversvømt ved 200-årsflom.
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4.3 1000-årsflom
Ved 1000-årsflom begynner vannet å berøre hus på vestsiden av Strandgaten i Sogndalsstranda.
I Hauge er ytterligere bygninger berørt, men endringen i utstrekningen av oversvømt areal
sammenlignet med 200-årsflommen er liten i forhold til endringen fra 20-årsflommen til 200årsflommen.
I Årstad er de fleste bygningene oversvømt ved 1000-årsflom.
4.4 200-årsflom med klimapåslag
Ved 200-årsflom med klimapåslag er endringen i oversvømt areal liten sammenlignet med
1000-årsflommen.
4.5 Hastighetskart
Hastigheter for 200-årsflommen er presentert nedenfor, mens kartene for alle andre
gjentaksintervall finnes i vedlegget.

Det er liten endring i vannhastighet med økende flomvannføring. På flomslettene er
vannhastighetene generelt lave, delvis er det stående vann. Vannhastighetene er høyest ved
steinbrua i Sogndalsstranda med opptil rundt 4 m/s. Ellers har strekninger med relativt høy
vannhastighet i elveløpet hastigheter opptil rundt 3 m/s, f.eks. strekningen ved Fv. 4248 brua i
Sogndalsstranda og den trange svingen nedstrøms Prestbrua.
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4.6 Lavpunktanalyse
Lavpunktanalyse ble gjennomført for 200-årsflom og 200-årsflom i et endret klima. Analysen for
200-årsflom ga flere lavpunter. De største arealene i analyseområdet, som ligger lavere enn
flomvannspeilet og ikke har direkte forbindelse til elva, ligger i Åmot mellom Blåfjellvegen og
Knudehagen, sør for Hanebergveien øst for Årstad, ved Årstadveien / Gamleveien i Hauge og i
Boismyra øst for Hauge sentrum. De to sistnevnte områdene berører hus.
Analysen for 200-årsflom med klimapåslag viste forsenkninger i Åmot nord for Blåfjellvegen,
vest for Eikedal gravplass, sør for Hanebergveien øst for Årstad og i området rundt idrettsbanen
i Hauge. I det sistnevnte området ligger et lavpunkt som berører et hus.
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5. Usikkerhet
5.1 Flomberegning
NVE vurderte datagrunnlaget for beregningen av flomverdier for Sokndalsvassdraget å være
klasse 2 av 3, der 1 er den beste klassen2. I rapporten er det nevnt følgende kilder for
usikkerhet:





Stor usikkerhet knyttet til kvaliteten på data fra målestasjon 26.92 Sokndalselva
Usikre vannføringskurver, ekstrapolasjon av de største flomvannføringene
Døgnmiddelvannføring knyttet til kalenderdøgn, én måling per dag representerer
døgnmiddelverdien for data målt før 1980
Valg av fordelingsfunkskjonen for flomfrekvensanalysen og forholdstallet mellom
kulminasjons- og døgnmiddelvannføring Qmom/Qmid beregnet med ulike metoder

5.2 Hydrauliske beregninger
Bruk av hydrauliske modeller innebærer forenklinger og antakelser knyttet til inngangsdata,
grensebetingelser og modelleringsmetoder. En todimensjonal, hydrodynamisk modell midler
vanndybder og vannhastigheter i vertikal retning. Særlig i områder med kompleks strømning,
f.eks. ved brupilarer, fosser eller blanding av ferskvann med saltvann ved utløp i sjøen, kan
denne forenklete betrakningen medføre avvik av beregnede vannstander.
Feil kan oppstå blant annet som følge av




numeriske metoder brukt av modellen,
grensebetingelser (vannføring, vannstand),
og inngangsdata, dvs. terrengmodell basert på lasermålte høydedata, oppmålte
tverrprofiler eller oppmålte bunndata; konstruksjoner som bruer og kulverter; og ruhet
basert på kart over arealbruk.

Nøyaktigheten i grensebetingelser og inngangsdata er vurdert å ha størst betydning. Totalt sett
er nøyaktigheten av de beregnede vannstander estimert til +/- 0,25 m.
5.3 Flomsoner
Usikkerhet av flomsoner, dvs. usikkerhet av flomarealets utstrekning i horisontal retning, er i
hovedsak knyttet til nøyaktigeheten av vannstandsberegningene samt grensebetingelser og
inngangsdata, og til nøyaktigeheten av terrengmodellen (jf. usikkerhet av hydraulisk modell i
forrige kapittel). I hvor stor grad avvik i terrenghøyder påvirker flomsonen avhenger av
terrengets helning. I flatt område utgjør et lite avvik i terrenghøyder mer enn i brattere terreng.
Nøyaktigheten av de beregnede flomsoner er estimert til +/- 1 til +/- 2 m. I flatt terreng kan
unøyaktigheten være større.
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6. Andre faremoment i området
6.1 Is og isgang
Det ble ikke registert tydelige tegn på isgang i området som ble kartlagt i forbindelse med
flomsonekartleggingen.
6.2 Erosjons- og sikringstiltak
NVEs kartdata viser at det er utført sikringstiltak på to steder i det kartlagte området. Etter 90graders venstresving av elva nedstrøms Rekelandsbekken i Hauge er det en syvdeterskel bygd
i år 2000 med formålet erosjonssikring (figur 6.1). Venstre elvebredd oppstrøms brua på
Årstadveien ble sikret mot erosjon med ordnet steinlag i samme år (figur 6.1).

Figur 6.1

Erosjonssikring i Sokna: Syvdeterskel (øverst) og forbygning med ordnet steinlag
sett fra nedstrøms (nederst, på høyre i bildet). Foto: J. Sauterleute
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7. Sammendrag
I prosjektet er det kartlagt flomfare for Sokna på strekningen Åmot til havet. Det kartlagte
området ligger i Sokndal kommune i Rogaland.
Vannstander, flomsoner og vannhastigheter er beregnet ved hjelp av en todimensjonal
hydraulisk modell og er presentert i kart. Det er utarbeidet flomsone- og hastighetskart for 20-,
200- og 1000-årsflom samt 200-årsflom i et endret klima i år 2100. Alle topografiske data er
oppgitt i UTM-sone 32 og høydesystem NN 2000.
Grunnlaget for flomsonekartleggingen er flomberegninger, havnivåer, detaljerte data på terreng
og elvebunn og klimaframskrivinger for flom og havnivåstigning.
Sokndalsvassdraget har sitt utspring i opptil 650 m høye fjell og renner mot sør-vest til det
munner ut i havet i Sogndalsstranda. Litlå har samløp med Sokna like oppstrøms Hauge. Sør
for tettstedet er det store flater med jordbruk som oversvømmes ved flom på grunn av
oppstuving ved det trange partiet i og oppstrøms Sogndalsstranda. Sokndalsvassdragets
nedbørfelt har et samlet areal på 306 km2 og er preget av mye fjell og mange innsjøer.
Normalavrenningen i vassdraget er 55 l/s/km2.
I modellen er det brukt 1-års stormflo som nedstrøms grensebetingelse, og flomvannføring for
de aktuelle gjentaksintervallene som oppstrøms grensebetingelse. I analysene for et endret
klima er det regnet på havnivåstigning og økning i flomvannføring i henhold til NVEs
anbefalinger. For Sokndalsvassdraget er klimapåslaget 20 %.
Ved 20-årsflom begynner vannet å berøre noen hus langs elva i Sogndalsstranda. Lengre nord
er Strandaveien og Gamle Strandaveien satt under vann. Store deler av flomsletten sør for
Hauge sentrum er oversvømt. Mens hovedstrømmen følger elveløpet rundt Årstadøyna på
vestsiden, strømmer vannet også mot øst til Kryptevik og Kjellandsåna. Boligområdet på
Årstadøyna har ikke vegforbindelse og deler av Løvåsveien er oversvømt. I Hauge sentrum og i
næringsområdet vest for sentrum er boliger og næringsbygg berørt. I Åmot er noen hus langs
elva oversvømt. Langs sørlig elvebredd oversvømmes Fv. 44.
Ved 200-årsflom trekker vannet inn mot flere hus på elvebredden i Sogndalsstranda, og vannet
når opp til Strandgaten. Sør for Hauge begynner vannet å berøre hus på Årstadøyna og langs
Strandaveien. Store deler av Hauge sentrum er oversvømt. Vest for sentrum når vannet ut i
Strandaveien, nord for sentrum ut i Fv. 44. Øst i tettstedet er et større område oversvømt,
deriblant kommune- og skolebygget og Sokndal kirke. Fv. 44 er satt under vann. På flomsletten
sør for Hauge finner vannet en ny vei, renner over Hanebergveien og videre gjennom
bebyggelsen i Årstad. Mange bygninger i Årstad er satt under vann. Vannet renner over
Hanebergveien sør for elva ved den trange svingen nedstrøms Prestbrua og trekker inn mot
bebyggelsen. I Åmot blir mange boliger oversvømt.
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Vedlegg
Flomsonekart og hastighetskart

Flomsonekart for 20-årsflom, del 1

Flomsonekart for 20-årsflom, del 2

Flomsonekart for 20-årsflom, del 3

Flomsonekart for 200-årsflom og 200-årsflom med klimapåslag, del 1

Flomsonekart for 200-årsflom og 200-årsflom med klimapåslag, del 2

Flomsonekart for 200-årsflom og 200-årsflom med klimapåslag, del 3

Flomsonekart for 1000-årsflom, del 1

Flomsonekart for 1000-årsflom, del 2

Flomsonekart for 1000-årsflom, del 3

Hastighetskart for 20-årsflom, del 1

Hastighetskart for 20-årsflom, del 2

Hastighetskart for 20-årsflom, del 3

Hastighetskart for 200-årsflom, del 1

Hastighetskart for 200-årsflom, del 2

Hastighetskart for 200-årsflom, del 3

Hastighetskart for 1000-årsflom, del 1

Hastighetskart for 1000-årsflom, del 2

Hastighetskart for 1000-årsflom, del 3

Hastighetskart for 200-årsflom med klimapåslag, del 1

Hastighetskart for 200-årsflom med klimapåslag, del 2

Hastighetskart for 200-årsflom med klimapåslag, del 3
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