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Sammendrag 
Det er utført flomberegninger av Nidelva og Leirelva i Trondheim kommune. 
Flomberegningen av Nidelva er gjort for punktet der det planlegges ny bru ved Sluppen 
mens Leirelva er beregnet ved utløpet til Nidelva. For Nidelva er det tatt utgangspunkt i 
tidligere flomberegninger som ble utført i forbindelse med flomsonekartleggingen av 
Trondheim i 2001.  

Middelflom og flommer med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 år er 
beregnet. Flomverdiene er justert i forhold til forventede klimaendringer. For Nidelva 
forventes det ingen økning av flomstørrelser som en konsekvens av klimaendringer frem 
mot år 2100.  

Resultatene av flomberegningen ble:   

 QM Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000 

Nidelva, m3/s 355 505 560 625 735 840 955 1012 

Leirelva, m3/s 26 39 45 54 63 73 88 101 

 

Resultatene av flomberegningen i et endret klima for år 2010 (inkludert anbefalt 
klimatillegg) ble:   

 QM Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000 

Nidelva, m3/s 355 505 560 625 735 840 955 1012 

Leirelva, m3/s 31 46 54 65 76 87 105 121 
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1 Nidelva 

1.1 Tidligere flomberegninger 
I forbindelse med NVE sin flomsonekartlegging av Trondheim i 2001 (Delprosjekt 
Trondheim 6-2001) ble det gjort flomberegninger av Nidelva ved Øvre Leirfoss og ved 
utløpet til Trondheimsfjorden (NVE, 2001). Det ble beregnet flommer med returperioder 
fra middelflom (QM) til 500-årsflom (Q500). For Sluppen vil flomberegningen som er gjort 
for «Nidelva, utløp til fjorden» være representativ da utløpet fra Bratsberg- og 
Leirfosskraftverkene ligger oppstrøms Sluppen. I flomberegningen for Nidelva er 
målestasjon 123.20 Rathe i stor grad vektlagt. Stasjonen ligger ca 2 kilometer oppstrøms 
Sluppen og det foreligger her en observasjonsperiode som strekker seg fra 1902 til dags 
dato. Per dags dato finnes en 13 år lengre kontrollert måleserie enn hva som forelå i 2001. 
Den forlengede måleserien blir benyttet til å verifisere de tidligere flomberegningene.  

Det vises til NVE (2001) for detaljert beskrivelse av de tidligere flomberegningene og 
vassdraget. Flomvannføringer funnet i 2001 er gjengitt i tabell 1 under: 

Tabell 1: Dimensjonerende flommer fra NVE (2001). 

Elv QM Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 

Nidelva, utløp til 

fjorden, m3/s 
355 505 560 625 735 840 955 

 

1.2 Kort beskrivelse av vassdraget 
En kort beskrivelse av vassdraget følger under: 

Nea-Nidelvvassdraget er i stor grad utbygd for vannkraftproduksjon. Det totale feltarealet 
er på 3119 km2. Vassdraget begynner i grenseområdene mot Sverige der høyeste punkt er 
Storsylen (1762 moh). Sylsjøen (kunstig sjø) er det øverste magasinet i vassdraget. Fallet 
ned fra Sylsjøen til Nesjøen utnyttes til kraftproduksjon. Nesjøen er også en kunstig sjø 
som er oppdemt sammen med Essandsjøen (1968 – 71). Mellom Nesjøen og Selbusjøen 
(Nea) er det flere kraftverk og vannkraftstuneller som leder vannet parallelt nedover i 
vassdraget. En større elv (Lødølja) som er regulert i Finnkoisjøen kommer blant annet på 
Nea rett oppstrøms Tydal. Nea munner ut i Selbusjøen der også utløp fra andre regulerte 
magasiner kommer på (Stor-Drakstsjøen, Sørungen og Storslindvatnet). Selbusjøen er tre 
mil langt og har et areal på nærmere 60 km2. Selbusjøen er regulert mellom 155,00 (LRV) 
og 161,30 (HRV). Fra utløpet av Selbusjøen renner Nidelva nordover i ca 4 mil før den 
når Trondheimsfjorden i Trondheim. På denne strekningen er det 6 kraftverk.   

Avrenningen i vassdraget ligger på ca 35 l/s*km2 som årsmiddel. Middelavrenningen 
varierer over feltet fra ca 20 til 65 l/s*km2. Minst avrenning er det i de lavereliggende 
områdene ned mot Trondheim. På grunn av den store reguleringen i vassdraget er 
vannføringen i både Nea og Nidelva betydelig utjevnet over året. De fleste store 
flommene i Nidelva opptrer i mai – juni der snøsmelting er delaktig. Regnflommer på 
sommeren og høsten kan også forekomme, spesielt i perioder når magasinene er fulle. 
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Kart over Nea-Nidelvvassdraget er fist i figur 1. 

 
Figur 1: Kart over Nea-Nidelvvassdraget (NVE, 2001). 
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1.3 Klimaeffekter 
I NVE (5/2011) er det gitt anbefalinger om hvordan man skal ta hensyn til forventet 
klimautvikling frem til år 2100 ved beregning av flommer, noe som ikke ble tatt i 
betraktning i NVE (2001). For innlandsfelt i Trøndelag der feltareal er større enn 100 km2 
forventes det 0 % økning i flomstørrelsene frem mot år 2100. Dette gjelder for felt som er 
dominert av vårflommer der snøsmelting er en vesentlig faktor. For Nidelva betyr det at 
det ikke forventes noen økning av flommene frem til år 2100. 

 

1.4 Oppdatering av tidligere flomberegninger 
 

1.4.1 Benyttet målestasjon: 123.20 Rathe 

Beskrivelse av målestasjon 123.20 Rathe hentet fra NVE (2001): 123.20 Rathe er den 

eneste stasjon som er i drift idag. Den har et nedbørfelt på 3053 km2 og ligger nedstrøms 

alle dammer og kraftverk i Nidelva, inklusive utløpet fra Bratsberg kraftverk. 

Datakvaliteten regnes som god. Det er satt sammen en dataserie for 123.20 Rathe av de 

største årlige flommene siden 1881. I de år som data mangler fra Rathe, er flomdata fra 

annen målestasjon i Nidelva benyttet uten korreksjon for forskjell i feltstørrelse. 

Vannføringskurven ved stasjonen er ikke blitt oppdatert siden 2001, slik at kurven som 
ble benyttet i NVE (2001) fortsatt er gjeldene. Stasjonen har i dag en 13 år lengre 
kontrollert måleserie enn hva som forelå i 2001 

 

1.4.2 Gjennomgang av tidligere beregninger 

Det ble i NVE (2001) gjort frekvensanalyse på både vannføringsserie før regulering 
(1881-1949) og etter regulering (1950-1999). Siden 2001 er størrelsen på enkelte 
flommer blitt oppjustert, blant annet flommen i juni 1968. Justeringene vil i mer eller 
mindre grad påvirke verdien for middelflom og frekvenskurven. 

Basert på den forlengede måleserien ved 123.20 Rathe og justerte flomstørrelser er det 
gjort nye analyser på serien før og etter regulering. For frekvensfordeling er en 
Generalized Logisticfordeling benyttet. Resultatene fra analysene (fet) er vist i tabell 2 
sammen med resultatene fra 2001 (kursiv).  
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Tabell 2: Resulater fra analyse på måleserie ved 123.20 Rathe. 

Målestasjon 
Antall 

år 

QM Q10/

QM 

Q20/

QM 

Q50/

QM 

Q100

/ QM 

Q200/ 

QM 

Q500/ 

QM 

Q1000/ 

QM 
m3/s l/s*km2 

123.20 Rathe 

1881-1949 
69 452 148 1.43 1.58 1.76 1.89 2.01 2.17 - 

123.20 Rathe 

1950 - 1999 
50 338 111 1.43 1.58 1.76 1.89 2.01 2.17 - 

123.20 Rathe 

1881-1949 
69 460 151 1.38 1.53 1.71 1.86 2.01 2.21 2.37 

123.20 Rathe 

1950 – 2013 
64 328 108 1.42 1.55 1.72 1.84 1.96 2.11 2.22 

 

Av tabell 2 ser man at endringene i middelflom og frekvenskurver for seriene før og etter 
regulering er små sammenlignet med de opprinnelige beregningene. For måleserien før 
reguleringen øker middelflommen med 3 l/s*km2, mens den synker tilsvarende for den 
forlengede måleserien etter regulering. Frekvenskurvene er tilnærmet identiske til tross 
for at en annen fordelingsfunksjon er benyttet.  

På bakgrunn av analysen og vurdering av klimapåslag er det funnet at flomberegningene 
gjort i NVE (2001) fortsatt er gjeldene. De fastsatte flomvannmengdene for store 
gjentaksintervall er i NVE (2001) fastsatt skjønnsmessig med utgangspunkt i analysene 
av data fra 123.20 Rathe. Dette da reguleringens innflytelse på flom i Nidelva er innfløkt, 
spesielt for flommer med høye returperioder.  

Basert på frekvensanalysen av de to måleseriene før og etter regulering er det funnet at 
1000-årsflommen er henholdsvis 7 og 5% større enn 500-årsflommen. For å gi et estimat 
på 1000-årsflommen er den derfor satt til å være 6% større enn 500-årsflom. Det gir en 
1000-års flomvannføring på 1012 m3/s (kulminasjon). 
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2 Leirelva 

2.1 Nedbørfelt 
Nedbørfeltet til Leirelva, ved utløpet til Nidelva, er 40,1 km2 stort. Hele feltet ligger i 
Trondheim kommune. Feltet består i stor grad av skog (57%) og myr (10%). Det høyeste 
punktet i feltet er Storheia som strekker seg til 565 moh. Det er to større vann i feltet, 
Skjellbreia og Stor-Leirsjøen, som sammen bidrar med en effektiv sjøprosent på 0,7%. 

Nedstrøms i nedbørfeltet er det en større andel urbane områder som i stor grad består av 
boligformål (eneboliger og blokkbebyggelse). Unntaket er ved Heimdal der det er større 
næringsområder. De urbane områdene er ofte kjennetegnet med tette flater, rask 
avrenning og store avrenningstopper. Internt i de urbane områdene i Leiraelvafeltet er det 
større arealer med grøntstrukturer. Grøntstrukturene vil kunne dempe de urbane effektene 
på flomvannføringene. De urbane områdene (inkludert grøntområder) utgjør til sammen 
16% av det totale feltarealet til Leirelva.  

Feltkarakteristika for nedbørfeltet er vist i tabell 3 og feltgrensene er vist i figur 2. 
Detaljerte feltkarakteristika for feltet er gitt i vedlegg 1.  

Tabell 3: Feltkarakteristika for Leirelva. 

Elv 
Feltareal 

[km2] 

qn (61-90)* 

[l/s*km2] 

Eff sjø 

[%] 

Høydeint. 

[moh.] 

Skog 

[%] 

Myr 

[%] 

Urban 

[%] 

Leirelva 40,1 17,5 0,7 10 – 565 57 10 16 

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

 
Figur 2: Nedbørfeltet til Leirelva.  
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Det foreligger ingen kjente vannføringsmålinger av flommer i vassdraget. 
Flomberegningen baserer seg derfor på data fra målestasjoner i nærliggende vassdrag, 
eksisterende formelverk og skjønn. Uten målinger i vassdraget er det vanskelig å fastslå 
hvilken effekt de urbane områdene har på flomvannføringen. 

 

2.1.1 Målestasjoner 

Det er flere aktuelle målestasjoner i området der det foreligger lengre måleserier av 
vannstand/vannføring som sammen kan gi et bilde av flomforholdene i Leirelva. Det er 
funnet nærliggende stasjoner der det forventes omtrent samme klimatiske forhold og 
terrengtype som i Leirelvafeltet. Målestasjonene som er benyttet som grunnlag i 
flomberegningene er beskrevet kort under. 
 
122.23 Klett har en måleserie for perioden 1986-1998 av vannføringen i Søra som har 
utløp i Gaula. Nedbørfeltet grenser til Leirelvafeltet. Stasjonen ble nedlagt i 1998 etter at 
et leirras gikk oppstrøms stasjonen. Stasjonen var påvirket av oppstuet undervann og 
setninger i grunnen.  Kvaliteten på dataene er usikker. Feltarealet til stasjonen er 10,7 km2 
stort og er dominert av dyrket mark (32%), skog (30%) og urbane områder (23%).  
 
123.28 Hokfossen, 123.29 Svarttjønnbekken og 123.30 Øvre Hestsjøbekken ligger alle i 
Sagelva hydrologiske forskningsfelt. Feltene domineres av skog og myr.  For Hokfossen 
er foreliggende vannføringskurve svært usikker og må derfor benyttes med forsiktighet. 
Svarttjønnbekken har en god vannføringskurve, men er noe usikker på større flommer på 
grunn av manglende kontrollmålinger. Øvre Hestsjøbekk har god vannføringskurve og 
målinger for hele spekteret av vannføringer. Feltarealene til disse stasjonene er vesentlig 
mindre enn feltarealet til Leirelva og det forventes derfor noe høyere spesifikke 
flomverdier for en naturlig situasjon. 
 
123.95 Kobberdammen grenser mot Leirelvafeltet, men har et vesentlig mindre feltareal 
(1,05 km2) og en høyere effektiv sjøprosent (11,8%). Stasjonen fungerer bra under flom, 
men det foreligger et begrenset antall år med målinger (2007 – 2013) som gir et dårligere 
statistisk grunnlag. Det forventes at stasjonen gir lavere spesifikke flomverdeier enn 
Leirelva på grunn av sjøprosenten. 
 
124.15 Børstad har en uregulert måleserie som strekker seg fra 1991 til dags dato. 
Stasjonen måler vannføringen i Gråelva ca 700 meter oppstrøms samløpet med 
Stjørdalselva. Nedbørfeltet har et areal som tilsvarer Leirelva. Feltet består i stor grad av 
skog og myr og ligner i så måte på den naturlige delen til Leirelvafeltet. 
Vannføringskurven ved stasjonen er vurdert til å være god.  
 
I Tabell 4 er feltkarakteristika for de utvalgte målestasjonene gitt. 
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Tabell 4: Feltkarakteristika for aktuelle sammenligningsstasjoner. 

Stasjon

  

Måle- 

periode 

Areal 

(km2) 

Eff. sjø  

(%) 

QN       

(61-90)* 

(l/s·km2) 

QN        

obs** 

(l/s·km2) 

Høyde-

int. (moh) 

Skog 

(%) 

Urban 

(%) 

122.23 

Klett 
1986 - 98 10.0 0 14.85 26.6 29-262 31 24 

123.28 

Hokfossen 
1969 - dd 8.4 1.2 27.86 26.8 246-512 76 0 

123.29 

Svarttjønnbek. 
1971 - dd 3.4 2.9 28.26 28.2 280-512 82 0 

123.30 Ø. 

Hestsjøbekken 
1972 - dd 1.8 0 29.89 31.6 306-512 68 0 

123.95 

Kobberdam. 
2006 - dd 1.05 11.8 21.9 28.6 287-546 56 0 

124.15 

Børstad 
1991 - dd 47.8 2.1 25.21 30.0 13-438 60 0.3 

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

periode med foreliggende observasjoner.  

 

2.1.2 Flomformler 

Glad m.fl (2014) presenterer et nasjonalt formelverk for beregning av middelflom og 
vekstkurver for felt < 50 km2. Formelverket er basert på regresjonsanalyser og er testet på 
over 4000 nedbørfelt. Inngangsparameterne til formelen er feltareal, midlere avrenning og 
effektiv sjøprosent. Den største usikkerheten i formelverket ligger i estimatet av 
middelflom. Det betyr at et godt estimat av middelflom vil redusere usikkerheten i 
beregningene betraktelig. Formlene bør ikke benyttes ukritisk og det anbefales derfor at 
også andre metoder benyttes for å redusere usikkerheten i beregningene. 
 
Det henvises til Glad m.fl (2014) for presentasjon og beskrivelse av formlene. Formlene 
blir benyttet for Leirelva da feltet er < 50 km2. 
 

2.1.3 Klimatillegg 

I NVE (5/2011) er det gitt anbefalinger om hvordan man skal ta hensyn til forventet 
klimautvikling frem til år 2100 ved beregning av flommer. Ut fra avsnitt 8.3 i nevnte 
rapport anbefales det å benytte en faktor på 1,2 (20 % økning) for å anslå klimaendringers 
effekt på flommer med forskjellige gjentaksintervall fram mot år 2100. Dette gjelder for 
alle felt i Trøndelag der nedbørfeltet er mindre enn 100 km2. 
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2.2 Resultater fra målestasjoner, flomformler og 
tidligere beregninger 

 

2.2.1 Målestasjoner 

Tabell 5 gir beregnede døgnmiddelverdier, kulminasjonsverdier og frekvensfordeling gitt 
av data fra de aktuelle målestasjonene. Verdiene er hentet fra NVE (13-2015).  

Tabell 5. Middelflom og flomfrekvensanalyse på årsflommer ved de aktuelle stasjonene. 

Stasjon 
Ant. 

år 

qM [l/s•km2] Q20/  

QM 

Q100/  

QM 

Q200/  

QM 

Q500/  

QM 

Fordeling 

Kulm. Døgn 

122.23 

Klett 
12 639 362 1.53 1.80 1.90 2.01 Gam (mom) 

123.28 

Hokfossen 
28 423 282 1.45 1.60 1.65 1.69 GEV (max) 

123.29 

Svarttjønnbek. 
42 628 383 1.63 1.92 2.02 2.14 GEV (mom) 

123.30 

Ø. Hestsjøbekken 
26 712 421 1.64 1.98 2.11 2.25 Gam (mom) 

123.95 

Kobberdam. 
7 252 204 - - - - - 

124.15 

Børstad  
17 630 368 2.03 2.74 3.04 3.43 Gum (mon) 

 

 

2.2.2 Flomformler 

Resultatene gitt av flomformlene til Glad m. fl (2014) er gitt i tabell 6 under. På bakgrunn 
av målt middelavrenning ved 122.23 Klett virker en spesifikk avrenning for Leiraelva på 
17,5 l/s*km2 å være for lav, spesielt når de urbane områdene blir tatt i betraktning. Basert 
på en skjønnsmessig vurdering samt vurdering av verdiene i tabell 4 settes spesifikk 
middelavrenning for Leirelva til 25 l/s*km2. Verdiene for spesifikk middelflom i tabell 6 
er gitt som kulminasjonsverdier.  
 

Tabell 6: Resultater gitt av formelverk for små felt, kulminasjonsverdier. 

Felt 
Feltareal 

[km2] 

qn 

[l/s*km2] 

Eff sjø 

[%] 

qM 

[l/s*km2] 

Q10/  

QM 

Q20/  

QM 

Q50/  

QM 

Q100/  

QM 

Q200/  

QM 

Q500/  

QM 

Q1000/  

QM 

Leirelva 40,1 25 0,7 386 1.48 1.72 2.09 2.42 2.79 3.36 3.86 
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2.2.3 Urban påvirkning 

Å beregne den urbane effekten på flomvannføringen i Leirelva er vanskelig da det ikke 
foreligger kjente vannføringsmålinger i vassdraget eller detaljerte urbanhydrologiske 
modeller som beskriver overvannshåndteringen i området. 16% av Leirelvafeltet består av 
urbane områder og de finnes lengst ned i vassdraget. Den urbane påvirkningen blir i 
flomberegningen tatt hensyn til i form av skjønn. Urbane områder kjennetegnes ofte av 
større andeler med tette flater og drenssystemer som sammen gir en rask avrenning med 
markante avrenningstopper. Det er grunn til å anta at denne effekten for Leirelva vil 
resultere i økte flomstørrelser som en konsekvens av økt avrenning. Samtidig kan et 
motsatt scenarioa være at de urbane områdene er drenert ut når flomtoppen fra det 
naturlige feltet inntreffer. På den måten vil størrelsen på den naturlige flommen kunne bli 
redusert. Intern i de urbane områdene i Leirelvafeltet er det større områder med 
grøntstruktur som kan redusere de urbane effektene. 

Flomforholdene i Leirelva vurderes til å være påvirket av de urbane områdene i form av 
økte flomstørrelser.  

  

2.3 Dimensjonerende flommer 
 

2.3.1 Middelflom (qM) 

Middelflommen for Leirelva blir estimert på bakgrunn av analyse av data fra nærliggende 
målestasjoner samt vurdering av den urbane påvirkningen. 122.23 Klett er i likhet med 
Leirelva påvirket av urbane områder samt grenser mot Leirelvafeltet og virker derfor 
svært relevant. 122.23 Klett gir omtrent samme spesifikk kulminert middelflom som 
123.29 Svarttjønnbekken og 124.15 Børstad der det foreligger vannføringsserier av god 
kvalitet. 124.15 Børstad har et feltareal tilsvarende Leirelva, men en høyere spesifikk 
årlig avrenning (sett bort fra urban påvirkning). For en naturlig situasjon i Leirelva (sett 
bort fra urban påvirkning) er det grunn til å tro at spesifikke flomstørrelser ligger noe 
under verdiene ved 123.29 Svarttjønnbekken, noe som skylder feltarealet og 
normalavrenning. Med urban påvirkning vurderes det at spesifikk middelflom for 
Leirelva kan nå verdien ved Svarttjønnbekken. Denne vurderingen underbygges av 
spesifikk middelflom ved Klett og Børstad. 

På bakgrunn av analysen over settes kulminert spesifikk middelflom i Leirelva til 650 
l/s*km2.  

 

2.3.2 Frekvenskurve 

For Leirelva er det valgt å benytte frekvensfordelingen funnet av formelverket til Glad m. 
fl (2014). De gir et godt samsvar med beregnet frekvensfordeling ved 124.15 Børstad. 
Det er i Glad m. fl (2014) beskrevet at den største usikkerheten ved bruk av formelen 
ligger i estimatet av middelflom, slik at frekvensfordelingen gitt av formelen forventes å 
gi en god tilnærming.  
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2.3.3 Dimensjonerende flomstørrelser 

I tabell 7 er resultatene fra beregning av dimensjonerende flommer for Leirelva 
presentert. Det er både gitt resultater som representerer dagens situasjon og en forventet 
situasjon i år 2100 der et klimapåslag på 20% er inkluder. 

Tabell 7: Dimensjonerende flommer for Leirelva. 

Elv QM Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000 

Leirelva, m3/s 26 39 45 54 63 73 88 101 

Leirelva (2100), m3/s 31 46 54 65 76 87 105 121 
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3 Usikkerhet 
Det er en hel del usikkerhet knyttet til frekvensanalyser av flomvannføringer. De 
observasjoner som foreligger er av vannstander. Disse omregnes ut fra en 
vannføringskurve til vannføringsverdier. Vannføringskurven er basert på observasjoner 
av vannstander og tilhørende målinger av vannføring i elven. De direkte målingene er 
ofte ikke utført på store flommer. De største flomvannføringene er altså beregnet ut fra et 
ekstrapolert forhold mellom vannstander og vannføringer, dvs. også ”observerte” 
flomvannføringer inneholder en stor grad av usikkerhet. Andre kilder til usikkerhet er 
bruk av døgnmiddelverdier og mangel på lange findataserier. 

Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er meget vanskelig. Det er mange faktorer 
som spiller inn, særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata. Usikkerheten til 
flomberegningen av Nidelva er vurdert i NVE (2001). Med bakgrunn i det tilgjengelige 
datagrunnlaget for flomberegning av Leirelva kan usikkerheten i resultatene regnes som 
stor. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Nedbørfeltet til Leirelva med feltkarakteristika for analysefeltet 
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