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Føreord 
Det skal etablerast eit nasjonalt kartgrunnlag – flaumsonekart – for dei vassdrag i Noreg som har 
størst skadepotensial. Hovudmål med flaumsonekartlegging er å få eit betre grunnlag for 
arealplanlegging, byggjesakshandsaming og beredskap i område utsett for flaum, slik at skadene 
ved flaum vert redusert. 
 
Rapporten presenterer resultat og føresetnader som er gjort ved utarbeiding av flaumsonekart for 
Horndøla og Hornindalsvatnet ved kommunesenteret Grodås i Hornindal kommune, Sogn og 
Fjordane.  
 
Ein takk til Hornindal kommune for velvillig innstilling i samband med kontroll av ferdige kart, og 
for oppdatering av kartmateriale. 
 
 
 
 
Oslo, desember 2001 

 
 
 
 
 
 
Kjell Repp 
avdelingsdirektør 

Hallvard Berg 
prosjektleiar 
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Samandrag 
Det er utarbeidd flaumsonekart for Horndøla og Hornindalsvatnet ved tettstaden Grodås for 10-, 
20-, 50-, 100-, 200- og 500-års flaum. Kartlagt område på om lag 2 km strekk seg frå Lødøen 
nedover til munningsområdet i Hornindalsvatnet. Grunnlaget for flaumsonekarta er flaum- og 
vasslineutrekning. 

I tillegg til overfløymd areal er lengdeprofil for vasstanden i elva vist på karta. Flaumsoneanalysen 
er utført med GIS. På flaumsonekartet er det presentert ein flaum per kart. Område markert som 
lågpunkt (område bak flaumverk, kulvertar osb.) er avleidd frå ein bestemt flaum, men 
gjentaksintervall kan ikkje overførast direkte til desse områda. Lågpunkt er vist på karta med eigen 
skravur. 

Prosjektet viser at det er vasstanden i Hornindalsvatnet som vil vere avgjerande for ei eventuell 
overfløyming av Grodås sentrum og Ytrehorn industriområde. Allereie ved ein 10-årsflaum vil 
enkelte område verte råka av overfløyming. Av karta ser ein at verksemder som Honndalshytta, 
kommunen sitt reinseanlegg, og butikkar og hotell i Grodås sentrum, ligg utsett til med tanke på ein 
200-årsflaum, som busetnad i tettbygde strøk og industriområde skal vere sikra mot, sjå ref. /6/. Ein 
vil ikkje oppleve overfløyming av desse områda som ein direkte følgje av overfløyming i 
Horndøla. 

Den kartlagde strekninga langs Horndøla er i stort monn sikra mot flaum gjennom flaum- og 
erosjonssikringsarbeid. Kartlegginga viser at overfløyming som følgje av flaumvasstandar i 
Horndøla er sjeldne. Det er hovudsakleg dei øvste kartlagde områda ved Lødøen som kan verte 
berørt. Skule og kyrkje ligg ikkje utsett til. Ytrehorn industriområde ligg bakom eit flaumverk, og 
er på kartet markert som lågpunkt. Horndøla er masseførande, og under ein flaum med stor vassfart 
kan elvebotnen heve eller senke seg. I slike tilfelle vil ein kunne oppleve overfløyming på 
strekninga, og oppstuving ved Ytrehorn bru. 

Som ved all utrekning av denne typen er det uvisse knytt til resultata. I dette prosjektet er 
grunnlagsmaterialet vurdert som middels godt. Ein måte å takle usikre moment på er å ta høgde for 
desse ved å leggje på ein tryggleiksmargin. I dette prosjektet meiner vi at ein tryggleiksmargin på 
0,5 m er tilfredsstillande. I tillegg er det aktuelt å leggje på marginar for vindoppstuving, bølgjer og 
å sikre drenering rundt bygningar osb. 

Flaumsonene kan nyttast direkte i oversiktsplanlegging for å finne område som ikkje bør leggjast ut 
som byggjeområde utan nærmare vurdering av faren og moglege tiltak. Ved detaljplanlegging og i 
dele- og byggjesaker må ein likevel ta omsyn til at flaumsonekarta har avgrensa grannsemd. 
Grunnlagsmaterialet som ligg til grunn for utarbeiding av karta i denne rapporten har ikkje vore 
optimalt. Blant anna er flaumutrekninga for elva Horndøla eit usikkert moment, og det er ikkje 
samla inn kalibreringsdata for modellering av vassliner. I områda nær grensa for flaumsonene er 
det særskilt viktig at høgda på terrenget vert kontrollert mot utrekna flaumvasstandar i tverrprofila. 
Primært må ein ta utgangspunkt i dei utrekna vasstandane og kontrollere terrenghøgda i felt mot 
desse. Ein tryggleiksmargin skal alltid leggjast til ved praktisk bruk. For å unngå flaumskade må 
dessutan dreneringa til eit bygg liggje slik at avløpet fungerer under flaum. Flaumsonene kan òg 
nyttast til planlegging av beredskapstiltak, t.d. evakuering, bygging av vollar osb. Ved å lage kart 
som vedlegget til denne rapporten kan ein t.d. finne kva for bygningar som vert råka av flaumen og 
kva for vegar som kan verte sperra. 
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1. Innleiing 
Hovudmålet med kartlegginga er å skape grunnlag for betre arealplanlegging og 
byggjesakshandsaming i vassdragsnære område, og betre beredskap mot flaum. 
Flaumsonekartarbeidet gjev i tillegg betra grunnlag for flaumvarsling og planlegging av 
flaumsikring. 

1.1 Bakgrunn 

Flaumtiltaksutvalet, ref. /1/, tilrådde etablering av eit nasjonalt kartgrunnlag – flaumsonekart – for 
vassdrag i Noreg med stort skadepotensial. Utvalet tilrådde ei detaljert digital kartlegging.  

I Stortingsmelding nr 42 (1996-97) er det gjort klart at regjeringa vil satse på utarbeiding av 
flaumsonekart i samsvar med tilrådingane frå Flaumtiltaksutvalet. Satsinga må sjåast i samanheng 
med at regjeringa definerer ei betre styring av arealbruken som det absolutt viktigaste tiltaket for å 
halde risikoen for flaumskade på eit akseptabelt nivå. Denne vurderinga fekk si tilslutning ved 
handsaming i Stortinget. 

Det vart i 1998 sett i gong eit større prosjekt for kartlegging i regi av NVE. Det er utarbeidd ein 
flaumsonekartplan, sjå ref. /2/. Denne viser dei strekningane som er prioritert for kartlegging. 
Strekningane er vald ut frå storleiken på skadepotensialet. Totalt er det 129 delstrekningar som skal 
kartleggjast. Dette utgjer omlag 1250 km elvestrekning.  

1.2 Avgrensing av prosjektet 

Horndøla som renn ut i Hornindalsvatnet vart kartlagt dei nedste 2 kilometerane, sjå Figur 1-1. 
Langs Horndøla ligg det nokre industribygg på høgre side, medan ein på venstre side finn 
barneskule, kyrkje med kyrkjegard, og dyrka mark. Karakteristisk for flaumproblema i området er 
overfløyming i Grodås sentrum. Overfløyming her kjem i stort monn som følgje av auka vasstand i 
Hornindalsvatnet.  

Overfløymd areal som her er utrekna, er knytt til vasstand i Hornindalsvatnet og flaum i Horndøla. 
Vasstander i sidebekker/-elvar og overfløyming som følgje av flaum i desse, er ikkje teke med (sjå 
delkapittel 5.3).  

Det er primært overfløymd areal som følgje av naturleg høg vassføring som er kartlagt. Andre 
faremoment i vassdraget som isgangar, erosjon og ras er ikkje analysert tilsvarande, men ein søkjer 
å synleggjere kjente problem av denne art i samband med flaumsonekarta. 

1.3 Prosjektgjennomføring 

Hallvard Berg er sentral prosjektleiar og ansvarleg for gjennomføringa av dette prosjektet. Siss-
May Edvardsen har vore delprosjektleiar. Alle dei faglege aktivitetane (flaumutrekning, 
vasslineutrekning og flaumsoneanalyse) er utført med kontrollør eller kvalitetssikrar. 
Flaumutrekninga er utført av Erik Holmqvist og Lars Evan Pettersson (ks), vasslineutrekninga av 
Siss-May Edvardsen og Siri Stokseth (ks), og flaumsoneanalysen og kartframstilling av Eli Katrina 
Øydvin og Astrid Voksø (ks). I tillegg har medarbeidarar ved NVE Region Midt-Norge og NVE 
Region Vest gjeve innspel til sluttresultatet.  
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Hornindal kommune har fått utkast av flaumsonekart for kontroll. Merknadene frå kommunen er 
tekne omsyn til i den endelege rapporten (sjå delkapittel 4.3). 

 

Figur 1-1: Oversiktskart over prosjektområdet. 
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2. Grunnlag 
Eit flaumsonekart viser kva område som vert overfløymd ved flaumar med ulike gjentaksintervall. I 
tillegg til karta er det laga lengdeprofil for vasstand i elva.  

Det er gjennomført ei statistisk analyse av kor store og kor hyppige flaumar ein kan vente i 
vassdraget (flaumutrekning), sjå ref. /3/. Det er rekna ut vassføring for flaumar med 
gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år.  

Vassføring, målte profil av elveløpet og andre eigenskapar knytt til elveløpet, er nytta i ein 
hydraulisk modell som reknar ut kor høg vasstand dei ulike flaumane gjev langs elva 
(vasslineutrekning). Kalibreringsdata for modellen er innmålt vasstand langs elva ved fleire kjende 
vassføringar. Om kalibreringsdata ikkje er målt inn kan ein nytte ein følsomheitsanalyse for å 
kalibrere modellen (sjå vidare omtale i delkapittel 2.1.3 og 3.1). I utløpsområdet til større vatn tek 
vasslineutrekninga omsyn til vasstanden i vatnet. 

Av vasslina vert det laga ei digital vassflate. Denne vert kombinert med ein digital terrengmodell i 
GIS, som reknar ut overfløymd areal (flaumsona).  

2.1 Hydrologiske data 

2.1.1 Flaumutrekning 

Flaumutrekninga for Hornindalsvassdraget er basert på flaumfrekvensanalyse av 
vassføringsobservasjonar frå målestasjonen Hornindalsvatn i Hornindalsvassdraget. I tillegg inngår 
observasjonar og samanlikningar frå målestasjonar i nærliggjande vassdrag. Det er rekna ut 
kulminasjonsvassføringar for dei aktuelle gjentaksintervalla. Det vert vist til delrapport for 
flaumutrekning, ref. /3/. 

Flaumanalysen viste at det førekjem flaumar til alle årstider i Hornindalsvassdraget. Resultata av 
utrekningane er samanfatta i Tabell 2-1. For Horndøla er flaumverdiane svært usikre. Her er det 
ingen observasjonar, og ulike metodar ved utrekning gjev stor variasjon i flaumverdiar. For 
Horndøla er det kalkulert at flaumane kulminerer med ei vassføring som er 60 % høgare enn 
utrekna døgnmiddelflaum. For Hornindalsvatn er det kalkulert at det er liten eller ingen forskjell 
mellom døgnmiddel og kulminasjonsverdi. Om uvissa i desse utrekningane skal klassifiserast i ein 
skala frå 1 til 3, kor 1 svarar til beste klasse, vil resultata frå Hornindalsvatn få klasse 1 (under 
føresetnad av at vindoppstuving ikkje har avgjerande verknad), og resultata for Horndøla få klasse 
3.  

Tabell 2-1: Flaumvassføringar for Hornindalsvassdraget. Kulminasjonsverdiane er gjevne. 

Stad i vassdraget QM Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 

 (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 
Horndøla 88 125 140 163 181 197 221 
Utløp Hornindalsvatn 66 86 93 101 107 112 118 
Vasstand lokal skala (m) 

 HM H10 H20 H50 H100 H200 H500 
Hornindalsvatn 1.67 1.92 2.00 2.09 2.16 2.21 2.27 



 

 8 

2.1.2 Data om vasstand i Hornindalsvatnet 

Vasstanden i Hornindalsvatnet har vore registrert sidan 1901. Ved målestasjonen er det registrert 
fleire målingar omkring og noko over midlare flaumvassføring. Nedbørfeltet til Horndøla utgjer om 
lag 36 % av feltet til Hornindalsvatnet. I flaumutrekninga, sjå ref. /3/, heiter det: […]. Flommene i 

Horndøla kulminerer tidligere enn vannføringen ut av Hornindalsvatn. Analysene viser også at det 

ikke er de mest intense flommene i Horndøla som gir de største flommene ut av Hornindalsvatn. 

Hornindalsvatn kulminerer når tilløp og avløp er like stort. […]. Kortvarig og intens avrenning i 
sidevassdraga til Hornindalsvatnet vil såleis ikkje nødvendigvis føre til flaum i hovudvassdraget. 
Av denne grunn er det anbefalt å nytte middelvasstand (HM) i Hornindalsvatnet som nedre vilkår i 
vasslineutrekninga (vidare omtale i kapittel 3). 

2.1.3 Kalibreringsdata for vasslineutrekninga 

Vasslinemodellen skal optimalt kalibrerast mot ein eller fleire flaumar i vassdraget som er målt inn. 
Storleiken på flaumen bør vere slik at den dekkjer det effektive straumarealet ved meir ekstreme 
flaumar. Det har ikkje vore høve til å få målt inn kalibreringsdata for Horndøla, og målingar av 
gamle historiske flaumar finst heller ikkje. I mangel av slike observasjonar vert følsomheitsanalyse 
nytta for å avgjere om det er trong for ytterlegare data på strekninga. Følsomheitsanalysen gjev svar 
på kva effekt mangelfullt datamateriale har på vasstand og overfløymt areal. Kalibrering av 
modellen er skildra i delkapittel 3.1. 

2.2 Topografiske data 

2.2.1 Tverrprofil 

Plassering av tverrprofil som er målt opp i dette prosjektet, vart bestemt etter vurdering av elva på 
kart og i felt. Dei 14 profila vart målt opp av Longva oppmåling as. Dette er dokumentert i ref /4/. 
Profil 0 ligg lengst nedstraums i elva ved utløpet til Hornindalsvatnet, profil 14 lengst oppstraums 
ved Lødøen. For at tverrprofila skulle dekkje dei flaumutsette områda, vart dei forlenga innover 
land ved oppmåling. Plassering av profila er vist i Figur 2-1. 

Horndøla har forholdsvis lite fall ned til Ytrehorn bru, frå profil 14 til profil 2. Ytrehorn bru krysser 
Horndøla ved profil 2. Brua snevrar ikkje inn elveløpet, men brubjelken ligg noko lågt. Sidan elva 
her er forholdsvis djup, vil den hydrauliske kapasiteten under brua truleg vere god under flaum. 

2.2.2 Flaumverk 

På høgre side strekk det seg eit flaumverk frå profil 1 til profil 7. På venstre side strekk flaumverket 
seg frå profil 1 til profil 9. Det er målt lengdeprofil av flaumverka, samstundes som flaumverka 
inngår naturleg i tverrprofila (sjå delkapittel 2.2.1). 

2.2.3 Digitale kartdata 

Det er etablert geodata for Hornindal frå geovekstprosjekt i 1993 og 1997. Det er kjøpt inn data frå 
Statens Kartverk i Sogn og Fjordane frå kartlegginga i 1993. Det er kartlagt detaljert høgde for 
strekninga. Data er dagsett 01.12.2000. Høgdedata er levert som kotar med 1 meter ekvidistanse. 
Hornindal kommune har i tillegg hjelpt til med nyare data. 

Ut frå datagrunnlaget er det generert ein digital terrengmodell i GIS med detaljerte høgder for 
området. Programvaren ArcInfo med modulane TIN og GRID er nytta. I tillegg til kotar og 
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terrengpunkt er det òg nytta andre høgdebærande data som vegkant, elvekant og vasskant, til 
oppbygging av terrengmodellen 

 

Figur 2-1: Avgrensing av analyseområde og plassering av nytta tverrprofil. 

0 500 m

N
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3. Vasslineutrekning 
Modellen Hec RAS er nytta for utrekning av vassliner. Dei målte tverrprofila er nytta uendra i 
modellen då det ikkje ligg føre opplysningar som gjev grunnlag for å tru at delar av tverrprofila er 
inaktive og difor burde reduserast. Plassering av tverrprofil er vist i Figur 2-1. Det er lagt til grunn 
at vatnet ved store flaumar vil ha liten eller ingen fart i overfløymde område utanfor sjølve 
elveleiet. Tillegget i vassføring frå småbekkene langs strekninga som vert analysert ser ein bort i 
frå. Vassføringa for Horndøla er difor sett konstant på heile analysestrekninga.  

I tillegg til målte profil er det lagt inn profil nedanfor Ytrehorn bru. Ytrehorn bru er lagt inn 
hydraulisk som bru i modellen, det vil seie at høgde oppunder dekke, tjukkleik på dekke osb. er 
kjente. Modellen tek med andre ord omsyn til eventuelle innsnevringar gjennom brua, i dette 
tilfelle ein forholdsvis låg brubjelke. I tillegg reknar modellen falltapet gjennom brua ved hjelp av 
momentmetoden. I modellen elles er energimetoden nytta, ein metode som vert nytta der ein har ei 
gradvis varierande vassline utan monalege variasjonar frå det eine tverrsnittet til det neste.  

Vilkår for nedre del av modellen er middelvasstand (HM) for målestasjonen i utløpet av 
Hornindalsvatnet (delkapittel 2.1.2 og Tabell 2-1), medan ein som vilkår i øvre ende av modellen 
har nytta fall på elvebotn. 

3.1 Kalibrering av modellen 

Under kalibrering er det lagt vekt på å ha nokolunde konstante verdiar i ruheit over strekninga. Ein  
legg til grunn at det effektive straumtverrsnittet ligg i sjølve elvestrengen. I sona utanfor denne 
(elvekantar/flaumverk – høgder kor elva strøymer under ekstremflaum) er Manning n sett til 0.090, 
noko som vil seie at straumarealet ikkje vert sett på som effektivt. Dette skuldast blant anna tett 
vegetert kantsone langs elvestrengen. Nedst i Horndøla er det vasstanden i Hornindalsvatnet som er 
sett som nedre vilkår i modellen. Vasstanden i Hornindalsvatnet bestemmer òg utbreiinga av 
flaumarealet i dei nedste områda.  

Kalibrering av modellen er utført i form av ei følsomheitsanalyse. Den kalibrerte modellen er køyrt 
med Manning n +/- 10 % for 100-års vassføring. Forskjellen i vassliner for 100-års flaum ved ulike 
Manning n-tal er vist i Figur 3-1. Figuren viser at vasstanden med ulike ruheit (Manning n-tal) 
ikkje varierer med meir enn maksimalt 10 cm.  

Ein har køyrt analysar med ulike Manning tal i kombinasjon med ekstreme vassføringar 
(flaumvassføring + 30 %). Likeins har ein køyrt modellen med tanke på at elvebotn grunna stor 
massetransport kan heve seg. I denne samanheng har ein i modellen heva elvebotn under Ytrehorn 
bru med 1 m. Om ein samstundes aukar ruheita og flaumvassføringa, vil ein oppleve at Ytrehorn 
bru verkar oppstuvande, likeins at vatnet somme stader oppstraums går over flaumverka. Kvar for 
seg får ein ikkje vesentlege utslag på vasslina, men køyrer ein fleire slike ekstreme forhold 
samstundes, kan ein blant anna oppleve at industriområdet på Ytrehorn vert overfløymt. 
 
Ein vurderer at tryggleiken for at modellen ligg innanfor tilnærma riktig kalibrering er 
tilfredsstillande, og ein ferdigstiller difor prosjektet utan kalibreringsdata målt inn i felt. 
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Figur 3-1: Vassliner for 100-års flaum ved ulike Manning tal. 

3.1.1 Effekt av varierande vasstand i Hornindalsvatnet 

Som skildra tidlegare, delkapittel 2.1.2, kulminerer flaumane i Horndøla tidlegare enn vassføringa 
ut av Hornindalsvatnet. I vasslinemodellen har ein såleis nytta midlare flaumvasstand i 
Hornindalsvatnet som inngangsdata. Ved generering av flaumsonene på kart har ein likevel valt å 
skjere flaumvasstandar i Hornindalsvatnet med samtidige vassføringar i Horndøla. Det vil seie at 
10-års vasstand i Hornindalsvatnet er skoren mot vasslina for ein 10-årsflaum i Horndøla, og ligg 
såleis som eit lokk oppå vasslina.  
 
Varierande vasstand i Hornindalsvatnet har stor effekt, både på vasstanden i Horndøla, og på 
graden av overfløyming. Allereie ved ein 10-årsflaum vil vasstanden i Hornindalsvatnet verke 
oppover Horndøla, forbi profil 4. Det er vasstanden i Hornindalsvatnet som er avgjerande for om 
det vert overfløyming av Grodås sentrum. Biletet i Figur 3-2 viser Horndøla 14. juni 2000, og 
framsidefoto viser samtidig hending i Hornindalsvatnet. Bileta viser at ein ikkje har like god 
margin langs Hornindalsvatnet som ein har langs Horndøla. 
 
Eit usikkert moment i høve til overfløyming i Grodås sentrum, er vindoppstuving i 
Hornindalsvatnet. Kraftig vestavind kan truleg gje monaleg oppstuving lengst aust i vatnet. 
Vasstanden vert registrert i vestenden om lag 20 km frå Grodås sentrum. I Røssvatn i Nordland vart 
det hausten 1995 gjort målingar for registrering av vindoppstuving. Konklusjonen frå det arbeidet 
var at vasstandforskjellar på 40 – 60 cm frå sør til nordenden av vatnet (om lag 3 mil) var realistisk 
ved kraftig vind (20 – 30 m/s) over tid. Om ein kan rekne tilsvarande forhold i Hornindalsvatnet 
ved til dømes full storm (25 m/s) frå sørvest, vil krevje nærmare utgreiing. Dette er likevel eit 
moment kommunen bør ta omsyn til ved bygging i område som vert overfløymt som følgje av høg 
vasstand i Hornindalsvatnet. 

3.1.2 Resultat frå vasslineutrekninga 

Den ferdig kalibrerte modellen er nytta til å rekne ut vasstanden for flaumar med 10-, 20-, 50-, 100-
, 200- og 500-års gjentaksintervall. Vasstanden for dei ulike profila og gjentaksintervalla er vist i 
Tabell 3-1. 
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Figur 3-2: Horndøla oppstraums Ytrehorn bru 14. juni 2000, samtidig hending med framsidefoto 

(foto: Siss-May Edvardsen). 

Tabell 3-1: Vasstand i m.o.h. (NGO) ved kvart profil for aukande flaumhendingar og 
gjentaksintervall. 

Profil nr 

 
10 års 

flaum 

20 års 

flaum 

50 års 

flaum 

100 års 

flaum 

200 års 

flaum 

500 års 

flaum 

0 53.99 53.99 53.99 53.99 53.99 53.99 
1 53.96 53.95 53.93 53.92 53.9 53.87 
2 54.04 54.05 54.07 54.09 54.11 54.16 
3 54.45 54.53 54.65 54.75 54.83 54.94 
4 54.9 54.99 55.12 55.22 55.3 55.42 
5 56.81 56.91 57.06 57.16 57.25 57.39 
6 56.95 57.04 57.18 57.28 57.37 57.49 
7 57.63 57.73 57.86 57.96 58.05 58.17 
8 58.58 58.67 58.8 58.89 58.97 59.09 
9 60.51 60.59 60.7 60.78 60.85 60.95 

10 62 61.98 62.09 62.17 62.24 62.33 
11 63.43 63.54 63.69 63.81 63.89 64.04 
12 65.63 65.73 65.88 65.99 66.08 66.2 
13 66.81 66.9 66.99 67.1 67.21 67.36 
14 67.55 67.63 67.76 67.87 67.88 67.91 

 
Høgdene i Tabell 3-1 er nytta for å teikne ut overfløymd areal vist i flaumsonekart for Horndøla 
(sjå vedlegg og Figur 4-3 - Figur 4-5). 
 

Gjennomsnittleg vassfart under ein 100-årsflaum i Horndøla ligg mellom 0,8 og 4,0 m/s, ved 
høvesvis profil 0 og profil 10. Ved ein 500-årsflaum er vassfarta auka til høvesvis 1,0 og 4,5 m/s. 
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Straumen er overvegande underkritisk, men ved profil 10 ligg Froude-talet på 1,18 ved ein 500-
årsflaum. Froude-talet skildrar graden av samanheng mellom fall til vasslina og tap som følgje av 
ruheit, og ein ser at Froude-talet aukar med aukande vassføring, det vil seie at straumen vert meir 
og meir kritisk. Lokal innsnevring av elveløpet i dette området er truleg årsak til auka vassfart, og 
såleis kritisk straum. 
 

Verknadene av auka vasstand i Hornindalsvatnet vil medføre at flaumhøgdene i Tabell 3-1 kan 
variere i andre kombinasjonar (H10 – H500 i Tabell 2-1) enn det som er lagt til grunn for desse 
utrekningane. Høgdene vil variere mest for dei mindre flaumane i kombinasjon med høg vasstand i 
Hornindalsvatnet. Mykje vatn i elva vil redusere verknaden av vasstand i Hornindalsvatnet oppover 
elva.  

3.1.3 Særskilt om bruer 

Ytrehorn bru snevrar ikkje inn elveløpet si breidde, men brubjelken er noko låg, sjå Figur 3-3. Det 
er rekna ut fri vasspegel under Ytrehorn bru, noko som tyder på at det er god kapasitet for dei 
vassføringane som er rekna ut (opp til 500-års flaum). Det er likevel viktig å vere merksam på at i 
ein flaumsituasjon kan drivgods i ugunstige tilfelle feste seg i brua og snevre inn tverrsnittet. 
Likeins kan ein ved store flaumar ha stor vassfart, og såleis kan massetransport føre til at 
elvebotnen hever seg. Masse har ein tendens til å leggje seg i område kor vassfarten minkar, og kan 
såleis leggje seg opp under Ytrehorn bru i møte med det meir stilleståande Hornindalsvatnet. 
Modellen viser at masseavlagring kan føre til at vasstanden vil gå opp i brubjelken ved ekstreme 
tilhøve. 

Figur 3-3: Ytrehorn bru sett medstraums. Brua snevrar ikkje inn elveløpet, men brubjelken ligg 
noko lågt (foto: Siss-May Edvardsen). 
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4. Flaumsonekart  
Flaumsonene er generert ved bruk av GIS (ArcInfo). For kvar flaum er vasstanden i tverrprofila 
gjort om til ei flaumflate.  

Utgangspunktet for utrekning av flaumsoner er vassliner frå vasslineutrekninga, der 
flaumvasstandar for aktuelle returperiodar er tilordna dei målte tverrprofila. I GIS er 
flaumvasstandar for ein flaum gjort om til flater. Det er lagt inn hjelpeliner mellom dei målte 
profila for å sikre ei jamn flate mellom profila. Desse flatene vert snitta med den digitale 
terrengmodellen. Dei cellene i flata som har større celleverdi (høgde) enn tilsvarande celle i 
terrengmodellen gjev vassdekt areal. Resultatet er ei digital flaumsone som inneheld flater 
(polygon) med eigenskapar som fortel om eit areal er overfløymd eller ikkje. Dette inneber at 
såkalla lågpunkt, som er område som ikkje har direkte kontakt med elva, vert definert som 
overfløymd areal.  

4.1 Lågpunkt 

Nokre stader vil det vere areal som ligg lågare enn den utrekna flaumvasstanden, men utan direkte 
samband med elva. Dette kan vere område som ligg bak flaumverk, men òg lågpunkt som har 
samband via ein kulvert eller via grunnvatnet. Desse områda er teikna med eigen skravur av di dei 
har eit anna sannsyn for overfløyming og må handterast særskild. Spesielt utsett vil desse områda 
vere ved intenst lokalt regn, ved stor flaum i sidebekker eller ved tetting av kulvertar.  

4.2 Særskilt om flaumverk 

Langs Horndøla strekk det seg flaumverk på høgre side frå profil 1 til profil 7, på venstre side frå 
profil 1 til profil 9. Areal bak flaumverk vert vurdert særskild, og vurderinga tek utgangspunkt i ein 
tryggleiksmargin sett til 0.5 m ved topp flaumverk, sjå Figur 4-1.  

Figur 4-1: Flaumverk og tryggleiksmargin. 

Det vil seie: 

a) om det er meir enn 0.5 m frå utrekna vassline til topp flaumverk, seier vi at flaumverket held 
stand og områda bak flaumverket vert ikkje overfløymd som ein direkte følgje av vassføringa i 
elva. Områda bak flaumverket vert i dette tilfellet definert som lågpunkt (sjå delkapittel 4.1),  
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b) om avstanden mellom utrekna vassline og topp flaumverk er mindre enn 0.5 m, går ein ut frå at 
arealet bak flaumverket vert overfløymd som følgje av vassføringa i elva, og området vert 
definert som ordinær flaumsone.  

Resultata frå modelleringa viser at det allereie ved 10-årsflaumen oppstår lågpunkt bak flaumverket 
på høgre side, ved Ytrehorn industriområde. Området er og definert som lågpunkt under ein 500-
årsflaum. Retningsliner utgjeve av NVE, ref. /6/, set som krav at større offentlege bygg, 
industriområde og spesielt viktig infrastruktur skal sikrast mot minimum 200-årsflaum. Figur 4-2 
viser lengdeprofil av flaumverka langs Horndøla samanlikna med tre ulike flaumvassføringar. 
Figuren viser at tryggleiksmarginen for flaumverka er meir 0,5 m ved ein 200-årsflaum. For 200-
årsflaumen er store delar av Ytrehorn industriområde definert som lågpunkt, og vert vist som 
skravert område på flaumsonekartet. Området vert difor ikkje direkte overfløymt som følgje av 
flaumvassføringa i Horndøla, men kan verte overfløymt som følgje av høg vasstand og gjentetting 
av kulvertar. 

Figur 4-2: Lengdeprofil av topp flaumverk med vassliner for ein 10-, 200- og 500-års flaum. 

4.3 Vurdering av flaumsonene 

Hornindal kommune har hatt flaumsonene til kontroll.  

Kommunen peikte på at under flaumen i 1983 var riksveg 60 gjennom Grodås sentrum jamhøg 
med vasstanden. Vatnet gjekk med andre ord kant i kant med vegen. Vasstanden vart under denne 
flaumen målt til kote 54.71. Høgste vasstand i Hornindalsvatnet som er teke omsyn til i denne 
rapporten ligg på kote 54.59. Jf. ref. /3/, flaumutrekning for Hornindalsvassdraget, låg det i 
perioden 1962 - 1984 betongblokker under brua ved utløpet av Hornindalsvatnet. Betongblokkene 
hadde oppstuvande effekt, og registreringar av vasstand i denne perioden er difor sett bort frå i 
flaumutrekningane. Vasstanden i Hornindalsvatnet under 1983-flaumen kan såleis seiast å vere eit 
eingongstilfelle, og vert difor sett bort frå i denne rapporten. Merknaden resulterte såleis ikkje i 
justeringar av flaumflate. 
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Kommunen peika vidare på lågpunkt ved Ytrehorn Industriområde. Området er i stort monn fylt 
opp etter kartlegginga i 1993, men er ikkje målt opp. Det er valt å vise lågpunktsområda på kartet, 
sjølv om desse altså ikkje nødvendigvis vert overfløymt under flaum.  

Nokre situasjonsdata, bygningar og vegar, har kome til og/eller vorte endra i høve til 
geovekstprosjekt av 1993. Ved endeleg produksjon av flaumsonekart er desse oppdatert.  

Kommunen hadde elles ingen merknader til flaumflatene. 

4.4 Resultat frå flaumsoneanalysen 

Det er utarbeidd flaumsoner for flaumar med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. 
Vedlagt er flaumsonekart som viser flaumsona for ein 100 års flaum med elvesystemet, vegar, 
bygningar og 5 meters høgdekurver. Flateutbreiinga av alle flaumane utan situasjonsdata er vist i 
Figur 4-3 - Figur 4-5. Utrekna overfløymd areal for alle flaumane er vist i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1: Areal utsett for flaum – totalt areal og lågpunkt 

Gjentaksintervall 

 

Flaumutsett areal 

Totalt (daa) 

Flaumutsett areal 

Lågpunkt (daa) 

10-års flaum 39 3 
20-års flaum 46 4 
50-års flaum 57 7 

100-års flaum 68 8 
200-års flaum 78 11 
500-års flaum 93 19 

 
Enkelte område langs kartlagt strekning vil vere utsett for overfløyming i samband med 
flaumvassføring i Horndøla. Hornindal skule, og kyrkja med kyrkjegarden vil ikkje vere utsett. 
Overfløyming av dyrka mark vil ein oppleve i områda ved Lødøen (profil 12 – 14), og ved den 
gamle idrettsbana (profil 10).  

Lågpunkta ligg hovudsakleg på høgre side, oppstraums fylkesveg til Ytrehorn, ved Ytrehorn 
industriområde. Overgangen frå lågpunkt til flaumutsett areal kjem som følgje av flaumverket som 
ligg langs elva. Flaumverket held stand mot vassmassane, medan område bak flaumverket kan 
verte overfløymt som følgje av høgt grunnvatn og/eller kulvertar (sjå elles kommunen sine 
kommentarar under delkapittel 4.3). 

Overfløyming av Grodås sentrum kjem som følgje av høg vasstand i Hornindalsvatnet. Blant anna 
vil Raftevoll hotell, Hornindal handelslag, Smia (kommunehuset), kommunen sitt reinseanlegg, 
Hjellegjerde, Honndalshytta, Øen kjøleservice og bustadar vere utsette for overfløyming. Allereie 
ved ein 10-årsflaum vil ein oppleve at riksveg 60 inn til Grodås sentrum når ein kjem frå sør, vert 
overfløymt som følgje av høg vasstand i Hornindalsvatnet. Framsidefoto viser innfarten til Grodås 
sentrum om lag ved ein middelflaum. 

Alle dei 6 flaumane finst på digital form. Flaumsonene er kvalitetskoda og dagsett på SOSI-format 
og ArcView (shape)-format i aktuell NGO-akse og UTM-sone. Desse vert sendt til 
primærbrukarane. Lågpunkt og område bak flaumverk er koda og skravert på kartet spesielt. Alle 
flater utsett for flaum er koda med datafelta FTEMA = 3280 og flomaar = gjentaksintervall. 
Lågpunkt er koda med eigen kode,”lavpunkt”=1 (eller lik 0).  
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Figur 4-3: Flaumsonekart. Utbreiing av 10 og 20-årsflaum. 
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Figur 4-4: Flaumsonekart. Utbreiing av 50- og 100-årsflaum. 
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Figur 4-5: Flaumsonekart. Utbreiing av 200- og 500-år flaum. 
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5. Andre faremoment i området 
I flaumsonekartprosjektet er det sett fokus på andre naturlege faremoment i vassdraget som ikkje 
direkte inngår i flaumsonekartlegginga. I denne samanheng avgrensar dette seg til problem knytt til 
erosjon- og massetransport og istilhøve. Flaumsonekartprosjektet har ikkje som mål å kartleggje 
slik fare fullstendig, men skal prøve å samle inn eksisterande informasjon, for å presentere kjende 
problem langs vassdraget, som har konsekvens for dei flaumstørrelsane som er omtalt i prosjektet. 

5.1 Is  

Isgang i Horndøla er frå gamalt av eit kjent problem. Det var vanleg at isen stuva seg opp ved det 
som den gang var Ytrehorn bru, ei bru med fleire pilarar i elveløpet. På 80-talet vart Horndøla 
sterkt forbygd, noko som mellom anna førte til at elva vart breiare, samstundes som det vart sett 
opp ny bru utan pilarar. Sidan elva vart kanalisert og forbygd har ein ikkje hatt store isproblem i 
elva. Når vassføringa er låg har ein opplevd botnfrysing i elva. På midten av 80-talet var mellom 
anna barneskulen truga. Ein har etter dette opplevd at isen har vorte transportert nedover elva og 
stuva seg opp i brubjelken, utan at dette har fått alvorlege følgjer. 

5.2 Massetransport, erosjon og sikringstiltak 

Horndøla framstår i dag som ei relativt stabil elv utan nemnande erosjonsproblem. Sjølv om elva er 
forbygd, registerer ein likevel at det skjer endringar over tid. Det går føre seg ein moderat 
massetransport, og avgrensa graving i botnen somme stader. I stor flaum kan det mellom anna vere 
fare for ras i ravineområde lenger oppstraums kartlagt område. Skulle dette skje, og ein får stor 
tilføring av massar i elva, kan det skje endringar i løpet. Faren er såleis til stades for at det kan skje 
raske endringar i elva, som endrar delar av grunnlaget for flaumsonekartet. 

5.3 Sidebekker/-elvar og kulvertar 

Flaumsonekartlegginga tek ikkje opp problemstillingar knytt til overfløyming som skuldast flaum i 
sidebekker/-elvar eller låg kapasitet på kulvertar. Det vert likevel nemnt at det på 
flaumsonekartstrekninga munnar ut nokre røyr i samband med drenering av områda langs elva. Ved 
høg vasstand i hovudelva kan ein få oppstuving i desse, og lokal overfløyming kan oppstå. 
Blokkering av kulvertar og bruer på grunn av is og drivgods er elles eit generelt problem. Ein 
gjennomgang av kva for kulvertar som gir skadeomfang ved blokkering, kan gjerast som ein del av 
kommunen sin risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS). 

Ved Grodås sentrum munnar det i tillegg til Horndøla ut to mindre elver, Kirkhornselva og 
Åresvora. Desse to elvane er ikkje teke med i denne modelleringa. Lokale forhold kan gje 
flaumvassføring og såleis overfløyming i tilknyting til desse. I tillegg vil ein oppleve lokal 
overfløyming i områda rundt desse elvane som følgje av høg vasstand i Hornindalsvatnet.  

5.4 Andre farekart 

Det er utarbeidd stein-/snøskredkart på kartblad nr. 1318-4 (N50 serien). Desse karta må takast 
omsyn til i byggje- og arealplanar. Karta vert distribuert av Statens kartverk via: 
http://www.statkart.no/produkte/land/skredfare/
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6. Usikre moment i datamaterialet  

6.1 Flaumutrekninga 

Flaumutrekninga har hovudsakleg to feilkjelder. Den eine kjelda til feil ligg i om samanhengen 
mellom målt vasstand og utleia vassføring ved målestasjonane er god. Dette føreset eintydig 
samanheng mellom vasstand og vassføring ved målepunktet, og mange nok, og store nok 
kontrollmålingar for å konstruere avløpskurva. Desse forholda synest å vere godt ivaretekne.  

Den andre feilkjelda i flaumutrekninga ligg i om flaumregistreringsperioden er tilstrekkeleg lang til 
å kunne estimere store flaumar som sjeldan inntreff. Dette forholdet synest godt ivareteke for 
Hornindalsvatnet med registreringar for vassmerket i utløpet av vatnet sidan 1901. For Horndøla er 
flaumverdiane meir usikre. For det første har ein ingen observasjonar her, og for det andre gjev 
ulike metodar ulike resultat for flaumutrekninga. For det tredje er det usikre moment knytt til 
forholdet mellom døgnmidlar og momentanverdiar, val av frekvensfordeling og innverknad av 
regulering på flaumverdiane i Horndøla. 

6.2 Vasslineutrekninga 

Det er viktig at tverrprofila skildrar geometrien i elva på ein god måte, det vil seie at det er målt 
opp profil der vasslinene merkbart vert brattare eller flatar ut. I tillegg bør det vere profil der elva 
vert breiare eller smalare, og profil som skildrar djupne og breidde på elva på dei stilleflytande 
områda. Profila vert vurdert som godt plasserte.  

For ei ideell modellering av eit vassdrag må tilstrekkeleg kalibreringsdata, eller innmålt vasstand 
langs elva med tilhøyrande kjent vassføring, liggje til grunn. Mangel på kalibreringsdata er eit 
viktig moment i utrekningane av vassliner i Horndøla. Som skildra tidlegare, har ein utført 
følsomheits- og ekstremanalysar i denne samanheng. Ein har såleis fått sannsynlege vassliner for 
Horndøla. I den perioden flaumsonekartprosjektet pågår vil kommunen verte bedt om å halde 
beredskapen oppe i høve til innmåling av flaumvasstandar, slik at ein ved seinare høve kan få eit 
sikrare grunnlag for utrekning av vassliner i Horndøla.  

I høve til ulike vasstandar i Hornindalsvatnet er forskjellen mellom ein 10- og ein 500-årsflaum om 
lag 30 cm. I tillegg kjem forhold som vind og bølgjer.  

Med bakgrunn i nemnde usikre forhold vert det anbefalt at ein ved praktisk bruk av vasslinene legg 
på ein tryggleiksmargin på minimum 0,5 m, jf. kapittel 7. 

6.3 Flaumsona 

Grannsemda i dei utrekna flaumsonene er avhengig av uvisse i dei hydrologiske data, 
flaumutrekninga og vasslineutrekninga. I tillegg kjem uvisse i terrengmodellen. Terrengmodellen 
byggjer på 1 m høgdekotar og situasjonsdata med høgdeinfomasjon der forventa nøyaktigheit er +/- 
30 cm i høve til verkelege høgder i området.  

Alle faktorane som er nemnt ovanfor vil påverke sluttresultatet, og såleis påverke utbreiinga av 
flaumsonene på kartet. Utbreiinga av flaumsonene er difor mindre nøyaktig bestemt enn vasslinene. 
Dette må ein ta omsyn til ved praktisk bruk, jf kapittel 7.
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7. Rettleiing for bruk 

7.1 Korleis lese flaumsonekartet 

Overfløymd areal som er vist på kartet er knytt til flaum i Horndøla og varierande vasshøgde i 
Hornindalsvatnet. Vasstandar i sidebekker/-elvar og overfløyming som følgje av flaum i desse er 
ikkje teke med i analysen.  

Ein tabell viser vasstandane i kvart tverrprofil for dei utrekna flaumane i vedlagde kart. Kartet er i 
målestokk 1:6 000 og viser kvar tverrprofila er plassert. Det er ved desse profila at vasstandane, 
eller flaumhøgdene, er rekna ut. Vi seier, for å gjere det enkelt, at vasstanden varierer lineært 
mellom desse og ein finn den difor ved interpolasjon. Avstandar langs midtlina er vist både på 
kartet og i lengdeprofilet.  

Område som på kartet er markert som lågpunkt (område bak flaumverk, kulvertar osb.), er avleidd 
frå ein bestemt flaum, men gjentaksintervallet kan ikkje overførast direkte. Desse områda er vist på 
kartet med skravur. Flaumfaren må i desse områda vurderast nærmare, der ein tek omsyn til 
grunntilhøve, kapasitet på eventuelle kulvertar osb. Spesielt utsette vil desse områda vere ved 
intenst lokalt regn, ved stor flaum i sidebekker, eller ved tetting av kulvertar.  

7.2 Unngå bygging på flaumutsette område 

Stortinget har sagt at tryggingsbehovet for sikring langs vassdraga ikkje skal auke som følgje av ny 
utbygging. Ein bør difor ikkje byggje på areal utsett for flaum om det finst alternative areal. 
Fortetting i allereie utbygde område skal ein heller ikkje tillate før tryggleiken er på eit 
tilfredsstillande nivå i høve til NVE sine retningsliner. Eigna arealbrukskategoriar og 
reguleringsformål for flaumutsette område er omtalt i NVE sin rettleiar "Arealplanlegging i 
tilknytning til vassdrag og energianlegg", ref. /5/. Krav til tryggleik mot flaumskade er kvantifisert i 
NVE si retningsline ”Arealbruk og sikring i flomutsatte områder”, ref. /6/. Krava er differensiert i 
forhold til type flaum og type byggverk/infrastruktur.  

7.3 Korleis takle usikre moment på flaumsonekartet 

NVE lagar flaumsonekart med høg grannsemd som ein for mange formål skal kunne nytte direkte. 
Det er likevel viktig å vere klar over at utbreiinga av flaumsonene er avhengig av datagrunnlaget og 
analysane som ligg bak. 

Spesielt i område nær flaumsonegrensa er det viktig å sjekke høgda på terrenget mot dei utrekna 
flaumvasstandane. Sjølv om grannsemda på terrengmodellen er god, kan det vere område, som på 
kartet ligg utanfor flaumsona, men som ved detaljmåling i felt kan vise seg å liggje lågare enn det 
aktuelle flaumnivået. Tilsvarande kan det vere mindre område innanfor flaumsona som ligg høgare 
enn den aktuelle flaumvasstanden. Ved detaljplanlegging og plassering av byggverk er det viktig å 
vere klar over dette. 

Ein måte å takle dei usikre momenta på, er å leggje tryggleiksmarginar til dei utrekna 
flaumvasstandane. Kor store desse skal vere vil avhenge av kva for tiltak det er snakk om. For 
byggjetiltak har vi i kap. 7.4 angitt konkret forslag til påslag på vasstandane. I 
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beredskapssituasjonar vil ofte usikre flaumvarsel langt overstige usikre moment i vasslinene og 
flaumsonene. Det må difor gjerast påslag som tek omsyn til alle element. 

Geometrien i elveløpet kan verte endra, spesielt som følgje av store flaumar eller ved 
menneskelege inngrep, slik at vasstandstilhøva vert endra. Terrenginngrep inne på elveslettene, t.d. 
oppfylling, kan føre til at terrengmodellen ikkje lenger er gyldig i alle område. Over tid kan det 
difor verte behov for å gjennomføre revisjon av utrekningane og produsere nye flaumsonekart.  

Så lenge karta er sett på som den best tilgjengelege informasjon om flaumfaren i eit område, er det 

meininga at dei skal liggje til grunn for arealbruk og flaumtiltak. 

7.4 Arealplanlegging og byggjesaker - bruk av flaumsonekart 

Flaumsonene kan nyttast direkte i oversiktsplanlegging for å finne område som ikkje bør leggjast ut 
som byggjeområde uten nærmare vurdering av faren og moglege tiltak.  

Ved detaljplanlegging og i dele- og byggjesaker må ein ta omsyn til at flaumsonekarta òg har 
avgrensa grannsemd. Primært må ein ta utgangspunkt i dei utrekna vasstandane og kontrollere 
terrenghøgda i felt mot desse. Ein tryggleiksmargin skal alltid leggast til ved praktisk bruk. For å 
unngå flaumskade må dessutan dreneringa til eit bygg liggje slik at avløpet fungerer under flaum. 
Tryggleiksmarginen vert tilpassa det enkelte prosjekt. I dette prosjektet er grunnlagsmaterialet 
vurdert som middels godt. Vi meiner ut frå dette at eit påslag med 0,5 m på dei utrekna vasstandane 
for å dekke opp usikre moment i utrekninga, bør vere tilfredsstillande. Vindoppstuving og bølgjer 
må kommunen sjølv ta omsyn til ved detaljplanlegging.  

7.5 Flaumvarsling og beredskap – bruk av flaumsonekart 

Eit flaumvarsel seier kor stor vassføring som er venta, sett i forhold til tidlegare flaumsituasjonar i 
vassdraget. Det er ikkje nødvendigvis eit varsel om skade. For å kunne varsle skadeflaum, må ein 
ha detaljert kjennskap til eit område. I dag vert flaumvarsel gjeve i form av varsel om overskriding 
av eit gitt nivå eller innanfor eit intervall. Varsel om stor flaum inneber at vassføringa vil nå eit 
nivå over 50-årsflaum. Ved kontakt med flaumvarslinga vil ein ofte kunne få meir detaljert 
informasjon.  

Flaumsonekart gjev detaljkunnskap i form av utrekna vasstander over ei lengre strekning ved 
flaum, og ein kan sjå kva for område og kva for type verdiar som vert overfløymd. 
Beredskapsmyndigheitene bør innarbeide denne informasjonen i sine planar. Ved å lage kart 
tilsvarande vedlegget til denne rapporten, kan ein til dømes finne kva for bygningar som vert berørt 
av dei ulike flaumane. Ved å gjere ei kopling mot adresseregistra kan ein få ut lister over 
eigedomane som vert råka. På dette grunnlaget vil dei som er beredskapsansvarlege betre kunne 
planleggje evakuering, omkøyringsvegar, bygging av vollar og andre krisetiltak. 

På grunn av usikre moment både i flaumvarsel og flaumsonekarta, må ein leggje på ein 
tryggleiksmargin ved planlegging og gjennomføring av tiltak. 

Flaumsonekarta viser med skravur dei områda som er sikra av flaumverk, det vil seie vollar som 
skal hindre overfløyming. Ved brot i flaumverket, kan det oppstå farlege situasjonar ved at store 
mengder vatn strøymer inn over elvesletta i løpet av kort tid. Det er difor viktig at dei som er 
ansvarlege for beredskap nyttar denne informasjonen, og planlegg evakuering og eventuelle andre 
tiltak om ein ser veike punkt i flaumverket eller flaumen nærmar seg toppen av flaumverket. 
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7.6 Generelt om gjentaksintervall og sannsyn 

Gjentaksintervall er det tal år som gjennomsnittleg går mellom kvar gong ein får ein like stor eller 
større flaum. Intervallet seier noko om kor sannsynleg det er å få ein flaum av ein bestemt storleik. 
Sannsynet for t.d. ein 50-års flaum er 1/50, dvs. 2 %, kvart einaste år. Dersom det nett har vore ein 
50-års flaum i eit vassdrag, tyder dette ikkje at det vil gå 50 år til neste gang.  Den neste 50-års 
flaumen kan kome alt i inneverande år, om 2, 50 eller kan hende først om 200 år. Det er viktig å 
vere klar over at sjansen for t.d. å få ein 50-årsflaum er like stor kvart år, men den er liten - berre 2 
prosent. 

Eit aktuelt spørsmål ved planlegging av verksemd i område utsett for flaum er følgjande: Gjeven 
ein konstruksjon med forventa (økonomisk) levetid på L år.  Det krevst at sannsynet for skade 
grunna flaum skal vere < P. Kva gjentaksintervall T må vi velje for å sikre at dette kravet er 
oppfylt?  

Tabell 7.1 nedanfor kan brukast til å gje svar på slike spørsmål. Til dømes vil det i ein periode på 
50 år vere P = 40% sannsyn for at det kjem ein 100-årsflaum eller større. Tek ein utgangspunkt i eit 
”akseptabelt sannsyn for flaumskade” på t.d. 10% i ein 50-årsperiode, viser tabellen at 
konstruksjonen må vere trygg mot ein 500-årsflaum! 

Tabell 7-1: Sannsyn for overskriding i % ut frå periodelengde (L) og gjentaksintervall (T). 

Periodelengde år (L) Gjentaksintervall 

(T) 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 
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