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Forord 

Det skal etableres et nasjonalt kartgrunnlag – flomsonekart – for de vassdrag i Norge som har størst 
skadepotensial. Hovedmålet med kartleggingen er forbedret arealplanlegging og 
byggesaksbehandling i vassdragsnære områder, samt bedre beredskap mot flom.  

Denne rapporten presenterer resultatene fra kartleggingen av Nidelva fra utløpet i fjorden til 
Sluppen bru og et industriområde nedenfor Nedre Leirfoss. Grunnlaget for flomsonekartene er 
flomberegninger og vannlinjeberegninger   

Takk til Håkon Sletner, som har vært NVEs kontaktperson i Trondheim kommune.  
 

 

Oslo, desember 2001 

 
 
 
Kjell Repp 
avdelingsdirektør 

Hallvard Berg 
Prosjektleder 
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Sammendrag  

 
Det er utarbeidet flomsonekart for ca 8 km i Nidelva fra utløpet i fjorden til Sluppen samt 
industriområdet på Lerøya nedenfor Nedre Leirfoss. Grunnlaget for flomsonekartene er 
flomberegninger, vannlinjeberegninger og beregninger av ekstremvannstander i sjøen. 

Det er beregnet kulminasjonsvannføringer og vannlinjer for gjentaksintervall mellom 10 og 500 år. 
Den største flommen i Nidelva etter at observasjonene ble satt i gang i 1881 var 14.06.1944. 
Flommen er vurdert til å ha et gjentaksintervall rundt 200 år.  

Vannlinjeberegninger er gjennomført med en hydraulisk modell for å finne vannlinjer langsetter 
elva ved de ulike flommene. Flomsoneanalysen er utført med GIS. Områder som er markert som 
lavpunkter har ikke direkte forbindelse med vannet i elva, og er markert med skravur på kartet.  

Det er gjennomført alternative analyser med midlere springflo og stormflo. Beregningene viser at 
høye sjøvannstander kombinert med relativt beskjedene flommer gir innvirkning opp til Nidarø 
området. For de største flommene går virkningen av høye sjøvannstander opp mot Tempe. 

I nedre deler av elva er det ekstremvannstander i sjøen som er den hendelsen som gir de høyeste 
vannstandene. Det er foretatt en frekvensanalyse av vannstandsdata for Trondheim. Disse legges 
som et horisontalt lokk over de beregnede vannlinjer slik at det blir høye sjøvannstander som blir 
satt inn som vannstand helt opp mot Nidarø området. 

Det var som ventet små arealer som var utsatt i området. Ved en 10 års hendelse vil undergangen 
ved Bakke bru være oversvømmet og deler av Valøya vil stå under vann. Ved en 100 års flom vil 
bebyggelsen på Valøya og bryggerekkene i utløpsområdet bli berørt. Selv om arealene er små, er 
det store verdier knyttet til bryggerekkene i nedre deler av Nidelva. Lavtliggende gater på 
Møllenberg og en del av bebyggelsen på Ilsvikøra er utsatt ved høye sjøvannstander. 
Skadepotensialet kan være betydelig og ved nyetableringer er det viktig at det tas hensyn til høye 
vannstander fra sjøen og ved flom.  

Det vil komme vann inn på industriområdet på Lerøya ved en 200 års flom og ved ytterligere 
flomstigning vil bygningsmassen bli berørt.  

De oppmålte tverrprofiler viser at de markerte elvesvingene ved Nidareid bru og Stavne bru har 
medført betydelige bunnsenkninger. Også like ovenfor Gamle bybru viser oppmålingene en 
betydelig senkning av elvebunnen. Selv om vannhastighetene bare ligger rundt 2 m/s gjennom store 
deler av byen bør det vurderes om det kan medføre fare for erosjon siden konsekvensene ved en 
utglidning kan være svært store i et så tett bebygget område. 

Ved oversiktsplanlegging kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som ikke bør 
bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak. Ved detaljplanlegging og ved dele- og 
byggesaksbehandling må en ta hensyn til at også flomsonekartene har begrenset nøyaktighet. 
Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget sjekkes mot de 
beregnede flomvannstandene i tverrprofilene. Primært må en ta utgangspunkt i de beregnete 
vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. En sikkerhetsmargin skal alltid legges til 
ved praktisk bruk. For dette prosjektet foreslår vi et påslag på 0.3 m. En må spesielt huske på at for 
å unngå flomskade må dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet også fungerer under flom. 

Flomsonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak; som evakuering, bygging 
av voller osv. Ved å lage kart tilsvarende vedlegget til denne rapporten, kan en f eks finne hvilke 
bygninger som blir berørt av flommen og hvilke veger som kan bli sperret. 
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1 Innledning 

1.1 Formål 

Målet med kartleggingen er å bedre grunnlaget for vurdering av flomfare til bruk i arealplanlegging 
og byggesaksbehandling. Kartleggingen vil også gi bedre kunnskap i forbindelse med beredskap 
mot flom, samt bedre grunnlag for flomvarsling og planlegging av flomsikringstiltak. 

1.2 Bakgrunn 

Flomtiltaksutvalget (NOU 1996:16) anbefalte at det etableres et nasjonalt kartgrunnlag – 
flomsonekart – for de vassdrag i Norge som har størst skadepotensial /4/. Utvalget anbefalte en 
detaljert digital kartlegging.  

I Stortingsmelding nr 42 (1996-97) gjøres det klart at regjeringen vil satse på utarbeidelse av 
flomsonekart i tråd med anbefalingene fra Flomtiltaksutvalget. Satsingen må ses i sammenheng 
med at regjeringen definerer en bedre styring av arealbruken som det absolutt viktigste tiltaket for å 
holde risikoen for flomskader på et akseptabelt nivå. Denne vurderingen fikk sin tilslutning også 
ved behandlingen i Stortinget. 

Det ble i 1998 satt i gang et større prosjekt for kartlegging i regi av NVE. Det er utarbeidet en plan 
som viser hvilke elvestrekninger som skal kartlegges /2/. Strekningene er valgt ut fra størrelse på 
skadepotensial. Totalt er det 129 delstrekninger som skal kartlegges. Dette utgjør ca. 1250 km 
elvestrekning. 

Nea-Nidelvvassdraget er i stor grad utbygd for vannkraftproduksjon av Trondheim Energiverk, og 
noe av Selbu Energiverk. Selv om nedre del av Nidelva renner gjennom byen, så er den ikke kjent 
som en typisk flomelv. Dette har sammenheng både med terrengforholdene i nedre del og den store 
flomdempningen som følge av magasinering i Selbusjøen og reguleringsmagasinene i 
Tydalsfjellene.  

1.3 Avgrensning av prosjektet 

Området som skal kartlegges strekker seg fra utløpet til Sluppen bru, en strekning på 8 km samt 
industriområdet på Lerøya nedenfor Nedre Leirfoss. Oversvømt areal som beregnes er knyttet til 
flom i Nidelva. Vannstander i sidebekker/-elver og oversvømmelse som følge av flom i disse 
beregnes ikke.  

Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring som skal kartlegges.  
Andre vassdragsrelaterte faremomenter som isganger, erosjon og utrasinger er ikke gjenstand for 
tilsvarende analyser, men det tas sikte på å synliggjøre kjente problemer av denne art i tilknytning 
til flomsonekartene. 

1.4 Prosjektgjennomføring 

Dette delprosjektet for Nidelva er gjennomført med Ingebrigt Bævre som delprosjektleder. Alle 
faglige aktiviteter (flomberegning, vannlinjeberegning og flomsoneanalyse) er utført ved at minst 
en person i tillegg har stått som kontrollør/kvalitetssikrer (ks). Flomberegning er utført av Lars 
Evan Petterson og Erik Holmqvist (ks), vannlinjeberegning  av Ingebrigt Bævre og Geir Hagen 
(ks), flomsoneanalyse og kartfremstilling av Christine K. Larsen og Eli K. Øydvin (ks). Hallvard 
Berg er sentral prosjektleder og ansvarlig for prosjektet. 

Trondheim kommune fikk utkast til flomsonekart for kontroll. Etter innspill fra kommunen ble 
terrengmodellen supplert med nye data i havneområdet. 
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Figur 1.1 Oversiktskart over prosjektområdet.  
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2 Grunnlag 

2.1 Metode og databehov 

Et flomsonekart viser hvilke områder som oversvømmes ved flommer med ulike gjentaksintervall. 
I tillegg til kartene utarbeides det også lengdeprofiler for vannstand i elva.  

Det gjennomføres en statistisk analyse av hvor store og hyppige flommer som kan forventes i 
vassdraget (flomberegning). Det beregnes vannføring for flommer med gjentaksintervall hhv. 10, 
20, 50, 100, 200 og 500 år. Vannføringsdata, oppmålte profiler av elveløpet og elveløpets 
egenskaper for øvrig benyttes i en hydraulisk modell som beregner hvor høy vannstand de ulike 
flommene gir langs elva (vannlinjeberegning). For kalibrering av modellen bør det fortrinnsvis 
finnes opplysninger om vannføringer og flomvannstander lokalt fra kjente historiske flommer. I 
utløpsområder til sjø tar vannlinjeberegningen hensyn til effekten av stormflo. Ekstreme 
sjøvannstander vil legges som et horisontalt lokk over den beregnede vannlinjen og gir grunnlag for 
kartet i utløpsområdet.  

Av vannlinjen utledes en digital vannflate. Denne kombineres med en digital terrengmodell i GIS 
som beregner oversvømt areal (flomsonen).  

2.2 Hydrologiske data 

2.2.1 Flomfrekvensanalyse 

Flomberegningen er dokumentert i dokument nr. 5/2001; Flomberegning for Nea-Nidelvvassdraget 
/6/. 

Flomberegningen er i hovedsak basert på frekvensanalyser av observerte flommer ved et antall  
hydrometriske stasjoner i Nea-Nidelvvassdraget. Den største flommen i Nidelva etter at 
observasjonene ble satt i gang i 1881 var14.06.1944.Flommen er vurdert til å ha et gjentaksintervall  
rundt 200 år. 
Det er tatt hensyn til at flomforholdene er blitt forandret på grunn av reguleringene i vassdraget. 
Det er beregnet kulminasjonsvannføringer ved forskjellige gjentaksintervall.  
Resultatet av beregningene er vist i tabell 2.1. 
 

Gjentaksintervall [år] 

Utløpet- Sluppen  

 

m3/s 

Middelflom (2.3 år) 355 
10års-flom 505 
20års-flom 560 
50års-flom 625 
100års-flom 735 
200års-flom 840 
500års-flom 995 

  
Tabell 2.1 Kulminasjonsvannføringer (maksimal) i nedre delen av Nidelva. 
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2.2.2 Kalibreringsdata til vannlinjeberegning 

For å kalibrere vannlinjeberegningsmodellen er vi avhengig av samhørende verdier av vannføring 
og vannstand. 

Trondheim Energiverk har foretatt innmåling av flomvannstander både ved flo og fjære sjø fra 
Nidelvas utløp i sjøen til Tempe (profil 17). De innmålte flomvannføringer er på henholdsvis 474 
m3/s og 488 m3/s. 

Det er ikke innhentet kalibreringsdata for flomvannføringer mellom Sluppen bru og Nedre 
Leirfoss.  

 

                           Sted 

Vannstand ved 

vannføring 474 m3/s 

Vannstand ved 

vannføring 488 m3/s 

Profil 1 0.54 -0.64 
Profil 2 0.56 -0.64 
Profil 3 0.57 -0.64 
Profil 4 0.57 -0.60 
Profil 5 0.58 -0.60 
Profil 6 0.59 -0.56 
Profil 7 0.62  
Profil 8 0.84 0.12 
Profil 9  0.39 
Profil 10 1.17 0.76 
Profil 13  1.00 
Profil 13.1 1.72 1.54 
Profil 14 2.21 2.13 
Profil 16 2.84 2.87 
Profil  17 2.91 2.98 
 
Tabell 2.2  Kalibreringsvannstander. 
 
Detaljert informasjon om innsamlede vannstander finnes i /3/.  

2.2.3 Data om ekstremvannstander i sjøen 

Det foreligger en observasjonsserie for vannstander i Trondheim havn. Serien er ikke 
sammenhengende. Målestasjonen ble flyttet i 1988 på grunn av påvirkning fra elva. Ut fra denne 
serien er det foretatt frekvensanalyse basert på to ulike fordelingsfunksjoner, se figur 2.1. General 
Extreme Value -fordelingen (GEV) gir god tilpasning, men er en tre-parameter fordeling og må 
derfor brukes med forsiktighet på en så kort dataserie. Gumbel - fordelingen (EV1) gir mye høyere 
vannstander, og gir en dårlig tilpasning. Det er relativt liten forskjell på vannstanden for en 10 års 
hendelse og en 500 års hendelse. For EV1 er forskjellen 0.58 m, og for GEV-fordelingen bare 0.09 
m. Ut fra den korte tidsserien vi har så har vi valgt å midle verdiene av disse 2 
fordelingsfunksjonene. Resultatet er gitt i tabell 2.3. 
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Figur 2.1  Frekvensanalyse av ekstreme sjøvannstander i Trondheim havn. 

 

 10 år 20 år 50 år  100 år      200 år      500 år 

Vannstand NN 54 
(m) 

2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.34 

 

Tabell 2.3  Ekstremvannstander i sjøen for Trondheim havn. 

Vannstanden ved midlere springflo er 1.15 m. 

2.3 Topografiske data 

2.3.1 Tverrprofiler 

Strekningen ble profilert høsten  sommeren 1999 (26 profiler) av oppmålingsfirnmaet Novatek AS 
/5/. For å profilere bunnen ble det benyttet ekkolodd koblet sammen med GPS slik at posisjonen 
kunne bestemmes. Tverrprofilene er lagt inn i NVEs tverrprofildatabase (ArcInfo). 

Profilene er valgt ut for å beskrive elvas geometri i horisontal- og vertikalplanet. Alle bruer er målt 
opp og det er tatt opp ekstra profiler i nærheten av bruene.  

Ved Lerøya er det benyttet tverrprofiler tatt opp av SINTEF for å beregne vannlinjen.  

2.3.2 Digitale kartdata 

NVE har benyttet digitale data i målestokk 1:1000 innkjøpt fra Trondheim kommune.  

Det er generert en terrengmodell (GRID modul i ArcInfo). Til oppbygging av terrengmodellen er 
det i tillegg til 1 meters høydekurver, også benyttet andre høydebærende data (veikant, jernbane 
elvekant og vannkant).   
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3 Vannlinjemodellering 

3.1 Modelloppsett 

Programvaren Hec-Ras er benyttet til vannlinjeberegning. Det er beregnet vannlinjer fra Nidelvas 
utløp til Sluppen bru, totalt ca 8 km. Nedstrøms grensebetingelse for vannlinjeberegningene er 
midlere springflo (1.15 m.o.h). Videre oppover mot Nedre Leirfoss er det bare industriområdet ved 
Lerøya som er av interesse i flomkart sammenheng.  

3.2 Kalibrering av modellen 

De innsamlede vannføringer og vannstander beskrevet i kap 2.2.2 er benyttet i kalibreringen. 
Kalibreringen er utført av Geir Hagen gjennom hans hovedoppgave /3/.  

For hovedelva er det funnet manningtall (M) rundt 27-40, der 40 er for utløpsområdet og 27 er for 
det øverste området opp mot Sluppen bru. M-verdiene representerer elvas ruhet i vid forstand og 
har godt samsvar med verdier oppgitt i internasjonal litteratur. 

 

Figur 3.1 Observerte og beregnede vannstander på strekningen Utløpet - Sluppen. 
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3.3 Effekt av stormflo 

Det er gjennomført alternative analyser med midlere springflo og stormflo. Vi ser at ekstrem 
vannstander i sjøen kombinert med flom har effekt opp til profil 18 (Tempe). Grunnlaget for 
sammenligningen er en beregning utført med midlere springflo (1.15 m.o.h) som nedstrøms 
grensebetingelse. For beregningen med stormflo er det antatt sammenfall mellom en 100 års 
vannstand i sjøen og en 100 års vannføring. Dette gir en betydelig vannstandsøkning i nedre del, se 
figur 3.2. Økningen er ca 0.9 m ved Elgeseter bru og ca 0.2 m ved Stavne bru. I notatet om 
vannlinjeberegning /1/ er det beregnet flere kombinasjoner av sjøvannstander og  vannføringer. Det 
er mange kombinasjoner av store flommer og høye sjøvannstander om gir høye vannstander i nedre 
del av Nidelva. Beregningene viser at høye sjøvannstander kombinert med relativt beskjedene 
flommer gir innvirkning opp til Nidarøområdet.  

I nedre deler av elva er det ekstremvannstander i sjøen som er den hendelsen som gir de høyeste 
vannstandene. Det er foretatt en frekvensanalyse av vannstandsdata for Trondheim (kap 2.2.3). 
Disse legges som et horisontalt lokk over de beregnede vannlinjer slik at det blir høye 
sjøvannstander som blir satt inn som vannstand helt opp mot Nidarø området, se figur 3.2.  

  

Figur 3.2 Effekt av stormflo for en 100 års hendelse. Q100 er betegnelsen for 100 års flommen. 
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3.4 Resultater fra vannlinjeberegningene 

 

3.4.1 Vannstander 

Resultatet fra vannlinjeberegningene med midlere springflo som nedre grensebetingelse, er vist 
som lengdeprofil på figur 3.3. 

Figur 3.3  Beregnede vannstander på strekningen Utløpet –Sluppen ut fra midlere springflo. 

Som nevnt er det ekstrem vannstander i sjøen som blir satt inn i stedet for beregnede vannlinjer i 
nedre del av strekningen. For å tydeliggjøre hvor sjøvannstandene gir den dominerende hendelse, 
er det dette uthevet med grønt i tabell 3.1.  
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Profil nr 10 års flom 20 års flom 50 års flom 100 års flom 200 års flom 500 års flom 

1 2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.34 
2 2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.34 
3 2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.34 
4 2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.34 
5 2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.34 
6 2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.34 
7 2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.34 
8 2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.34 
9 2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.34 
10 2.05 2.11 2.19 2.23 2.28 2.40 
11 2.05 2.11 2.19 2.23 2.31 2.52 
12 2.05 2.11 2.19 2.23 2.37 2.60 
13 2.05 2.11 2.19 2.23 2.37 2.60 
13.1 2.05 2.16 2.32 2.59 2.86 3.14 
14 2.56 2.73 2.92 3.23 3.51 3.81 
15 3.06 3.25 3.46 3.80 4.10 4.42 
16 3.24 3.43 3.65 3.98 4.28 4.60 
17 3.33 3.53 3.76 4.12 4.44 4.78 
18 3.41 3.61 3.84 4.19 4.51 4.85 
19 5.13 5.31 5.51 5.81 6.10 6.38 
20 5.63 5.79 5.98 6.28 6.54 6.81 
21 6.28 6.42 6.58 6.83 7.06 7.3 
 
Tabell 3.1 Beregnede vannstander i Nidelva (NN54). Tallene i grønt angir at ekstreme 

sjøvannstander er dominerende hendelse (Lokkmetoden). 
 
Det er også utført vannlinjeberegninger for strekningen Nedre Leirfoss – Sluppen bru for å 
undersøke flomfaren for et industriområde, se figur 4.4 – 4.6. Elva er svært bratt med store 
vannhastigheter i området. Vi har brukt profiler tatt opp av SINTEF på strekningen Sluppen –
Nedre Leirfoss. Det er for stor avstand mellom profil B og C til at beregningen kan få god 
nøyaktighet. Vi har heller ingen kalibreringsdata for området. Rathe vannmerke ligger på høyre 
bredd ved profil C. Her foreligger en vannføringskurve som gir sammenhengen mellom vannføring 
og vannstand i NGO høyder. Ut fra dette er det beregnet vannstander i profil A og B. 
 
Profil nr. 100-årsflom 200-årsflom 500-årsflom 

A 11.7 12.1 12.6 
B 11.7 12.2 12.6 
C 13.2 13.5 13.8 

 
Tabell 3.2 Beregnede vannlinjer ved Lerøya. 
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3.4.2 Vannhastigheter og erosjonsfare 

Vannhastighetene ligger i hovedsak mellom 1 m/s og 4.5 m/s for de største flommene. De største 
hastighetene finner vi i området ved Sluppen bru. Selv om midlere vannhastighet bare ligger rundt 
2 m/s gjennom store deler av byen, vil hastighetene lokalt være betydelig større. Et eksempel på 
dette er oppstrøms Gamle by bru der det er en innsnevring i elva. Her er det dannet en stor grop i 
elvebunnen . Erosjonsfaren langs nedre deler av Nidelva bør vurderes nærmere siden 
konsekvensene ved en utglidning kan være svære store i et så tett bebygget område. Elvebunnen 
vist på figur 3.2 viser at de markerte elvesvingene ved Nidareid bru og Stavne bru har medført 
betydelige bunnsenkninger.  
 
 

3.5 Spesielt om bruer 

 
Det er 9 bruer på strekningen, Nidelv bru, Bakke bru, Gamle bybru, Elgeseter bru, Gangbrua, 
Nidareid bru, RIT brua, Stavne bru og Sluppen bru. RIT-brua er bygget etter at datainnsamlingen er 
foretatt. Det er foretatt en analyse av strømforholdene ved brua før byggingen /9/. Brua har 2 slanke 
søyler i elva, noe som medfører en marginal oppstuving. Siden brua ikke medfører noe oppstuving 
av betydning og flomfaren i området er liten, har vi ikke lagt arbeid i å legge brua inn i modellen. 

Flommen går ikke opp i brudekket på noen av bruene men ved en kombinasjon av høy 
sjøvannstand, flom og mye drivgods i elva kan Gamle bybru være utsatt. Da vi mangler en 
nøyaktig innmåling av det laveste punktet på brua, er det vanskelig å si dette mer presist.  
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4  Flomsonekart 

4.1 Generering av flomsoner 

De ferdige flomsonene er generert utfra flomvannlinjer i Nidelva. 

Det er utarbeidet flomsoner for flommer med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. 
Disse finnes på digital form og kan også tegnes ut på kart. Vedlagt er kartblad for 500 års flommen 
i kombinasjon med elvesystemet, veier, bygninger og 5 meters høydekurver. Trondheim kommune 
har i tillegg fått kart med de andre flomstørrelsene. Aktuell flom presenteres i en blåfarge som er 
lysere enn blåfargen som benyttes for elv, vann og sjø.  Flateutbredelsen av alle flommene uten 
situasjon vises i figur 4.1 – 4.3. Beregnet oversvømt areal for alle flommene er vist i tabell 4.1. 

På kartet (vedlegg) er en tabell (lik tabell 3.1) som viser flomhøyder tilknyttet tverrprofilene for de 
beregnede flommer. I et lengdeprofil er flomhøydene i tverrprofilene knyttet opp mot avstand fra 
havet. Lengdeprofil for normal vannstand er tatt fra vannstander ved profilering av Nidelva 
sommeren 1999. 

Flomsonen er generert ved bruk av GIS-programmet ArcInfo. For hver flom er vannstanden i 
tverrprofilene gjort om til en flomflate. Mellom tverrprofilene er flaten generert ved lineær 
interpolasjon. Tverrprofilene er forlenget ut til grensen for analyseområdet før flatene genereres. 
Det er lagt inn hjelpelinjer mellom de oppmålte profilene for å sikre en jevn flate mellom profilene. 
Flatene har samme utstrekning og cellestørrelse (5 x 5 meter) som terrengmodellen.  

Flatene kombineres med den digitale terrengmodellen. Alle celler der celleverdien i flomflaten er 
større enn i terrengmodellen blir definert som vanndekket areal. Dette medfører at lavpunktområder 
som ikke har direkte kontakt med flomsonen langs elva også blir definert som vanndekket areal. 
Grensene for flomsonene er generalisert og glattet innenfor 5 meter og flater under ca. 75 m2 er 
fjernet. 

Flomsonene er kvalitetskodet og datert i henhold til SOSI – standard. Lavpunkter er kodet og 
skravert på kartet spesielt. Alle flomutsatte flater er kodet med datafeltene FTEMA = 3280 og 
flomaar = gjentaksintervall. Lavpunkt er kodet med kode ”lavpunkt”= 1 (ellers lik 0). I tillegg fins 
alle 6 flommene på digital form på SOSI format og ArcView (shape) format i aktuell NGO akse og 
UTM sone. Disse digitale dataene er brent på CD og sendt til primærbrukerne. 

4.2 Lavpunkt 

En del steder vil det finnes arealer som ligger lavere enn den beregnede flomvannstanden, men uten 
direkte forbindelse til elva. Dette kan være områder som ligger bak flomverk, men også lavpunkter 
som har forbindelse via en kulvert eller via grunnvannet. Disse områdene er markert med en egen 
skravur fordi de vil ha en annen sannsynlighet for oversvømmelse og må behandles særskilt. 
Spesielt utsatt vil disse områdene være ved intens lokal nedbør, ved stor flom i sidebekker eller ved 
gjentetting av kulverter. 

4.3 Vurdering av flomsonene 

Utkast til kart er forelagt Trondheim Bydrift og Trondheim Havn. Det ble kommentert at deler av 
havneområdet så ut til være mer utsatt for oversvømmelse enn deres erfaringsgrunnlag tilsa. Ved en 
nærmere gjennomgang viste det seg at området var fylt opp uten at oppfyllingen hadde kommet 
med på det digitale kartet. Korrigerte kartdata er oversendt NVE og tatt inn i terrengmodellen. 
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4.4 Resultater fra flomsoneanalysen 

Det var som ventet små arealer som var flomutsatt i området. Ved en 10 års hendelse vil 
undergangen ved Bakke bru være oversvømmet og deler av Valøya vil stå under vann. Ved en 100 
års flom vil bebyggelsen på Valøya og bryggerekkene i utløpsområdet bli berørt. Selv om arealene 
er små, er det store verdier knyttet til bryggerekkene i nedre deler av Nidelva. Lavtliggende gater 
på Møllenberg og en del av bebyggelsen på Ilsvikøra er utsatt ved høye sjøvannstander. 
Skadepotensialet kan være betydelig og ved nyetableringer er det viktig at det tas hensyn til høye 
vannstander fra sjøen og ved flom.  

Det vil komme vann inn på industriområdet på Lerøya ved en 200 års flom og ved ytterligere 
flomstigning vil bygningsmassen bli berørt. Se figur 4.4 – 4.6. 
 
Lavpunktene er små og befinner seg omkring havna/ utløpsområdet. 
 
Gjentaksintervall Flomutsatt areal  

Totalt (daa) 

Flomutsatt areal 

Lavpunkter (daa) 

10 års flom 288 7 

20 års flom 303 7 

50 års flom 330 8 

100 års flom 360 9 

200 års flom 392 12 

500 års flom 437 11 

Tabell 4.1  Flomutsatt areal – total areal og lavpunkter.  
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Figur.4.1 Flomsonekart for 10 års flom og 20 års flom 
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Figur 4.2  Flomsonekart for 50 års flom og 100 års flom 
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Figur 4.3. Flomsonekart for 200 års flom og 500 års flom 
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Figur 4.4. Flomsonekart for Lerøya, 100 års flom. 
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Figur 4.5. Flomsonekart for Lerøya, 200 års flom. 
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Figur 4.6. Flomsonekart for Lerøya, 500 års flom. 
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5 Andre faremomenter i området 

5.1 Innledning 

I flomsonekartprosjektet settes det også fokus på vassdragsmessige forhold som ikke uten videre 
inngår i eller tas hensyn til i flomsonekartleggingen. Det er i denne sammenheng problemer knyttet 
til erosjon og massetransport samt isforhold. Flomsonekartprosjektet har ikke som mål fullstendig å 
kartlegge slik fare, men skal systematisk forsøke å samle inn eksisterende informasjon for å 
presentere kjente problemer langs vassdraget som har betydning for de flomstørrelser som beregnes 
i prosjektet. Opplysningene er basert på NVEs arkivmateriale og kjennskap til området. 

5.2 Is 

Det er ikke isgang eller andre isproblemer i nedre del av Nidelva.  

5.3 Massetransport, erosjon og sikringstiltak 

I Nidelva nedenfor Sluppen bru er det liten massetransport. I NVEs ”Program for økt sikkerhet mot 
leirskred”, blir kvikkleireområder med potensiell skredfare klassifisert etter risiko. 
Kvikkleireområdene langs Nidelva i Trondheim kommune blir klassifisert i 2002.  

På 1700-tallet holdt Nidelva på å ta nytt løp ved Skansen. Det ble derfor bygget forbygning ved 
Arildsløkken så tidlig som i 1735. Rester av forbygnigen er fremdeles synlig. Andre strekninger er 
sikret med tradisjonelle steinforbygninger eller spuntvegger av stål.    

5.4 Kulverter 

Generelt sett fanger ikke flomsonekartleggingen opp problemstillinger knyttet til oversvømmelse 
som skyldes flom i sideelver/ bekker eller lav kapasitet på kulverter. Blokkering av kulverter og 
bruer på grunn av is og drivgods er et generelt problem. En gjennomgang av hvilke kulverter som 
gir skadeomfang ved blokkering, kan gjennomføres som en del av kommunens risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS). 

5.5 Andre farekart 

Norges geotekniske institutt (NGI) har utarbeidet faresonekart for kvikkleire også for Trondheim 
kommune. Disse kartene må også tas hensyn til i bygge- og arealplaner. Kartene blir distribuert av 
Statens kartverk via : http://www.statkart.no/produkte/land/skredfare/ 
 
NVE har som et ledd i ”Program for økt sikkerhet mot leirskred” engasjert NGI til å vurdere de 
kartlagte kvikkleiresonene. Sonene inndeles og plasseres i fem risikoklasser basert på en vurdering 
av sannsynlighet for og konsekvensen ved skred. Kart som viser risiko og faregrad vil leveres 
kommunene i rapporter og som SOSI-filer. Disse kartene vil bedre grunnlaget for å ta hensyn til 
skredfare ved arealplanlegging og ved utbygging. 
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6 Usikkerhet i datamaterialet 

6.1 Flomberegningen 

 

Datagrunnlaget for flomberegning i Nea-Nidelvvassdraget kan karakteriseres som godt. Det 
foreligger lange observasjonsserier ved Stokke, Selbusjøen og Rathe. Men allikevel er det en hel 
del usikkerhet knyttet til slike flomberegninger. De observasjoner som foreligger er vannstander. 
Disse omregnes ut fra en vannføringskurve til vannføringsverdier. De største flomvannføringene er 
altså beregnet ut fra en ekstrapolert sammenheng mellom vannstander og vannføringer, dvs. også 
”observerte” flomvannføringer kan derfor inneholde en stor grad av usikkerhet. 

En annen faktor som fører til usikkerhet i data er at NVEs database er basert på døgnmiddelverdier 
knyttet til kalenderdøgn. I prinsippet er alle flomvannføringer derfor noe underestimerte, fordi 
største 24-timersmiddel alltid vil være mer eller mindre større enn største kalenderdøgnmiddel. 

I Nea-Nidelvvassdraget er det i tillegg kompliserte forhold når det gjelder hvordan 
vassdragsreguleringene har påvirket flomforholdene. Det medfører blant annet at det er usikkert 
hvilken observasjonsperiode som skal legges til grunn for beregning av dagens flomforhold, og til 
hvilke gjentaksintervall for flommer dette kan antas å være representativt.  

Ved flomfrekvensanalyser er det ønskelig å benytte lengst mulig dataserie. For Nidelva er det 
derfor valgt å benytte hele perioden fra 1950 for å beregne flomverdier som er representative for 
dagens forhold opp til gjentaksintervall 50 år. For Selbusjøen må perioden etter 1977 benyttes. En 
flomfrekvensanalyse for Rathe for samme periode som er lagt til grunn for Selbusjøen, 1978-98, gir 
for øvrig omtrent samme resultat som flomfrekvensanalysen for perioden 1950-99. For 
gjentaksintervall over 50 år er flomverdiene i Nidelva antatt å gradvis nærme seg flomverdiene før 
regulering.  

Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er meget vanskelig. Det er mange faktorer som spiller 
inn, særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata. Konklusjonen for denne beregning er 
at datagrunnlaget er godt, men at innflytelsen av reguleringene på flomforholdene er vanskelig å 
bestemme. Beregningen kan ut fra dette kriterium  klassifiseres i klasse 2, i en skala fra 1 til 3 hvor 
1 tilsvarer beste klasse. 

6.2 Vannlinjeberegningen 

Kvaliteten på vannlinjeberegningene er avhengig av en godt kalibrert vannlinjeberegningsmodell. 
Det vil si at det samles inn samhørende verdier av vannføring og vannstand som modellen kan 
kalibreres etter. Også i denne sammenhengen er det vanskelig å samle inn data for store nok 
vannføringer. Data for eldre historiske flommer har en redusert verdi på grunn av endringer i 
elveløpet og elveslettene som for eksempel  brubygging, veibygging, flomverk, masseuttak og 
lignende. 

Nøyaktighet i tverrprofiler, avstand mellom tverrprofiler, usikkerhet i estimat av ruhet 
(Manningtall)  og helning på elva (brattere elver krever kortere profilavstand) er blant de viktigste 
faktorene. Erosjon og masseavlagring representerer generelt et betydelig usikkerhetsmoment i 
beregningene. Spesielt ved store flommer kan det skje store endringer i profilene.  

Nøyaktigheten på de beregnete vannstander forventes å ligge innenfor +/- 30 cm, når usikkerhet i 
flomberegningen er inkludert. Nidelva er spesiell av den grunn at det er vannstander i sjøen som gir 
grunnlaget for vannlinjen helt opp til Nidarø. Frekvensanalysen av vannstandsdata fra Trondheim 
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havn bygger på en svært kort serie (fra 1988). Det er derfor betydelig usikkerhet i sammenhengen 
mellom vannstand og frekvens. Forskjellen mellom en 10 års vannstand og en 500 års vannstand i 
sjøen er imidlertid liten (0.3 – 0.5 m). Dette betyr at usikkerheten i absolutt høyde likevel er liten.  

6.3 Flomsonen 

Nøyaktigheten i de beregnete flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data, 
flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer usikkerheten i terrengmodellen.  

Terrengmodellen bygger på konstruerte kartdata der forventet nøyaktighet i høyde er 30 cm. Selve 
utbredelsen av sonen kan derfor i svært flate områder bli unøyaktig. Kontroll av terrenghøyder mot 
beregnete vannstander kan da være nødvendig, for eksempel ved byggetillatelser. 
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7 Veiledning for bruk 

7.1 Hvordan leses flomsonekartet? 

Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Nidelva. Vannstander i sidebekker/-elver og 
oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke.  

En tabell viser flomhøyder tilknyttet tverrprofilene for de beregnede flommene. Kartet i målestokk  
1:15000 viser hvor tverrprofilene er plassert. Det er ved disse profilene vannstander er beregnet. 
Vannstanden mellom tverrprofilene anses å variere lineært og kan derfor finnes ved interpolasjon. 
Avstander langs midtlinjen er vist både på selve kartet og i lengdeprofilet.  

Områder som på kartet er markert som lavpunkt (områder bak flomverk, kulverter m.v.), er avledet 
fra en bestemt flom, men gjentaksintervallet kan ikke overføres direkte. Disse områdene er vist på 
kartet med skravur. Flomfaren må i disse områdene vurderes nærmere, der en tar hensyn til 
grunnforhold, kapasitet på eventuelle kulverter m.v.  Spesielt utsatt vil disse områdene være ved 
intenst lokalt regn, ved stor flom i sidebekker eller ved gjentetting av kulverter.  

7.2 Unngå bygging på flomutsatte arealer 

Stortinget har forutsatt at sikringsbehovet langs vassdragene ikke skal øke som en følge av ny 
utbygging. Derfor bør ikke flomutsatte områder tas i bruk om det finnes alternative arealer. 
Fortetting i allerede utbygde områder skal heller ikke tillates før sikkerheten er brakt opp på et 
tilfreds stillende nivå i henhold til NVEs retningslinjer. Krav til sikkerhet mot flomskade er 
kvantifisert i NVEs retningslinje ”Arealbruk og sikring i flomutsatte områder” (NVE Retningslinjer 
nr 1/99) /10/. Kravene er differensiert i forhold til type flom og type byggverk/ infrastruktur.  

Egnede arealbrukskategorier og reguleringsformål for flomutsatte områder, samt bruk av 
bestemmelser, er omtalt i NVEs veileder "Arealplanlegging i tilknytning til vassdrag og 
energianlegg" (NVE-veileder nr. 3/99) /7/. 

7.3 Hvordan forholde seg til usikkerhet på kartet ? 

NVE lager flomsonekart med høyt presisjonsnivå som for mange formål skal kunne brukes direkte. 
Det er likevel viktig å være bevisst at flomsonenes utbredelse avhenger av bakenforliggende 
datagrunnlag og analyser. 

Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget sjekkes mot de 
beregnede flomvannstander. 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 under det aktuelle flomnivået. Tilsvarende kan det være mindre områder innenfor 
flomområdet som ligger over den aktuelle flomvannstand. 

En måte å forholde seg til usikkerheten på, er å legge sikkerhetsmarginer til de beregnete 
flomvannstander. Hvor store disse skal være vil avhenge av hvilke tiltak det er snakk om. For 
byggetiltak har vi i kap. 7.4 angitt konkret forslag til påslag på vannstandene. I forbindelse med 
beredskapssituasjoner vil ofte usikkerheten i flomvarslene langt overstige usikkerheten i 
vannlinjene og flomsonene. Det må derfor gjøres påslag som tar hensyn til alle elementer. 

Geometrien i elveløpet kan bli endret, spesielt som følge av store flommer eller ved menneskelige 
inngrep,  slik at vannstandsforholdene endres. Tilsvarende kan terrenginngrep inne på elveslettene, 
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så som oppfyllinger, føre til at terrengmodellen ikke lenger er gyldig i alle områder. Over tid kan 
det derfor bli behov for å gjennomføre revisjon av beregningene og produsere nye flomsonekart.  

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

7.4 Arealplanlegging og byggesaker – bruk av flomsonekart 

Ved oversiktsplanlegging kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som ikke bør 
bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak.  

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 beregnete 
vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. En sikkerhetsmargin skal alltid legges til 
ved praktisk bruk. Sikkerhetsmarginen bør tilpasses det aktuelle prosjekt. I dette prosjektet er 
grunnlagsmaterialet vurdert som godt. Området mellom profil 17 og Sluppen bru har en relativt 
stor usikkerhet på grunn av manglende kalibreringsdata. Vi mener utfra dette at et påslag med 0.3 
m på de beregnete vannstander for å dekke opp usikkerheter i beregningen, bør være 
tilfredsstillende. For å unngå flomskade må dessuten dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet 
fungerer under flom. 

7.5 Flomvarsling og beredskap – bruk av flomsonekart 

Et flomvarsel forteller hvor stor vannføring som ventes, sett i forhold til tidligere flomsituasjoner i 
vassdraget. Det er ikke nødvendigvis et varsel om skade. For å kunne varsle skadeflom, må man ha 
detaljert kjennskap til et område. I dag sender NVE  ”Varsel om flom” når vi venter vannføring 
med gjentaksintervall på mer enn 5 år. Varsel om stor flom sendes ut når vi venter vannføring med 
mer enn 50 års gjentaksintervall.  Ved kontakt med flomvarslingen vil en ofte kunne få mer 
detaljert informasjon. 

Flomsonekart gir detaljkunnskap i form av beregnede vannstander over en lengre strekning ved 
flom, og man kan se hvilke områder og hvilke typer verdier som blir oversvømt. 
Beredskapsmyndighetene bør innarbeide denne informasjonen i sine planer. Ved å lage kart 
tilsvarende vedlegget til denne rapporten, kan en finne hvilke bygninger som blir berørt av de ulike 
flomstørrelsene. Kobling mot adresseregistre kan gi lister over berørte eiendommer. På dette 
grunnlaget vil de beredskapsansvarlige bedre kunne planlegge evakuering, omkjøringsveger, 
bygging av voller og andre krisetiltak 

På grunn av usikkerhet både i flomvarsler og flomsonekartene, må en legge på sikkerhetsmarginer 
ved planlegging og gjennomføring av tiltak. 

7.6  Generelt om gjentaksintervall og sannsynlighet  

Gjentaksintervall er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en får en like stor eller 
større flom. Dette intervallet sier noe om hvor sannsynlig det er å få en flom av en viss størrelse. 
Sannsynligheten for eksempelvis for en 50-års flom er 1/50, dvs. 2 % hvert eneste år. Dersom en 
50-års flom nettopp er inntruffet i et vassdrag betyr dette ikke at det vil gå 50 år til neste gang.  Den 
neste 50-års flommen kan inntreffe allerede i inneværende år, om to, 50 år eller kan hende først om 
200 år. Det er viktig å være klar over at sjansen for eksempelvis å få en 50-årsflom er like stor 
hvert år men den er liten - bare 2 prosent. 
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Et aktuelt spørsmål ved planlegging av virksomhet i flomutsatte områder er følgende:  Gitt en 
konstruksjon med forventet (økonomisk) levetid (L) år.  Det kreves at sannsynlighet (P) for skade  
p.g.a. flom skal være< P.  Hvilket gjentaksintervall (T) må velges for å sikre at dette kravet er 
oppfylt?  

Tabellen nedenfor kan brukes til å gi svar på slike spørsmål. Eksempelvis vil det i en periode på 50 
år være 40% sjanse for at en 100-årsflom eller større inntreffer. 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! 
 
Gjentaksintervall (T)                         Periodelengde  år (L) 

10             50             100            200           500 

10 65 99 100 100 100 
50 18 64 87 98 100 
100 10 40 63 87 99 
200 5 22 39 63 92 
500 2 10 18 33 63 

 
Tabell 7.1   Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og gjentaksintervall. 
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Vedlegg 

 

Flomsonekart Trondheim.  
CD med digitale flomgrenser kan leveres på forespørsel. 
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