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Sammendrag 

Utsiktene til økt hyppighet av ekstremvær som følge av klimaendringer gjør at flom og 

flomskader har fått større oppmerksomhet de senere år. Disse utsiktene gjør at flom og 
flomhåndtering har fått en viktig plass i kommunalt planarbeid. Kunnskap om flomrisiko er 

derfor et viktig grunnlag for å styre arealbruken. Endring av vannstand fra normalvannføring 
til flom er vanskelig å forutsi. Det er vannstanden som fører til skade på omgivelsene. EU har 
pålagt medlemslandene å vurdere flomutsatte områder for å sikre mennesker og 
bebyggelse i landet. Norges Vassdrag og Energi direktorat (NVE) har utarbeidet såkalte 
aktsomhetskart for flom. Disse har mulighet for forbedring.  
 
Det overordnede målet med denne studien er å utarbeide en enkel, robust hydraulisk 

metode (EHM) som har nasjonal dekning, og vurdere om den kan gi en sikrere prediksjon av 
vannstand ved flom enn dagens aktsomhetskart. EHM kombinerer Mannings formel og 

areal-hastighets metoden. EHM forsøker å estimere vannstandsendring ved 500-års flom 
ved å ta utgangspunkt i elveparametere hentet fra 174 målepunkter fra digitale kart. 

Resultatet sammenlignes med NVEs estimerte vannstandsendringer (NVE metoden) fra 
flomsonekart og målestasjoner. Deretter utføres det bootstrap resampling analyse av 

resultatet fra EHM med forskjellige Manningtall. Dette gjøres for å vurdere om det finnes 
noen regionale mønstre som kan være avhengig av Manningtall. Det vurderes også om 

elveparametere og feltareal kan være med på å forklare mønstre i resultater fra EHM. 
Videre utføres en robusthetsanalyser på 61 testmålestasjoner for å vurdere om EHM 

sammen med regional flomfrekvensanalyse og formelverk for småfelt kan estimere en mer 
nøyaktig vannstandsendring enn aktsomhetskartene. Dette gjøres for å undersøke om EHM 

kan ha nasjonal anvendelse.  
 

Resultatene viser at EHM predikerer en mer presis vannstandsendring enn dagens 
aktsomhetskart. Beregnet vannstandendring i aktsomhetskart har et gjennomsnittlig avvik 

til NVE metoden på 3.97 m, mens EHM til NVE metoden har 1.24 m. Aktsomhetskartene har 

et minimumsavvik på 0.1 m og et maksimumsavvik på 6.36 m, tilsvarende for EHM er 0.03 m 
og 5.10 m. Vannstandsendringer beregnet ved EHM viser at avvikene er større for brede 

elver med lave gradienter enn elver med store gradienter. Resultatet viser at målepunktene 
knyttet til brede elver med lav gradient for det mest har store feltareal. Som følger har da 

også areal stor betydning for avvikene mellom NVE metoden og EHM. Den kritiske 
størrelsen ser ut til å være ca 200-300 km2. Studien tyder på at EHM har bedre samsvar med 

NVE metoden basert på målestasjoner enn flomsonekart. EHM resultatene fra 
målestasjoner har en modelleffektivitet på 0.94. I simuleringen av flomsonekart og 

målestasjoner, ble det ikke påvist signifikante forskjeller (i bootstrap analyse) fra EHM med 
Manningtall 30. I en simulering med best tilpasset Manningtall derimot kom det frem at 

predikerte gjennomsnittlig vannstandsendring ved bruk av EHM var signifikant forskjellig fra 
NVEs prediksjon av gjennomsnittlig vannstandsendring. 

 
EHM predikerer en mer presis vannstandsendring enn dagens aktsomhetskart for flom. 

Metoden egner seg best for bruk på felt under 200-300 km2. Overestimeringen av 
vannstandsendringen øker med økende feltstørrelse. Imidlertid har EHM bedre samsvar 
med NVE metoden enn aktsomhetskartene for flom. EHM er derfor egnet til å benyttes for 
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elver i Norge. Etter å ha fastsatt utvelgelseskriterier er målinger av bredde og gradient i 

digitale kart en enkel operasjon. Resultatene viser at robustheten er avhengig av kvaliteten 
på vannføringsdata for 500-års flom. Analysene viser at metoden ikke er tilstrekkelig robust 

med denne studiens datainput, imidlertid har den også her bedre samsvar med NVE 
metoden enn det aktsomhetskartene har. 
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1.Innledning  
Utsiktene til økt hyppighet av ekstremvær som følge av klimaendringer gjør at flom og flomskader 

har fått større oppmerksomhet de senere år (Lawrence, 2016). Flom er ofte definert som en 

vannføring som går over elvas bredder (Tollan, 2015). Vannføring og vannstand er knyttet 

sammen ved vannføringskurven (stage-discharge curve) ((NVE, 1998), s. 25). Endring av 

vannstand ved normalvannføring til flom er kritisk for omgivelsene med påfølgende skade. 

Vannstanden ved store flommer er vanskelig å forutsi.  

 

Flom i store og små vassdrag resulterer ofte i høye kostnader, både for samfunnet og den enkelte. 

Kostnadene ved flom i form av overvanns- og tilbakeslagskader(kloakk-skader) i Norge er like 

store som summen av kostnadene ved alle andre naturskadehendelser (Ebeltoft, 2016). En 

offentlig utredning fra 2015 anslår at skadekostnadene ved nedbør og snøsmelting ligger på 1.6 til 

3.6 milliarder kroner per år. Hvis man tar i betraktning de neste 40 årene vil kostnadene ligge på 

til sammen 45-100 milliarder kroner (NOU, 2015). Disse utsiktene gjør at flom og flomhåndtering 

har fått en viktig plass i kommunalt planarbeid. Kunnskap om flomrisiko er derfor et viktig 

grunnlag for å styre arealbruken.   

 

Risiko for storflom vurderes ut fra gjentaksintervall, som angir sannsynlighet for at en storflom 

inntrer i en tidsperiode ((NVE, 1998), s 27). I arealplanleggingsarbeidet skal risiko for flom 

vurderes. Sikkerhetsklassene som benyttes i byggteknisk forskrift (TEK-10) baseres på 

gjentaksintervallene 20 års, 200 års og 1000 års flom (TEK-10, §7-2, 2. ledd)(dibk, 2016). 

 

I arealplanleggingsarbeidet er det også nødvendig med informasjon om hvilke områder som er 

utsatt for flomfare. Slik informasjon finnes i NVEs (Norges Vassdrag og Energi direktorat) 

flomsonekart og aktsomhetskart for flom, heretter omtalt som aktsomhetskart. Disse er publisert 

på NVEs nettsider, http://atlas.nve.no. Flomsonekart finnes per i dag bare for et begrenset antall 

områder med høy risiko for flom. Årsaken er at fremskaffing av grunnlagsmateriale er 

arbeidskrevende og kostbart. Eksempelvis kreves vannføringsdata og kartlegging av tverrsnitt 

oppover langs elva. Det er derfor ikke realistisk med dagens ressursnivå å utarbeide detaljerte 

flomsonekart for hele Norge.  

http://atlas.nve.no/
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Til forskjell fra flomsonekart som er basert på vannføring og tverrsnittoppmålinger, tar 

aktsomhetskart utgangspunkt i feltareal for å estimere vannstandsnivå ved flom. Aktsomhetskart 

er enklere å fremstille, men de angir ikke gjentaksintervall. De har derimot omhylningskurver for 

flomstigning for 500-års flom basert på flomsonekart og hydrologiske målestasjoners 

sammenheng med areal. Aktsomhetskartene er landsdekkende (Peereboom, 2011) og er svaret på 

den norske implementeringen av kravet i EUs flomdirektiv til «Preliminary Flood Risk 

Assessment» (PRFA) (EU, 2007). Hensikten med PRFA er å identifisere områder hvor flomfare kan 

være et problem, og hvor det dermed er nødvendig å foreta mer detaljerte undersøkelser. De 

detaljerte undersøkelsene kan gi grunnlag for utarbeiding av flomsonekart.  

 

Utfordringen med aktsomhetskartene er at de kan være for konservative i enkelte områder, i den 

betydning at vannstanden blir overestimert. Lokale topografiske variasjoner kan gi store 

variasjoner i vannstand. Dette betyr at det tas større hensyn til flom enn nødvendig ved en 

utbygging. Eksempelvis kan utbygging av et tettsted stoppes, fordi aktsomhetskartet viser at hele 

tettstedet vil ligge under vann ved en 500-årsflom, når det i realiteten kanskje bare et lite område 

nederst langs elva nær tettstedet som vil bli berørt og ha behov for mer detaljert kartlegging.  

 

Siden utarbeiding av flomsonekartene er arbeidskrevende og aktsomhetskartet har en stor 

usikkerhet, er det behov for en alternativ metode som er enkel og robust, og som gir en mer sikker 

prediksjon av flomutsatte områder enn dagens aktsomhetskart.   
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2.Teoretisk bakgrunn 

 Flomsonekart, flomfrekvensanalyse  2.1.

 

Flomsonekart er den mest nøyaktige metodikken som brukes i Norge i dag for estimering av 

vannstand ved flom. Disse er basert på hydraulisk modellering og benytter flomfrekvensanalyse 

for estimering av vannstand ved flom. Flomfrekvensanalysen (også kjent som lokal 

flomfrekvensanalyse) er en statistisk analyse som estimerer flom (QT) ved hjelp av 

vannføringsdata, med forskjellig gjentaksintervall (T)((NVE, 1998), s. 35). Gjentaksintervall kan 

uttrykkes som følger:  

 
p =

1

T
 (1) 

 

der p er sannsynligheten og T er returperioden. Altså vil sannsynligheten for en 500-årsflom være 

ved formel (1): 

 
𝑝 =

1

500
= 0.002  

 

De estimerte vannføringene ved QT benyttes i en hydraulisk modell slik at modellen kan beregne 

hvor høy vannstand de ulike gjentaksintervallene gir langs elva. Dette kalles 

vannlinjeberegninger((NVE, 1998), s. 366). For å bedre modellen er det en fordel at den kalibreres 

med historiske flomdata i elva. Vannlinjene beregnet av modellen blir gjort om til en digital 

vannflate og lagt inn i en digital terrengmodell (GIS)(Haddeland, 2001).  I dag er det kartlagt 150 

delstrekninger i form av flomsonekart. 

 

NVE har benyttet de hydrauliske modellene HEC-RAS og MIKE 11 i utarbeiding av 

flomsonekartene som benyttes i denne studien.  HEC-RAS er en en-dimensjonal modell for 

stasjonære strømningsberegninger, og en- og to-dimensjonal for ikke-stasjonære 

strømningsberegninger. Den håndterer dynamisk varierende bunnforhold og kan i tillegg 

modellere sedimenttransport, variasjoner i vanntemperatur og vannkvalitet (HEC-RAS, 2016). 

MIKE 11 er en en-dimensjonal modell. Den benyttes mye til flomestimering, men også andre 

hydrologiske problemstillinger ved damsikkerhet, vannkvalitet osv (DHI, 2016). Modellene er 
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tekniske og tidkrevende ved at de krever feltarbeid med tverrsnittoppmålinger og kalibrering mot 

tidligere flommer.  

 

Figur 1. Flytdiagram som kort beskriver prosessen i utformingen av flomsonekart.  

  
 

2.1.1. Mannings formel  

Vanntransportkapasiteten i kanaler eller naturlige elver er avhengig av forholdet mellom 

friksjonen med bunnen i elva, tversnittet,  vannføring og hastighet. Disse parameterne kan 

beregnes ut fra alle vanlige friksjonsformler for strømning i rør og kanaler, slik som Darcy-

Weisbach’s formel, Chézy’s formel, Mannings formel med flere (Lysen, 1972, NVE, 1998).  

Vannføringen i en elv påvirkes av elvesubstrat, sinuosity(kurving), topografi, hydraulisk radius og 

vegetasjon. Dette kan tas hensyn til i hydrauliske modeller ved bruk av eksempelvis Mannings 

formel, også kjent som Gauckler-Manning formel eller Gauckler-Manning- Strickler formel 

(Ferguson, 1986). Mannings formel estimerer vannets strømningshastighet i en elv med fritt 

vannspeil og baserer seg på uniform, stasjonær strømning. Uniform strøm betyr at bredde og 

dybde er konstant langs strømningsretningen. Stasjonær strøm betyr at vannstanden på et sted i 

elva er konstant og ikke endres over tid ((NVE, 1998)s. 73). Den anvendes i praksis også for 

langsomtvarierende strømmer gjennom naturlige systemer med gode resultater (omtalt i Lysen, 

1972). 

 

En av parameterne i Mannings formel er Mannings tall (M), som er basert på Mannings 

ruhetskoeffisient (n), eller Gauckler-Manning koeffisienten, som er et uttrykk for friksjonstapet 

mellom strømmende vann og bunnsubstratet i elva. Manningtallet (M) og ruhetskoeffisienten (n) 

er knyttet sammen ved (2): 

  𝑀 =
1

𝑛
  (2) 

 

Koeffisienten (n) er empirisk utledet og beskriver friksjonen mellom vannet og elvebunnen  og 

elvesidene. I en glatt kanal vil vannet strømme uten hindringer, men i et naturlig vassdrag vil 

elvebunnen bestå av sprekker, steiner, og andre faktorer som påvirker vannets strømningsevne. 

Vannføring 
Observert eller hentet fra 

avrenningskart 

Flomfrekvens-
analyse 

Statistisk analyse 

Hydraulisk modell  
(HEC-RAS/MIKE11) 

Tversnittoppmålinger, QT, 
kalibereringsflommer 
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Sesongvariasjoner med mye og lite vegetasjon og vannstand kan også påvirke valg av 

Manningstallet. Hindringer som mye vegetasjon eller smale elver gir stor ruhetskoeffisient og 

senker derved Manningtallet (Tabell 1) (NVE, 1998). Manningtallet er også avhengig av hvor mye 

vann som strømmer i elva. Dette er fordi ved full vannføring i en elv vil vannet være i kontakt med 

hele elvebunnen. Mannings tall vil derfor være forskjellig fra elv til elv, og ofte forskjellig flere 

steder i elva. Bilder eller observasjoner i felt hvor bunnsubstratet i elva vurderes, kan benyttes til 

å bestemme hvilket Mannings tall som bør anvendes.   

 

Tabell 1. Verdier av Mannings ruhetstall M for kanaler og vassdrag (NVE, 1998)(s. 86). 
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 Aktsomhetskart for flom 2.2.

Aktsomhetskartene for flom er landsomfattende digitale kart, basert på terrengmodeller og 

flominformasjon fra drøyt 300 hydrologiske stasjoner og nedbørfeltets areal (Væringstad, 2014). 

Til forskjell fra flomsonekart forutsetter ikke aktsomhetskart avansert hydraulisk modellering for 

å beregne vannstanden i en elv ved en flom. Aktsomhetskartene tar utgangspunkt i at 

vannstanden er en funksjon av feltareal, effektiv sjøprosent og avrenning (Tabell 2). Det benyttes 

tre ulike ligninger tilpasset størrelsen på nedbørsfeltet til elva (Peereboom, Væringstad, 2014). Av 

praktiske årsaker benytter NVE ligningen med feltareal som eneste prediktor ved utarbeiding av 

aktsomhetskart (ligning i svart tekst i Tabell 2)(Peereboom, 2011). Det betyr at for felt mindre 

enn 1 km2 settes vannstandsendringen (dH) til 2 meter. For felt større enn 500 km2 settes dH til 8 

meter. For felt mellom disse størrelsene beregnes dH ved funksjon 2 i Tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Beregning av vannstand (dH) som en funksjon av areal, og som funksjon av areal, avrenning og sjøprosent 
(Væringstad, 2014).  

 

 
Ligningene er utledet fra målestasjoner ved å benytte sammenhengen mellom vannstandsendring 

med feltareal. For å vurdere hvor mye feltareal forklarer av variasjonen i vannstandsendringen er 

det gjennomført en lineær regresjonsanalyse som indikerer en moderat sammenheng, med 

forklart varians (R2 )verdier fra 0.3 til 0.5, (Peereboom et al., 2011).  Avvikene i 

vannstandsendring i aktsomhetskart sammenlignet med flomsonekart og NVEs målestasjoner er 

mellom 2 og 4 meter. Figur 2 viser kort prosessen ved utarbeiding av aktsomhetskart.  

1)  
0-1 km2: dH(m) = 2 
dH(m) = 2,83 + 0,00027Areal + 0,0009Avrenning – 0,15Sjø% 
 
2)  

1-500 km2: dH(m) = 0,965ln(Areal) + 2 
dH(m) = 2,83 + 0,00027Areal + 0,0009 Avrenning – 0,15Sjø% + 

0,64ln(Areal) 
 
3)  
>500 km2: dH(m) = 8 

dH(m) = 6,83 + 0,00027Areal + 0,0009Avrenning – 0,15Sjø% 
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Figur 2. Flytdiagram som kort beskriver prosessen i utformingen av aktsomhetskart for flom.    

 

Vannstands-
endring(dH) fra 
flomsonekart og 

målestasjoner   
 

Lineærregresjon 
av dH mot 
feltareal  

Ligningsett for 
vannstandsendring 

Korrelasjon 
mellom dH og 

ligningsett 
resultater 

Aktsomhetskart 
fra ligningsett, R2 

på 0,3-0,5 
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3.Problemstilling og tilnærming 
Det overordnede målet med denne studien er å utarbeide en enkel, robust hydraulisk metode som 

har nasjonal dekning, og vurdere om den kan gi en sikrere prediksjon av vannstand ved flom enn 

dagens aktsomhetskart.   

 

Siden vannstand er avhengig av elvas lokale hydrauliske geometri er målet å utarbeide en modell 

som inkluderer hydrauliske parametere. Det er også ønskelig å bruke vannføring, slik at det 

innføres et gjentaksintervall for vannstandsendringen som estimeres. Ved å innføre et 

gjentaksintervall vil den hydrauliske metoden ha en direkte sammenheng med sikkerhetsklassene 

i TEK-10, og derved være anvendbar i arealplanlegging. For at et slikt ambisiøst mål om at en 

enkel hydraulisk metode (EHM) skal kunne ha en generell nasjonal anvendelse inkluderes derfor 

både informasjon om hydraulisk geometri og gjentaksintervall.  

 

 

Problemstillingen er som følger: 

 om estimeringen av vannstandsendringen ved 500-års flom kan bli mer nøyaktig enn ved 

aktsomhetskartene ved å bruke flere hydrauliske parametere som bredde og gradient i 

elva.  

 vurdere om det finnes et regionalt mønster.  

 

 

For å svare på problemstillingen er det foretatt en trinnvis tilnærming: 

1. Utarbeide kriterier for utvelgelse av bredde og elvegradient 

2. Utarbeide hydraulisk modell for vannstandsstigning ved 500 års flom.  

3. Analysere vannstandsendringen som funksjon av vannføring, elvegradient og bredde – ved 

vannmerke og antatt bestemmende profil.  

4. Undersøke om uteliggere kan forklares av vurderingskriterier utarbeidet i pkt 1 eller andre 

forhold. 

5. Undersøke i hvilken grad et regionalt mønster har betydning i modellsammenligningen. 

6. Undersøke om et Manningtall med regional tilpassing kan gi bedre estimat av 

vannstandsendringen.  
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7. Undersøke om feltareal, bredde og gradient kan være med på å forklare avvikene mellom 

vannstandsendringene beregnet av NVE og oppgavens enkel hydrauliske metode. 

8. Undersøke robusthet av enkel hydraulisk metode. 
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4.Områdebeskrivelse 
Datamaterialet benyttet i denne oppgaven er hentet fra målepunkter i ulike elver i hele Norge. 

Norge er et variert land med høye fjell, dype daler, lange fjorder og flate innlandsområder. Vest-

Norge er preget av bratt terreng med mye store stein, både i og utenfor elveløpene. I Øst- og Sør-

Norge er terreng og elveløp preget av mye løsmasser avsatt etter istiden. Landskapet er flatere fra 

erosjon under siste istid, og marin grense lå 220 meter høyere da isavsmeltningen begynte enn i 

dag (Vorren, 2013). Et resultat av klima og topografi går tregrensa høyere i Øst-Norge (900 moh) 

enn i Vest-Norge (600 moh). Eksempelvis har Rondane mer vegetasjon enn Jotunheimen.  

De store klimatiske og topografiske forskjellene fører til store forskjeller i flomhendelser. I 

kyststrøkene er det høst og vinterflommer som dominerer. Dette kommer av frontalnedbør som 

mange ganger får bidrag fra snøsmelting. Innlandsområdene er dominert av flom sen vår /  tidlig 

sommer. Juni er en kritisk måned mange steder. Da smelter snøen og i kombinasjon med regn 

finner store mengder vann veien til elvene og lager flom. Høstmånedene er også utsatt for flom da 

store mengder nedbør fører til at marken blir mettet og skaper flommer. De største flommene 

finner vi i kyststrøkene, fra sørvest til nord (Sælthun, 1997). Dette kommer av at spesifikt avløp og 

nedbørsmengden er mye større her enn i resten av landet. Dette kan observeres i Figur 3 og Figur 

4 . 

 



    11 

 

 

Figur 3. Årsverdier for avløp (mm/år) i normalperioden 1961-1990 ((Hanssen-Bauer, 2009),s. 25). 

 

 

Figur 4. Fordampning (mm) i normalperioden 1961-1990 ((Hanssen-Bauer, 2009), s 25). 
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NVE har utført vannføringsmålinger helt siden mai 1854 (Snekkenes, 2013). I dag utføres både 

vannføringsmålinger (målt manuelt) og vannstandsobservasjoner (automatiserte målinger). 

Automatiserte målinger gir mer presise målinger, men de har også ført til brudd i homogeniteten i 

dataseriene, siden det var flest manuelle målinger i starten av den historiske måleperioden (Hege 

Hisdal, 2013).  

 

Vannføring bygger på kontinuitetsprinsippet ved at det går like mye vann inn i elva som renner ut, 

dermed vil vannføringen være tilnærmet lik overalt i elva (NVE, 1998). Vannføringen kan derfor 

ekstrapoleres utenfor målepunktet og dermed bidra til å prediktere en flom. 

Vannstandsobservasjonene derimot gjelder bare lokalt, siden det er hydraulisk geometri i elva 

som bestemmer vannstanden. Dekningsgraden for flomvannstand i Norge er derfor en utfordring.  

 

Siden NVEs data er samlet inn over en lang årrekke er datakvaliteten noe varierende. Dette er en 

av grunnene til at NVE har gjennomført en evaluering av kvalitet og metoder. Erfaringene herfra 

benyttes til flomberegninger i prosjektet flomQ som gjennomføres i samarbeid med Norsk 

Regnesentral og Meteorologisk Institutt, i perioden 2014 til 2017 . Prosjektet kan føre til at nye 

vannføringsserier blir tilgjengelig, og dermed gjøre etablering av nye målestasjoner unødvendig. 

Evalueringen av datakvaliteten går ut på å vurdere og systematisere informasjon i databasene hos 

NVE. Målet er at vannføringsserier som er godt egnet for flomberegninger skal merkes (Hege 

Hisdal, 2013). 
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5.Datamateriale  
NVE har organisert sine målestasjoner i fem geografiske regioner (Tabell 3). I denne studien er 

det hentet inn data fra hver region, i alt 74 målestasjoner. Det er hentet inn data fra 116 områder 

som har flomsonekart fordelt på alle regioner. 17 flomsonekart er forkastet (kap 7.1). De 

resterende 99 er vist i Tabell 3. For å vurdere anvendelsen av den enkle hydraulisk metoden 

(EHM) på andre områder er ytterligere data fra 61 målestasjoner hentet inn (Tabell 3). I 

utvelgelsen av målepunkter er det tilstrebet å benytte data fra uregulerte vassdrag.  

 

Tabell 3. Oversikt over antall målepunkter i hoveddatasett og testdata fordelt etter geografiske regioner .  

Region Flomsonekart Målestasjon* 
Samlet 

hoveddata 
Testdata 

Øst-Norge 29 14 43 12 

Sør-Norge 18 6 24 13 

Vest-Norge 22 25 47 21 

Midt-Norge 18 13 31 3 

Nord-Norge 12 16 28 12 

Sum 99 74 173 61 

* Se kap. (kap. 6.1) for nærmere beskrivelse 

 

Feltarealet for de ulike målestasjonene og flomsonekartene varierer fra 8.39 km2 til 38862.75 

km2. Snittet er 2169.37 km2. Median er 502, som indikerer at halvparten av feltene er under 502 

km2. En feltarea på >100 km2 regnes som et stort felt, dette betyr at datamaterialet har mer enn 

50 % store felt.  

 

Bredden av elvene ved normalvannstand er mellom 4.47 meter og 449.63 meter. Snittet er 48.14 

meter og halvparten av elvene i målepunktene har en bredde mindre enn 31.36 meter.  

 

Testdataene er fordelt over 16 høstfelt, 12 vårfelt, 12 kystfelt og 21 småfelt (for nærmere 

beskrivelse se kap. 6.3.1 og vedlegg-Flomroser). Feltarealet varierer fra 1.61 km2 til 543.28 km2. 

Snittet er 79.32 km2 og har dermed en betydelig mindre gjennomsnittlig feltareal enn 

hovedmaterialet. Median er 31.12 km2 som indikerer at over 50 % av nedbørsfeltene i testdataene 

har et mindre areal enn nedbørsfeltene i flomsonekartene og for målestasjonene. Bredden av 
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elvene ved målestasjonene er mellom 1.2 meter og 42.64 meter ved normalvannstand som viser at 

bredden i elva også er betydelig smalere enn i hovedmaterialet. 

 

Kart og lister over alle flomsonekart og målestasjoner som er brukt i oppgaven finnes i vedlegg- 

kart, vedlegg- flomsonekart, vedlegg- målestasjon og vedlegg-testdata. 

 

Datamaterialet benyttet i oppgaven er innsamlet og generert på ulike måter. Nærmere beskrivelse 

er delt i tre kategorier: 

 Primærdata; er utarbeidet ved digitale kartanalyser.  

 Sekundærdata; er hentet fra NVEs databaser1. 

 Tertiærdata; er nye data basert på beregninger fra sekundærdata. 

 

 Primærdata 5.1.

Primærdata omfatter informasjon om elveparameterne bredde og gradient målt ved elveavsnitt i 

ulike elver i Norge (vedlegg-kart), vist i Tabell 4. Digitale kart og fjernmålinger gir nasjonal 

dekning av disse elveparameterne. Det er flere eksempler på at måling av bredde og gradient fra 

digitale kart, for å beregne vannstand og vannføring, er utført med gode resultater (Bjerklie et al., 

2005, Gleason and Smith, 2014, Liu et al., 2015). Droner er også en metode som har vist gode 

resultater (Moramarco et al., 2015).  

 

Tabell 4. Primærdata benyttet i denne studien. 

Benevning Forklaring, [enhet] 

B_M Bredden av elva ved målestasjonen. Målt i digitale kart fra NVE-atlas 

[m] 

B_F Smaleste bredde av elva i flomsonekartet. Målt i digitale kart fra 

NVE-atlas, [m] 

G_M Gradienten beregnet fra terrengkoter i digitale kart fra NVE-atlas. 

G_TD Gradient for testdata er beregnet på samme måte som for G_M, 

basert på terrengkoter hentet fra digitale kart (NVE atlas).  

B_TD Bredden ved målestasjonen til testdata, samme fremgangsmåte som 

for B_M. [m] 

                                                 
1 Alt datamateriale fra NVEs databaser er tilgjengeliggjort av Thomas Væringstad. 
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I denne studien er bredden av elvene målt i totalt 251 målepunkter i ulike vassdrag, og totalt 135 

gradienter. Gradientene i de resterende elveavsnittene (251-135=116) er beregnet ut i fra 

vannlinjene i flomsonekartene, og er beskrevet som tertiærdata (se kap 5.3). Målingen av bredde 

og lengde for beregning av gradient i elvene er basert på digitale kart i NVE atlas og utført med 

tegneverktøyet i kartprogrammet. Det har vært en utfordring å vurdere beste punkt for valg av 

elveavsnitt hvor bredde og gradient ble målt. For å redusere feilkildene ved målingene bør 

metoden for utvelgelse av målepunktene være likest mulig. Følgende kriterier er derfor benyttet: 

 Hvis elva har utløp i havet eller en stor innsjø vil det være nødvendig å velge nederste 

målepunkt et stykke opp i elveløpet for å unngå påvirkning fra oppstuving og tidevann.  

 Hvis en sideelv kommer inn i hovedløpet velges målepunktene for beregning av gradient 

enten ovenfor eller nedenfor samløpet, avhengig av hvor målestasjonen for vannføring 

eller vannstand er plassert.  

 Lengdesnittet legges i forbindelse med målestasjonen. Det prioriteres å legge lengdesnittet 

enten sentrert rundt, eller oppstrøms målestasjonen. 

 Det måles minimum mellom to høydekoter, dvs. Høydeforskjellen mellom kotene er 

minimum 1 m (avhengig av kartgrunnlaget) 

 Ved beregning av gradient er fosser og stryk unngått, siden gradienten i slike områder ikke 

er representativ for hele elvestrekningen.  

 Vurdere om det er mulig å beregne gradient, gjelder spesielt meandrerende elver.  

 

Ligningen for beregning av gradient er som følger: 

 

 
𝑆0 =

𝑋2 − 𝑋1

𝑙
   (3) 

 

 

S0 er gradient, x2 og x1 er i meter over havet, henholdsvis oppstrøms og nedstrøms i elva og l [m] er 

lengden mellom x2 og x1.  

 

Figur 5 og Figur 6 er eksempler på hvordan henholdsvis bredde og gradient er målt. 

Kartutsnittene viser 1 meter høydekoter. Utvelgelsen av strekningen i Figur 6 gir en forskjell i 

høydekotene på 5 meter.  
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Figur 5. Kartutsnitt over Kaldåen (61.8), svart strek markerer bredden på elva hvor målingen er utført.  

 

 

 
Figur 6. Kartutsnitt over Kaldåen målestasjon (nr 61.8). Svart linje markerer målt lengde mellom  høydekote 595 m.o.h og 

590 m.o.h. Dette gir en forskjell i høydekotene på 5 m. Figuren er skjermdump fra NVE-atlas. 

 

 

 Sekundærdata 5.2.

Alle sekundærdata er hentet fra NVEs databaser, vist i Tabell 5 og Tabell 6. Dette er data for 

normalvannføring (QN i m3/s, 1961-1990), feltareal (km2), vannstandsendring (dH_NVE) ved 

500 års flom for alle 251 målestasjoner og flomsonekart nevnt i kap. 5.1. En fellesbetegnelse 

for NVEs metode for estimering av vannstandsendring (dH_NVE) omtales som NVE-metoden i 

det videre arbeidet. dH_NVE fremkommer ved vannstandsendring fra flomsonekart (dH_F) og 

vannstandsendring fra målestasjoner (dH_M). Vannføring ved 500-års flom (Q500 i m3/s) er 
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hentet fra de samme målestasjonene og flomsonekartene, med unntak av de 61 

målestasjonene som benyttes i uavhengig testing (se kap 6.3.1 og kap. 6.3.2).  

 

Informasjon om vannlinjer for Q500 er hentet fra 116 av de totalt 251 målepunktene nevnt i 

kap. 5.1. Vannlinjene benyttes til å beregne gradient (jf. Kap 5.3).  

 

Informasjon om en rekke felt-parametere for nedbørsfeltet til de 61 målestasjonene er vist i 

(Tabell 6). Disse feltparameterne benyttes i regional flomfrekvensanalyse (RFFA)(kap.6.3.1) 

og i analyse av flomfrekvens i småfelt (kap. 6.3.2).  

 

Tabell 5. Sekundærdata benyttet i denne studien. 

Benevning Forklaring, [enhet] 

Q500 500-årsflom beregnet flomfrekvensanalyse av NVE [m3/s] 

QN Normalvannføring fra perioden 1961-90 [m3/s] 

dH_NVE Sammensatt av dH_F, dH_M og dH_TD som alle er beregnet 

av NVE [m] 

A Nedbørsfeltets areal [km2] 

 

 

Tabell 6. Feltparametere fra NVEs databaser for bruk i RFFA og analyse av flomfrekvens i småfelt. (n=61) 

Benevning Forklaring, [enhet] 

ASE Effektiv sjøprosent, [%] 

ASF Snaufjellprosent, [%] 

LF Feltaksens lengde, [km] 

PN Midlere årsnedbør, [mm] 

qN Spesifikk normal vannføring i perioden 1960-1990,[ l/s/km2] 

 

 

 

 

 

 

 Tertiærdata  5.3.

Tertiærdata er utarbeidet ved beregninger med bruk av primær og sekundærdata, vist i Tabell 7. 
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I tillegg til manuelle kartmålinger av bredde og gradient nevnt i kap. 5.1 er det utført beregninger 

av gradienten for 116 av de totalt 251 målepunktene nevnt i kap. 5.1 og 5.2. Beregningene er 

utført etter samme metode som beskrevet i kap. 5.1, men istedenfor å benytte høydekoter 

benyttes forskjellen i vannlinjer. For disse 116 målepunktene er bredden målt i den smaleste 

delen i elveavsnittet, til forskjell fra manuelle kartmålinger (kap. 5.1) som er utført ved 

målestasjonene. Bakgrunnen for denne framgangsmåten er at vannstandsendringen (dH_F) fra 

flomsonekart er et gjennomsnitt av alle beregningene av vannstandsendring utført i elva. For å ha 

tilgjengelig vannføring for 500-års flom (Q500_RFFA) i hele Norge brukes regional 

flomfrekvensanalyse og analyse av flomfrekvens i småfelt. Disse analysene er basert på 

sekundærdata og utførelsen av disse metodene beskrives i kapittel 6.3.1 og kapittel 6.3.2. 

 

Ved hjelp av EHM (kap. 6.1) beregnes vannstandsendring for 500 års flom (dH_EHM) basert på 

primær- (bredde og gradient) og sekundærdata (Q500 og QN), samt tilpasset Manningtall.   

 

 

Tabell 7. Tertiærdata benyttet i denne studien. 

Benevning Forklaring, [enhet] 

Q500_RFFA 500-årsflom beregnet med regional flomfrekvensanalyse 

eller formelverk for småfelt [m3/s] 

G_F Gradienten beregnet for flomsonekart fra vannlinjer 

dH_EHM Vannstandsendring beregnet med hydraulisk metode [m] 
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6.Metode 
I dette kapitlet beskrives utledning av en enkel hydraulisk metode, EHM, for å estimere 

vannstandsendringen ved 500-års flom. For å teste hvor godt EHM kan estimere 500 års flom i 

områder uten vannføringsdata benyttes metodene regional flomfrekvens analyse eller formelverk 

for småfelt til å estimere vannføringsdata ved 500 års flom.  

 

Alle beregninger er utført i Microsoft Excel (2011, versjon 14.7.1). Benyttede statistiske metoder 

er beskrevet. Statistiske beregninger, analyser og plott er utført ved bruk av statistikkpakken SPSS 

(versjon 22.0.0).  

 

 

 Etablering og tilpassing av en enkel hydraulisk metode 6.1.

(EHM) for estimering av vannstandsendring 

Innledningen og problemstilling beskriver behovet for informasjon om gjentaksintervall og 

hydrauliske parametere som input i en enkel hydraulisk metode. For å estimere vannføring fra 

hydrauliske variabler vet man fra kontinuitetsprinsippet at det strømmer en gitt volumenhet 

gjennom et tverrsnitt av elven, beskrevet blant annet i areal hastighet formelen. Studiens 

hydrauliske modell tar derfor utgangspunkt i areal hastighets formelen, og kombinerer den med 

Mannings formel. Mannings formel er basert på empiriske studier fra 1889 (Dingman, 1984), som 

karakteriserer strømningen av rennende vann i kanaler og er også ansett som egnet for naturlige 

elver (Bjerklie et al., 2003). Manning erfarte at vurdering av strømningsegenskapene er avhengig 

av forholdene i elvebunnen og den hydrauliske radius. Disse forholdene blir dekket av det 

Manning beskriver som roughness coefficient n. Denne ruhetskoeffisienten anses som mer egnet 

enn tilsvarende koeffisient C utledet av Chézy fordi noen studier viser at n varierer mindre enn C 

(Dingman, 2007).  

 

Mannings formel uttrykkes ved(4): 

 
𝑉 = 𝑢𝑚(

1

𝑛
)𝑅

2
3⁄ 𝑆

0

1
2⁄
 (4) 
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Hvor V er gjennomsnittlig strømhastighet i tverrsnittet av en elv ([LT-1]). n er Mannings roughness 

coefficient, som beskriver friksjonen i elvebunnen([T/liter^(1/3]). R er hydraulisk radius ([L]). S0 

er gradienten til elva, denne er dimensjonsløs. um, er en konstant avhengig av enheten til de andre 

parameterne i ligningen. For SI enheter er  um satt til å være lik 1 (Dingman, 1984). Ofte brukes 

Manningtallet, M, i beregningene istedenfor 
1

𝑛
.  Erfaringsmessig har det vært vanskelig å beregne 

Manningtallet. Dette har blitt løst ved å sette opp tall basert på erfaring vist i Tabell 1 som tar 

hensyn til de ulike friksjonsforholdene i kanaler og naturlige elver. NVE har benyttet Manningtall 

M=30, 33, 40 for naturlige, rette vassdrag med full vannføring i elva (NVE, 1998). 

 

Areal-hastighet metoden uttrykkes ved ligningen (5): 

 

 𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 = 𝑉𝐵𝐻  (5) 

   

 

 

Q er vannføring ([L3T-1]), V er gjennomsnittlig hastighet i tverrsnittet ([LT-1]), A er areal av 

tverrsnittet ([L2]), B er bredde av elva([L]) og H er gjennomsnittlig hydraulisk dybde i tverrsnittet 

([L]). Vi antar at 𝑅 ≈ 𝐻 (Dingman, 1984).   

 

Ved å substituere V med 
𝑄

𝐵∗𝐻
 i Mannings formel får vi  

𝑄

𝐵𝐻
= 𝑀𝐻

2

3𝑆
0

1

2. 

 

Vi tenker oss at Q er gitt ved QT og ved å sette HT alene på venstre side så får vi uttrykket(6):  

 

 

𝐻𝑇 = (
𝑄𝑇

𝑀𝐵𝑆
0

1
2

)

3
5

  (6) 

 

   

 

Avhengig av hvilken QT som settes inn i ligning (6) vil vi få tilhørende vannstand. Hvis vi velger 

vannføringen, QT, til å være vannføringen ved en 500 års-flom, Q500, vil det medføre at 
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vanndybden, HT, er vanndybden ved en 500 års- flom, H500. Hvis vi derimot velger QT, til å være 

normalvannføringen, QN, vil det medføre at HT er vanndybden ved normalvannstand, 𝐻. Da har vi 

to uttrykk for vannstand H uttrykt ved ligning (7): 

 

 𝐻500 = 𝐻 ̅̅ ̅ + 𝑑𝐻  (7) 
 

Videre fører dette til utrykket (8) : 

 

𝑑𝐻 = (
𝑄500

𝑀𝐵𝑆
0

1
2

)

3
5

 − (
𝑄𝑁

𝑀𝐵𝑆
0

1
2

)

3
5

=  𝐻500 − 𝐻 ̅̅  ̅ (8) 

 

 

Parameterne er oppsummert i Tabell 8. 

 

Vannstandsendring dH beregnet med denne ligningen kalles heretter enkel hydraulisk metode 

(dH_EHM).  

 

 

Tabell 8. Definisjon av parametere i enkel hydraulisk metode. 

Parameter  Definisjon 

Q500 
Vannføring ved 500 års flom, beregnet ved flomfrekvensanalyse, fra flomsonekart av 

NVE eller ved regional flomfrekvensanalyse og/eller  ved formel for småfelt. 

B Bredde, måles fra digitale kart (NVE atlas) 

S0 Gradienten, måles fra digitale kart. 

dH_EHM Differansen mellom vannstand ved 500 års flom og midlere vannstand.  

H Gjennomsnittlig hydraulisk dybde i et tverrsnitt.  

M Manningtallet, fra 10-40 i naturlige vassdrag. 30 er mest vanlig.  

 

 

Resultatet dH_EHM sammenliknes med dH_NVE fra NVE-metoden.  dH_NVE fremkommer som 

følger: 

 Vannstandsendringen, dH_F, fra flomsonekartene er middelvannstandsendringen over hele 

elvestrekket som flomsonekartene er beregnet for (jfr. 99 målepunkter vist i Tabell 3).  
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 Vannstandsendringen, dH_M, fra målestasjonene er tatt fra vannføringskurven for 

målestasjonen (74 målepunkter vist i Tabell 3).  

 

Manningtallet kan justeres slik at hydraulisk metode tilpasses norsk topografi på best mulig måte, 

eventuelt tilpasses topografien i de ulike geografiske regioner. Dette gjøre ved plotte dH_EHM mot 

dH_F eller dH_EHM mot dH_M. Avviket mellom verdier gitt fra NVE metoden og estimatene fra 

enkel hydraulisk metode plottes mot feltareal, gradient og bredde, for å vurdere mulige trender. 

Kriterier for å vurdere samsvar mellom dH_NVE og dH_EHM er beskrevet i kapittel 6.2.1 og 6.2.2. 

Metode for å vurdere robusthet av dH_EHM er beskrevet i kapittel 6.2.3.  

 

 

 

 Vurderingskriterier for EHM 6.2.

Følgende momenter er benyttet for å vurdere hvor godt EHM samsvarer med NVE metoden: 

 modelleffektivitet (C)  

 determinasjonskoeffisienten fra lineær regresjon (R2)  

 sammenlikne beskrivende statistikk og vurdering av konfidensintervall 

 bruk av bootstrapping på den beskrivende statistikken   

 

6.2.1. Modelleffektivitet og enkel lineær regresjon 

Modelleffektiviteten, C, ønsker å minimere forskjellen eller avviket mellom observerte verdier 

(dH_NVE) og simulerte verdier (dH_EHM). Dette gjør at målepunkter vil legge seg på linjen 1:1 ved 

en perfekt hydraulisk modell (Moriasi et al., 2007, Willmott et al., 2012). C, er gitt ved (8): 

 
 𝐶 = 1 −

∑ (𝑑𝐻𝑁𝑉𝐸 − 𝑑𝐻𝐸𝐻𝑀 )2𝑛
1

∑ (𝑑𝐻𝑁𝑉𝐸 − 𝑑𝐻𝑁𝑉𝐸
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2𝑛

1

 (9) 

 

 

der n er antall verdier i dH_NVE (observert) og dH_EHM (simulert). 𝑑𝐻𝑁𝑉𝐸
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ er snittet av dH_NVE 

verdiene.  

 

C varierer fra −∞ 𝑡𝑖𝑙 1 , der 1 er den optimale verdien. Verdier mellom 1 og 0 er sett på som 

akseptable verdier, mens verdier ≤ 0 indikerer at den gjennomsnittlige observerte verdien er en 
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bedre prediktor enn den produsert fra hydraulisk metode. Dette indikerer  at prediksjonen til 

hydraulisk metode ikke er akseptabel (Moriasi et al., 2007). 

 

I tillegg til modelleffektivitet benyttes også regresjonsanalyser i vurderingen. Tilsvarende er utført 

ved forarbeidene til aktsomhetskartene. Andel forklart varians mello m to variabler er benevnt ved 

R2. 

 

Derminasjonskoeffisienten ved en lineære regresjon er gitt ved (10)((Haan, 1977), s. 185): 

 
𝑅2 = 1 −

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

 (10) 

 

der SSres  summen av kvadrerte residualer gitt i ligning (11). SStot er den totale kvadrerte summen 

gitt i ligning (12).  

 
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 = ∑(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡 − (𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡)2

𝑛

1

 (11) 

 

Videre benyttes følgende utrykk for den totale kvadrerte summen: 

 

 
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 = ∑(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡 − 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅)2

𝑛

1

 (12) 

 

 

Forskjellen mellom en simulering og en prediksjon er at en simulering er et forsøk på å tilpasse en 

modell til observerte data. En prediksjon prøver via en modell og forutsi fremtiden.  

 

Modelleffektivitet eller regresjonsanalyse benyttes til å vurdere det hvor godt samsvar det er 

mellom de observerte vannstandsendringene fra NVE metoden og de simulerte 

vannstandsendringene fra enkel hydraulisk metode. Dette presenteres ved å plotte de to 

variablene mot hverandre. En perfekt sammenheng vil gi C og R2 lik 1 og grensen er tegnet inn ved 

45 linjen i grafene. Ved perfekt samsvar mellom hydraulisk metode og NVE metoden er 

stigningstallet 1 og skjæringspunktet 0(Moriasi et al., 2007). Lineær regresjon brukes for å kunne 

sammenlikne med aktsomhetskart.  
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6.2.2. Beskrivende statistikk 

Formålet med å presentere enkel beskrivende statistikk er for å gi et overordnet inntrykk av 

datamaterialet.  

 

Det benyttes histogram for å vise spredningen av datasettet og for å vurdere om verdiene er 

normalfordelte. Boksplott benyttes for å vise eventuelle uteliggere.   

 

QQ-plot benyttes for å vise kvantilene til residualene mot kvantilene i normaldistribusjonen. Hvis  

punktene ligger på linjen vil residualene være distribuert som en normalfordeling.  

 

En tredje vurdering på om datasettet er normalfordelt gjøres ved skjevhetsanalyse. Hvis verdien 

er mellom 0, og -0,5 er dataene normalfordelt, er skjevheten mellom fra 0,5 til 1 og -0,5 til -1 er de 

medium normalfordelt, og er de over 1 eller -1 er de skjevt fordelt.  

 

Det benyttes gjennomsnitt, median, varians, standard avvik, minimums- og maksimumsverdier 

ved sammenligning av dH_NVE og dH_EHM . 95 % konfidensintervallene av gjennomsnittene 

vurderes også, og særlig når robusthet vurderes (se neste kap).  

 

6.2.3. Bootstrap resampling metoden   

Bootstrapping er brukt for å oppnå mer robuste estimater.  Dette er en statistisk metode hvor nye 

datasett simuleres med utgangspunkt i det opprinnelige datasettet. Bootstrapping krever ikke 

normalfordelte verdier (Jay L. Devore, 2007).  Metoden egner seg derfor til testing av dH_EHM 

siden disse ikke er normalfordelte.  

 

Alle verdiene estimert fra enkel hydraulisk metode kalles ”sample” med N verdier. Fra sample 

velges det tilfeldig en verdi med tilbakelegging slik at det blir laget et nytt sett med verdier kalt 

”resample”. Siden dette resample-settet blir laget med tilbakelegging vil det mest sannsynlig ikke 

være likt som sample. Slike resample-sett blir laget 1000 ganger og vil ha N verdier i hvert sett. I 

denne studien vil parameterne gjennomsnitt, standard avvik, median, variansen, skjevhet og 

kurtosis bli estimert for hvert av de 1000 resample-settene. Ved å ordne alle parameterne, 

estimert fra hver og en av de 1000 resample-settene, i stigende rekkefølge, vil det kunne bli 

estimert et 95 % konfidens intervall for robustheten av enkel hydraulisk metode.  
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 Validering av EHM 6.3.

For å validere EHM analyseres avviksstrukturen. Det gjøres ved å vurdere samsvaret mellom 

verdier fra NVE metoden og verdier enkel hydraulisk metode får fra 61 testdata (se Tabell 3). 

Testdatasettet benytter verdier fra RFFA og formelverk for småfelt som input for 500 års 

flommen. Ved å benytte RFFA og formelverk for småfelt er det mulig å vurdere om EHM er 

anvendbar for områder uten vannføringsdata.  

 

6.3.1. Regional flomfrekvensanalyse (RFFA) 

For å estimere verdier til testdatasettet er det blant annet benyttet regional flomfrekvensanalyse. 

Metoden fra 1997 er fortsatt den som brukes for regional flomfrekvensanalyse i dag. Sælthun med 

fler gjorde en etterprøving av analysen til Wingård med fler fra 1978. Her ble det brukt mer data 

og nyere metodikk (Sælthun, 1997). Dette er formler og frekvenskurver som er utviklet for felt 

over 100 km2, men kan brukes med forsiktighet på felt ned til 50 km2 (Midttømme, 2011). Nå er 

disse formlene under revisjon (Hege Hisdal, 2013).  

I den regionale flomfrekvensanalysen er det utarbeidet regioninndelinger med tilhørende 

prediksjonsligninger for estimering av spesifikk middelflom. Det skilles mellom 4 vårflom-

regioner og 3 høstflom-regioner. I tillegg er det definert 2 kyst-regioner der det ikke er et naturlig 

skille mellom vår- og høstflom, og 1 bre-region (breprosent større enn 5). Disse ligningene antar 

at det er en prosess som er avgjørende for hvordan flommen oppfører seg. Dette kan enten være 

snøsmelting eller store mengder nedbør som da representerer henholdsvis typiske vårflommer og 

høstflommer (Sælthun, 1997). De ulike prediksjonsligningene er vist i Tabell 9. Avgjørelsen om 

hvilken ligning som skal brukes i ulike områder kan gjøres visuelt ved hjelp av Figur 7, og ved 

bruk av flomroser. En flomrose vil vise hvordan flommene for stasjonen fordeler seg over året . Fra 

flomrosen vil det fremkomme om flommene dominerer om våren (V1, V2, V3 og V4) eller høsten 

(H1, H2 og H3), eller om årsflommer er dominerende (dette gjelder kystfelt, K1 og K2).  

DAGUT er brukt i denne oppgaven for å lage flomroser for å vurdere hvilke stasjoner som tilhører 

vår-, høst- og årsflom. DAGUTer et program utviklet hos NVE som gjør det mulig å hente inn 

tidsserier med vannføringsdata. Tidsstegene er fra et døgn og oppover. I DAGUT er det også mulig 

å utføre ulike statistiske analyser (Reitan, 2013). 
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Figur 7. Kart delt inn i regioner (tallene i kartet) basert på regional flomfrekvensanalyse (Sælthun, 1997). Figur a) brukes 
der vårflommer dominerer og b) brukes der høstflommer dominerer. Regiontilhørighet avgjøres visuelt og ved hjelp av 
en flomrose. Tallene i de ulike regionene bestemmer hvilken prediksjonsligning som skal brukes for å estimere flom (se 
Tabell 9). 

 

 

Tabell 9. Formelverk for regional flomfrekvensanalyse (Seija Stenius, 2015).  

 

 

I Tabell 9 er ln  den naturlige logaritmen,  qM [l/s/km2] er spesifikk midlere flom, ST er gradienten 

til feltet, ASE er effektiv sjøprosent, ASF er snaufjellprosent, qN [l/s/km2] er spesifikk normal 

vannføring i perioden 1960-1990, A [km2] er areal, LF [km] er feltaksens lengde og PN [mm]er 

midlere årsnedbør. 
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For alle regionene er det funnet at effektiv sjøprosent og areal har størst betydning i 

prediksjonsligningene (Sælthun, 1997). Dette er data som er lett tilgjengelig, og er hentet ut fra 

NVE databaser. Fordelen ved å bruke en regional flomfrekvensanalyse for felt uten 

vannføringsdata eller med korte vannføringsdataserier er at det gir sikrere ekstrapolasjon mot 

sjeldne flomstørrelser (Sælthun, 1997). Det finnes følgende forhåndsregler ved bruk av 

prediksjonsligningene i Tabell 9.  Hvis effektiv sjøprosent er lik null vil ln ASE være udefinert. Om 

det likevel er tilfellet at denne parameteren inngår i formelen som skal brukes, settes den til å 

være 0.001. Hvis snaufjellprosenten er lik null, vil også ln ASF være udefinert, og det anbefales at 

ligningen ikke brukes. Det er særlig lavlandsfelt som kan være utsatt for vårflom hvor dette 

gjelder (Midttømme, 2011). Videre blir ligningen for dimensjonerende flom: 

 

 𝑄𝑇 = 𝐴 ∗ 𝑞𝑛 ∗ 𝑄𝑇/𝑄𝑀 (13) 
 

der 𝑄𝑇/𝑄𝑀  er faktorverdi fra vekstkurven i Tabell 10 , 𝐴 𝑜𝑔 𝑞𝑛 er det samme som før (Tabell 9). 

 

 

Tabell 10. Faktorverdier for vekstkurver i regional flomfrekvensanalyse (Seija Stenius, 2015). 

 

 

Normalvannføring er oppgitt i døgndata, og derfor må momentan/-kulminasjonsverdien for 

vårflom og høstflom beregnes ved henholdsvis (Seija Stenius, 2015): 

Vårflom: 

 𝑄𝑚𝑜𝑚

𝑄𝑑ø𝑔𝑛

= 1.72 − 0.17 ∗ log(𝐴) − 0.125 ∗ 𝐴𝑆𝐸
0.5 (14) 

 

Høstflom: 

 𝑄𝑚𝑜𝑚

𝑄𝑑ø𝑔𝑛

= 2.29 − 0.29 ∗ log(𝐴) − 0.270 ∗ 𝐴𝑆𝐸
0.5 (15) 
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6.3.2. Formelverk for småfelt 

I 2014 ble det gjort en analyse av felt under 50 km2 (Glad, 2014). Her ble det utviklet et 

formelverk for småfelt, som også vil bli brukt i denne studien for  å estimere verdier til 

testdatasettet. Formelverket er basert på stasjoner fra hele Norge som tilfredsstiller visse 

kriterier. Første kriterium er at stasjonen og elva må være uregulert, eller i veldig liten grad 

påvirket av regulering, siden regulering har stor påvirkning på vannstanden. Kriterium nummer 

to er at stasjonen må ha minst 10 år med findata. Findata er data med høyere oppløsning enn et 

døgn (Glad, 2014). Resultatet fra analysen utført av Glad ga følgende formel for småfelt:  

 

 𝑄𝑚 = 18.97𝑄𝑁
0.864 𝑒−0.251 √𝐴𝑆𝐸  (16) 

 

QM er middel flommen, QN er normal vannføring i perioden 1961-1990, e er eulers konstant, 

(𝑒 ≈ 2.72) og ASE er effektiv sjøprosent.  

 

Videre er det etablert en formel for vekstkurven for småfelt.  

 

 𝑄𝑇

𝑄𝑀

= 1 + 0.308 ∗ 𝑞𝑁
−0.137 [Γ(1 + 𝑘)Γ(1 + 𝑘) − (𝑇 − 1)−𝑘]/𝑘 (17) 

 

Der QM er det samme som definert tidligere, QT er flommen ved gjentaksintervall T, qN er midlere 

spesifikk vannføring (l/s*km2), Γ er gammafunksjonen og k er en konstant. k er gitt ved følgende 

formel: 

 𝑘 = −1 + 2/[1 + 𝑒0.391+1.54∗𝐴𝑆𝐸/100 ] (18) 

 

Ligningene er hentet fra veileder for flomberegninger i små uregulerte felt (Seija Stenius, 2015) 
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7.Resultater 

 Beskrivelse av frafall av målepunkter  7.1.

Det innledende arbeidet med å måle og beregne bredde og gradient ved NVEs målestasjoner og 

flomsonekart resulterte i at noen av stasjonene måtte fjernes. Dette ble åpenbart da enkelte 

beregningene av vannstandendringen ikke ga noen rimelige størrelser. Målepunkter som ble 

fjernet manglet forutsetninger som uregulert vassdrag, representativ gradient, feil i 

flomsonekartbergeningen og problemer med uthenting av bredde og gradient fra kartgrunnlag. 

Dette er blant annet vurderingskriteriene fra kapittel 5.1. Uteliggerne og vurderingen av disse er 

presentert i Tabell 11. 

 

Tabell 11. Elver som fremkommer som uteliggere og vurdering av de. 

Region / Elv Kommentar til elv og målepunkter 

Østlandet / 

Fetsund, Glomma. 

I flomsonekartene viser den hydrauliske beregningen at vannstanden 

synker oppstrøms målepunktet. Dette kan skyldes stor hastighet i øvre 

del av strekningen. Gradienten ble derfor beregnet nedstrøms mot Øyern 

istedenfor oppstrøms. Nedstrøms målinger er ikke i tråd med kriteriene 

gitt i kap. 5.1, ved at vannstanden kan bli påvirket av utløpet ved 

Mørkefoss, men gir et bedre resultat. Fetsund er derfor ikke forkastet.  

Skarnes, Glomma. Skarnes har en lav gradient overalt i elva. Kraftverket på Funnefoss 

påvirker vannføringen oppover i elva. På grunn av kraftverk og 

regulering har Skarnes blitt forkastet i datasettet.   

Fredrikstad, Glomma. Her har elva et kanalisert løp med utløp i sjø. Tidevann og oppstuving 

har sterk påvirkning på elvestrekningen, hydraulisk metode vil derfor 

ikke fungere i Fredrikstad. Dette punktet er derfor forkastet.  

Sarpsborg, Glomma. Sarpsborg har et kraftverk i utløpet av innsjøen, dette påvirker 

vannføringen. Innsjøen har ingen gradient, og bredde er umulig å hente 

ut for flomsonekartet. Punktet er derfor forkastet.  

Lågen, Lågen. Hovedløpet i Lågen (Profil 1-16) i datamaterialet tilgjengeliggjort av NVE 

har en middelvannføring og 500 års vannføring som er forskjellig fra det 

som er oppgitt i flomsonerapporten ((Naserzadeh, 2004)). Denne 
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usikkerheten gjør at målepunktet er forkastet 

Vorma, Vorma. Gradienten til Vorma er svært lav (profil 1-8). Dette anses å være 

årsaken til at målepunktet er en uteligger. Dette punktet er derfor 

forkastet.  

Åkrestrømmen, 

Rena(1). 

Denne delen av Renaelva har et stort fall, dette er ikke representativt for 

elvestrekningen (Naserzadeh, 2002). Dette punktet er derfor forkastet. 

Punktet før samløpet beholdes, samt for Mistra. 

Sør-Norge/ 

Mandal, Mandalselva. 

Mandal ligger ved utløpet til sjø. Tverrsnittene ligger under havnivå. Det 

er fare for oppstuving her og derfor forkastes dette punktet.  

Liknes, Kvina og 

Litlåna2. 

Datamaterialet fra NVE korresponderer ikke med middelvannstand 

oppgitt i flomsonekartet Liknes for Kvina (profil 1-9) (Haddeland, 2002). 

Kvina har vannføring lik 0 i datamaterialet fra NVE. Derfor forkastes 

begge to som datamateriale. Derfor forkastes beggeålepunktene, Kvina 

og Litlåna.  

Drammenselva. Dette er et regulert vassdrag. Drammenselva  har sannsynlighet for 

oppstuving og påvirkning av tidevann som følge av utløp til sjø. Bredde 

og gradient er hentet ut flere steder langs flomsonekartet, men 

målepunktet er opptrer likevel som uteliggerm. Dette punktet er derfor 

forkastet. 

Mosby i Otra. Dette er et sterkt regulert vassdrag. Punktet er derfor forkastet. 

Vestlandet / 

Etne vassdraget. 

Vassdraget har utløp i fjorden som kan være med på å forklare hvorfor 

dette er en uteligger. Usikkerheten i flomberegningene er karakterisert 

til klasse 2 fra en skala fra 1 til 3, der 1 er best (Orvedal, 2015). Målinger 

i felt under flom i 2014har vist store forskjeller mellom beregnet og målt 

vannstand. Vassdraget er en betydelig uteligger sammenlignet med 

resten av Vest-Norge og forkastes.  

Midt-Norge / 

Røssvoll(Rana) 

Dette er et regulert vassdrag med kraftvekt lengre nedstrøms. Dette 

påvirker i stor grad forutsetninger om mest mulig uregulerte vassdrag. 

Dette punktet er derfor forkastet. 

Mosjøen Dataene tilgjengeliggjort av NVE viser normalvannstanden under 

havnivå. Dette målepunktet er derfor forkastet. 

                                                 
2 Ved kontroll 04.01.2016 ble det oppdaget at Litlåna er feilaktig fjernet. Det har ikke vært tid til å gjøre alle analyser 
på nytt, Det at Litlåna er fjernet har ingen påvirkning på konklusjonen av studien.  
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Verdal, Inna Her er det oppstuving som påvirker hydraulisk metode i stor grad. 

Vannstanden synker oppstrøms, før den synker igjen etter samløpet. 

Dette målepunktet er derfor forkastet. 

Nord-Norge / 

Moen, Målselv. 

Denne elva fjernes på grunn av manglende høydekoter i 

terrengmodellen som er brukt. Høydekoter er nødvendig for å beregne 

gradient.  

Øverbygd. Her er utvelgelse av målepunkt for bredde en utfordring. Elva har ikke 

bare ett elveløp, og utgår derfor.  

 

 

 Analyse av vannstandsendring  7.2.

7.2.1. Beskrivende statistikk og normalfordeling 

I Tabell 12 fremkommer det en oversikt over beskrivende statistikk for både dH_NVE og dH_EHM. 

Det er tydelig fra Tabell 12 at konfidensintervallet for gjennomsnittet av dH_EHM ligger innenfor 

konfidensintervallet til gjennomsnittet av dH_NVE. Verdiene av de to gjennomsnittene skiller bare 

0.15 meter. Videre er medianen fra hydraulisk metode på 2.54 meter mot 2.93 meter for dH_NVE, 

som betyr at høyden av vannstandsendringen fordeles godt mellom høye og lave endringer, men 

noe overvekt på lave endringer og lengre hale langs større vannstandsendringer (maksverdi er 

mellom ca 8m til 10m). Den lengre halen gjenspeiler den store forskjellen mellom 

standardavvikene på henholdsvis 2.48 meter for dH_EHM mot 1.52 meter for dH_NVE. Variansen 

viser det samme, henholdsvis 6.17 mot 2.31. Dette viser at spredningen er større for dH_EHM enn 

for dH_NVE. Stor spredning vises også av minimums- og maksimums-verdiene, hvor dH_EHM har 

maksimumsverdier på 10.94 meter mot 7.9 meter for dH_NVE. Minimumsverdiene skiller ikke like 

mye, bare 0.43 meter. 

 

En visuell tolkning gjøres ved QQ-plottene. Her ser vi at verdiene ikke ligger på linjen for 

normalfordeling. Det finnes avvik for lave verdier (mindre enn 1m) og for noen ekstremverdier 

(større enn 6m) for dH_EHM (Figur 8). Dette gjelder for dH_NVE (Figur 10). Histogrammene i 

både Figur 9 og Figur 11 viser en positiv skjevhet for dataene som fremkommer i den beskrivende 

statistikken med median og maksimumsverdier. 
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Den beskrivende statistikken indikerer at datamaterialet viser et relativ godt samsvar ved de 

lavere verdiene, men at avvikene blir større ved ekstremsituasjoner. 

 

Tabell 12. Tabell over beskrivende statistikk for vannstandsendringer fra NVE og vannstandsendring beregnet 
med hydraulisk metode. 

  dH_NVE dH_EHM (M=30) 

Gjennomsnitt  3.39 3.54 

95% konfidensintervall 

for gjennomsnitt 

Nedre grense 3.16 3.17 

Øvre grense 4.62 3.93 

Median  2.93 2.54 

Varians  2.31 6.17 

Std. Avvik  1.52 2.48 

Minimum  0.77 0.34 

Maximum  7.9 10.94 

Skjevhet  0.78 0.998 

Kurtosis  -0.03 0.367 

  

 
Figur 8. QQ-plot av vannstandsendring estimert ved 
hydraulisk metode mot forventet verdi ved 
normalfordeling. Y-aksen er forventet verdi ved 
normalfordeling. X-aksen er vannstandsendring i meter. 

 

 
 

 
Figur 9. Histogram av vannstandsendring estimert ved 
hydraulisk metode. Y-aksen er frekvens. X-aksen er 
vannstandsendringen i meter. 
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Figur 10. QQ-plot for vannstandsendring fra NVE metoden. 
Y-aksen er forventet verdi ved normalfordeling. X-aksen er 
vannstandsendring i meter.  

 
 
 

 
Figur 11. Histogram for vannstandsendring fra NVE metoden. Y-
aksen er frekvens. X-aksen er vannstandsendringen i meter.  

 
 

 

7.2.2. Korrelasjon og uteliggere  

Etter at målepunktenes egnethet ble vurdert (Tabell 11) og åpenbare uteliggere er fjernet fra 

videre analyse ble det utført en nytt plott av vannstandsendring (dH) beregnet ved hydraulisk 

metode og NVE-metoden (Figur 12).  

 
 

Figur 12. Korrelasjon mellom beregnet vannstandsendring ved bruk av hydraulisk metode med Manningtall 30 og NVE 
metode.  
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Plottet av vannstandsendring (Figur 12) gir en C på -0.14 og R2 på 0.6. Manningtallet er satt til 30 i 

hydraulisk metode fordi dette representerer gjennomsnittsverdien i norske vassdrag (NVE, 1998). 

Figur 12 viser at det fortsatt finnes uteliggere. Det er flest punkter som blir overestimert med 

enkel hydraulisk metode (punktene på undersiden av 45 linjen).  

Det undersøkes videre om dette kan ha sammenheng med hvordan NVE har beregnet 

vannstandsendringen (Figur 13). Det vil si, om vannstandsendringene fra flomsonekart og 

målestasjoner oppfører seg forskjellig når de sammenlignes med enkel hydraulisk metode.  

 

 

 

Figur 13. Plott av beregnet vannstandsendring ved bruk av hydraulisk metode med Manningtall 30 o g NVE metode. Blå 
punkter er midlere vannstandsendring fra flomsonekart. Grønne punkter er vannstandsendring fra flomfrekvensanalyse 
av målestasjoner.  

 

Resultatene viser at vannstandsendringen blir under-estimert for de grønne målepunktene når 

hydraulisk metode benyttes, mens resultatene blir overestimert for de blå målepunktene.  

 

Videre er det interessant å undersøke om ekstremverdiene som fremkommer ved bruk av enkel 

hydraulisk metode har noen sammenheng med bruk av flomsonekart eller målestasjoner. Ved  

hjelp av boksplott av estimert vannstandsendring ved bruk av enkel hydraulisk metode (Figur 14) 

fremkommer det hvilke stasjoner som utgjør de største uteliggerne i datasettet.  
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Figur 14. Boksplott av vannstandsendring estimert med hydraulisk metode. Målepunkt 41, 2 og 22 er uteliggere i plottet, 
og representerer flomsonekart for Skien, Flisa og Kirkenær .  

 

Ekstremverdiene viser at det finnes flere stasjoner som må undersøkes nærmere. Både Skien (41), 

Flisa (2) og Kirkenær (22) har spesielt høye verdier. Disse punktene er alle fra flomsonekart, og 

ligger i nærheten av andre punkter i flomsonekart som ble forkastet ved den første vurderingen 

av målepunktenes egnethet (Tabell 11).  

  

Siden vi finner at flomsonekartene overestimerer vannstandsendringen velges dH_F, som er  

uttrykt ved middelvannstandsendring i dH_NVE, ønsker vi å vurdere sammenligningen ved 

uttrykket maksimum vannstandsendring.  Det er interessant å se om dette kan ha en effekt på C og 

R2. Den høyeste vannstanden vil forekomme der elva er smalest. Siden den smaleste bredden på 

elva er benyttet i enkel hydraulisk metode kan det derfor tenkes at å benytte maksimum 

vannstandsendring i dH_F vil være et bedre valg for kalibreringen. Figur 15 viser sammenhengen 

mellom vannstandsendring beregnet ved enkel hydraulisk metode og ved NVE metode hvor 

maksimumsverdier for vannstandsendring fra flomsonekart er benyttet. I samme figur er også 

regionale sammenhenger vurdert da alle de verdiene som har størst avvik fra 45 linjen kommer 

fra Sør- og Øst-Norge. Figur 15 er plottet utfra en geografisk regionsinndeling ved bruk av 

fargekoding.  
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Figur 15. Sammenhengen mellom vannstandsendring beregnet ved NVE-metode (dH_NVE med maksimum dH_F, dH_M er 
uendret) og hydrauliske metode (dH_EHM  med M=30). Målepunktene er markert med ulike farger avhengig av region.  

 

Ved å bruke maksimumsverdiene fra flomsonekart (dH_F) endres C til -0.35, og R2 avtar til 0.55. 

Figur 15 viser at flere stasjoner fra Øst-Norge (blå punkter) fortsatt over-estimerer 

vannstandendringen. Det samme gjelder enkelte stasjoner fra Sør-Norge (grønn) og Nord-Norge 

(rød). Lilla punkter representerer Midt-Norge som viser en under-estimering av enkelte punker, 

og disse punktene har enda større avvik enn ved bruk av middelverdiene av dH_F. Figur 15 viser 

at samsvaret blir bedre for uteliggerne fra Figur 14 (Skien, Flisa og Kirkenær), men det finnes 

fortsatt målepunkter som avviker fra 45 linja. Dette kan bety at en endring av Manningtall i 

hydraulisk metode kan bedre R2 og C. 
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7.2.3. Regionalisering 

For en ytterligere vurdering av om enkel hydraulisk metode estimerer vannstandsendring bedre i 

noen regioner enn andre ble dH_NVE plottet mot dH_EHM, hvor målepunktene er gitt ulike farger 

avhengig av regiontilhørighet (Figur 16). I disse plottene er midlere verdier benyttet for dH_F. 

Figur 16 er den samme som Figur 12, men Figur 16 benytter farger for å markere 

regiontilhørighet.  Figur 16 viser at målepunktene lengst unna 45 linjen tilhører Øst- og Sør-

Norge. For å få en bedre oversikt over grad av over- og underestimering mellom NVE metode og 

enkel hydraulisk metode benyttes avviket mellom metodene i et residualplott (Figur 17). De 

største avvikene er målepunkter i Sør-Norge (grønn) og Øst-Norge (blå) hvor største 

overestimering er ca 6 m og største underestimering er ca 4 m. I Midt-Norge (lilla) og Nord-Norge 

(rød) observeres noe mindre avvik, største over- og underestimering på ca 3 m, mens i Vest-Norge 

(oransje) er største overestimering ca 1 m og største underestimering ca 2 m.  

 

Ved å presentere hver region i hver sin figur kommer det klarere frem hvilke målepunkter i hver 

region som ligger nærmest 45 linjen, ( Figur 18, til Figur 22). C og R2 for hver enkelt region er 

oppgitt i Tabell 13. 

 

 
Figur 16. Plott av beregnet vannstandsendring ved bruk av 
hydraulisk metode med Manningtall 30, og NVE metode. 
Målepunktene er markert med ulike farger avhengig av 
region.  

 

 

 

Figur 17. Plott av avvik mot estimert vannstandsendring 
ved bruk av hydraulisk metode. Målepunktene er markert 
med ulike farger avhengig av region. Overestimeringen øker 

ved størrelsen på vannstandsendringen  
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Figur 18. Plott av beregnet vannstandsendring ved bruk av 
hydraulisk metode med Manningtall 30, og NVE metode 
for målepunkter i region Øst-Norge. 

 

 

 
Figur 19. Plott av beregnet vannstandsendring ved bruk av 
hydraulisk metode med Manningtall 30, og NVE metode for 
målepunkter i region Sør-Norge. 

 

 

 
Figur 20. Plott av beregnet vannstandsendring ved bruk av 
hydraulisk metode med Manningtall 30, og NVE metode 
for målepunkter i region Vest-Norge. 

 

 

 
Figur 21. Plott av beregnet vannstandsendring ved bruk av 
hydraulisk metode med Manningtall 30, og NVE metode for 
målepunkter i region Midt-Norge. 
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Figur 22. Plott av beregnet vannstandsendring ved bruk av hydraulisk metode med Manningtall 30, og NVE metode for 
målepunkter i region Nord-Norge. 

 

 

 

 

Tabell 13. C og R2 for analyser i Figur 18 til Figur 22. 

Region C R2 

Øst-Norge -0.78 0.62 

Sør-Norge -0.24 0.60 

Vest-Norge 0.28 0.56 

Midt-Norge 0.22 0.60 

Nord-Norge 0.07 0.54 

 

Figur 23 viser at enkel hydraulisk metode gir større spredning i estimerte vannstandsendringer 

enn NVE metoden. Dette kommer også frem i kapitelet om beskrivende statistikk (kap. 7.2.1). 

Vest-Norge er den regionen som viser minst spredning i datamaterialet ved bruk av NVE metoden, 

og dette ser også ut til å være tilfelle ved bruk av enkel hydraulisk metode. Forskjellene i 

vannstandsendring er i følge Figur 23 ikke signifikant, fordi alle regionene overlapper hverandre 

innenfor øvre og nedre kvartil. Dette er i tråd med resultatene fra vurderingene av 

gjennomsnittsverdiene for vannstandsendring tidligere i oppgaven. Forskjellen i spredning i de 

ulike regionene indikerer at det kan være interessant å prøve ut ulike Manningtall i ulike regioner.  
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Figur 23. Boksplott av vannstandsendring (m) i ulike regioner beregnet ved NVE metode (basert på flomsonekart og 
målestasjoner) og hydraulisk metode.  

 
 

7.2.4. Bruk av ulike Manningtall 

For å undersøke om det er mulig å bedre samvariasjonen mellom vannstandsendring beregnet 

ved enkel hydraulisk metode og NVE metoden gjennomføres det analyser basert på ulike 

Manningtall. Målet er å velge et tall som gir best C og R2 (Figur 24).  Resultatene fra valg av 

Manningtall er gitt i Tabell 14. Tilpassing av Manningtallet ved å gå bort fra Manningtallet 30 gir 

en jevnere fordeling av målepunktene rundt 45 linjen, noe som gir en økning i C og R2 til 

henholdsvis 0.45 og 0.7, fra tidligere -0.14 og 0.6, se kap. 7.2.2. Figur 25 viser at 

vannstandsendring estimert med enkel hydraulisk metode varierer avhengig av metoden NVE har 

benyttet. Enkel hydraulisk metode overestimerer vannstandsendringen i forhold til NVE metoden 

når denne er basert på flomsonekart (blå punkter), og underestimerer vannstandsendringen i 

forhold til NVE metoden når denne er basert på målestasjoner (grønne punkter). Figur 25 viser 

likevel en bedre tilpasning til 45 linjen ved justering av Manningtallet, sammenlignet med Figur 

13 (kap. 7.2.2). Videre viser Figur 26 og Figur 27 plott med beste Manningtall (Tabell 14) for hver 

av NVE metodene, det vil si plott av dH_F mot dH_EHM, og dH_M mot dH_EHM. 
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Figur 24. Plott av beregnet vannstandsendring ved bruk av 
hydraulisk metode med beste tilpassede Manningtall. 
Målepunktene er markert med ulike farger avhengig av 
region. 

 

 

 
Figur 25. Plott av beregnet vannstandsendring ved bruk av 
hydraulisk metode med beste tilpassede Manningtall og 
NVE metode. Blå punkter er midlere vannstandsendring fra 
flomsonekart. Grønne punkter er vannstandsendring fra 
målestasjoner. 

 

 

 
Figur 26. Plott av vannstandsendring fra flomsonekart og 
vannstandsendring fra hydraulisk metode med beste 
tilpassede Manningtall. Målepunktene er markert med 
ulike farger avhengig av region. 

 

 

 
Figur 27. Plott av vannstandsendring fra målestasjoner og 
hydraulisk metode med beste tilpassede Manningtall. 
Målepunktene er markert med ulike farger avhengig av 
region. 
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Tabell 14. Oversikt over beste tilpassede Manningtall for hver region med utgangspunkt i samlet datasett, og hver for seg 
avhengig av metoden brukt av NVE.  

Test Manningtall Region C R2 

Test 1, Samlet 

54 Øst-Norge 

0.45 0.70 

55 Sør-Norge 

35 Vest-Norge 

45 Midt-Norge 

60 Nord-Norge 

Test 2, Flomsonekart 

54 Øst-Norge 

0.59 0.70 

55 Sør-Norge 

35 Vest-Norge 

45 Midt-Norge 

60 Nord-Norge 

Test 3, Målestasjon 

15 Øst-Norge 

0.94 0.71 

15 Sør-Norge 

20 Vest-Norge 

15 Midt-Norge 

15 Nord-Norge 

 

 

 Vannstandsendring ved EHM og aktsomhetskart for 7.3.

flom 

Siden vannstandsendring i aktsomhetskartene er basert på feltareal og ikke vannføring med 

gjentaksintervall til forskjell fra enkel hydraulisk metode, er ikke vannstandsendringen bere gnet 

ved disse to metodene direkte sammenlignbare. En sammenligning av de to metodene med NVE 

metoden vil likevel gi indikasjoner på hvilke av de to som sammenfaller best med NVE metoden.  

 

For en visuell fremstilling plottes derfor verdier fra dH_NVE mot verdier fremkommet ved bruk av 

ligningen for aktsomhetskart (kap 2.2) (Figur 28). I samme plott, plottes dH_NVE mot dH_EHM 

med Manningtall 30 og Manningtallene fra test 1 (se Tabell 14). Gule punkter viser at dH_EHM 

med best tilpasset Manningtall (test 1) underestimerer vannstandsendringen mer enn 

aktsomhetskart og mer enn enkel hydraulisk metode ved Manningtall 30 (grønne punkter). Enkel 

hydraulisk metode med Manningtall 30 har mindre underestimering, men større overestimering. 

Likevel ser det ut til at enkel hydraulisk metode gir en bedre estimering av vannstand enn 

aktsomhetskartet (blå punkter). Unntaket er for enkelte (8stk) høye verdier over 8 meter. 
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Ekstremverdiene blir vanskelig å vurdere ettersom aktsomhetskartene har satt en maksgrense på 

8 meter. 

 

 
Figur 28. Plott av vannstandsendring fra NVE metoden mot aktsomhetskart, samt vannstandsendring fra NVE metoden 
mot hydraulisk metode. Plott av hydraulisk metode er gjort med Manningtall 30 og Manningtall fra best tilpasning 
(test1)(Tabell 14).  

 

 

 

Figur 29 og Figur 30 viser boksplott med absolutt avvik både mellom NVE metoden og hydraulisk 

metode, og mellom NVE metoden og aktsomhetskart for flom. Resultatene viser at for hydraulisk 

metode ligger 50 % av avvikene rundt ca 1 meter. Litt mer enn 75 % ligger under 2 meter. 

Resultatene vist ved aktsomhetskartene ligger 50 % av avvikene rundt 4 meter og 75 % av 

avvikene ligger over 2 meter.  
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Figur 29. Boksplott av absolutt avvik for hydraulisk 
metode med Manningtall 30. Y-aksen er absolutt avvik i 
meter.  

 

 

 
Figur 30. Boksplott av absolutt avvik for aktsomhetskart for 
flom. Y-aksen er absolutt avvik.  

 

 

 

 

 

7.3.1.  Ulike areal og elveparameteres betydning for avvik og beregning av 

vannstandsendring 

Analysene så langt har vist at enkel hydraulisk metode i ulik grad simulerer godt samsvar med 

vannstandsendringer beregnet av NVE basert på flomsonekart og målestasjoner, og at godheten 

av simuleringen varierer med regioner. Siden ikke de ulike metodene NVE benytter for beregning 

av vannstandsendring, og heller ikke ulike regioner, indikerer høy (stabil) forklart varians b asert 

på simuleringene med hydraulisk metode, er det interessant å vurdere betydningen av ulike areal 

og elveparametere på beregningene. Derfor undersøkes det hvilken sammenheng parameterne 

areal, gradient, bredde og effektiv sjøprosent har på avvikene mellom NVE metoden og hydraulisk 

metode.  

 

Figur 31 og Figur 32 viser at avvikene mellom NVE metoden og hydraulisk metode øker med 

økende areal, fra arealer større enn 200 km2. For felt mindre enn 200 km2 er forskjellen i 

vannstandsendring mellom de to metodene mindre enn 2 m. Tilpassing av Manningtallet fører til 

mindre overestimering av vannstandsendringen enn ved Manningtall = 30, mens tilpassingen av 
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Manningtallet ser ikke ut til å ha noen innvirkning på underestimeringen. Sør- og Øst-Norge har 

de største avvikene i vannstandsendringen, som de grønne og blå punktene indikerer. Vest-Norge 

(oransje punkter) ser ut til å estimere vannstandsendringen best. Manningtallet endres bare fra 

30 til 35 i disse plottene. Nord-Norge (røde punkter) har også store avvik i estimeringen.  

 

 
Figur 31. Plot av avvikene mellom NVE metoden og 
hydraulisk metode med beste tilpassede Manningtall mot 
feltareal.  Målepunktene er markert med ulike farger 
avhengig av region.  

 

 

 
Figur 32. Plot av avvikene mellom NVE metoden og 
hydraulisk metode med Manningtall =30 mot feltareal.  
Målepunktene er markert med ulike farger avhengig av 
region. 

 

 

 

 

Figur 33 til Figur 36 viser at enkel hydraulisk metode overestimerer vannstandsendringen mer i 

store felt med lav gradient enn for mindre felt med større gradient. Plottene viser at lav gradient 

gir størst avvik. For felt mindre enn 200km2 er alle avvikene under 2 meter. Tilpassing av 

Manningtallet ser ikke ut til å ha særlig innvirkning på avvikene. 
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Figur 33. Plot av avvikene mellom NVE metoden og 
hydraulisk metode med Manningtall=30 mot gradient.   

 

 

 
Figur 34. Plot av avvikene mellom NVE metoden og 
hydraulisk metode med Manningtall=30 mot gradient.  X-
aksen viser gradienter fra 0.00 til 0.01, for å se nærmere på 
det interessante området.  

 

 

 

Figur 35. Plot av avvikene mellom NVE metoden og 
hydraulisk metode med best tilpasset Manningtall mot 
gradient.   

 

 

 

Figur 36. Plot av avvikene mellom NVE metoden og 
hydraulisk metode med best tilpasset Manningtall mot 
gradient. X-aksen viser gradienter fra 0.00 til 0.01, for å se 
nærmere på det interessante området. 
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Figur 37 og Figur 38 viser fortsatt at felt under 200 km2 har mindre avvik mellom NVE metoden 

og hydraulisk metode enn store felt når det vurderes ut fra bredde. I Figur 37 sees det at avvikene 

øker fra 2 meter ved ca 20 til 30 meters bredde. Det er enda tydeligere i Figur 38 der avvikene 

øker fra 2 meter ved ca 30 til 40 meters bredde. Det er 3 punkter som skiller seg ut og ikke følger 

denne observasjonen(Sauda- Storelva, Leirsund, Skien). Dette kan være på grunn av målefeil.  

 

 
Figur 37. Avvik mot bredden (Manningtall = 30) av elva 
delt opp i feltareal større eller mindre enn 200 km2. Y-
aksen er avvik i meter. X-aksen er bredde med 10 som 
grunntall (meter). 

 

 

 
Figur 38. Avvik mot bredden (Manningtall = beste 
tilpasning, kap.6.2.3) av elva delt opp i feltareal større eller 
mindre enn 200 km2. Y-aksen er avvik i meter. X-aksen er 
bredde med 10 som grunntall (meter). 

 

 

 

 

I Figur 39 og Figur 40 vises det at målestasjonene (rød) underestimerer og flomsonekart (svart) 

overestimerer. Samme funn som vist i kapittel 6.2.4. Målestasjoner har en øking av avvik fra 2 

meter ved bredder på ca 80 til 90 meter i begge figurene. I Figur 39 har flomsonekartene 

overestimering fra ca 30 meters bredder. Flomsonekartene har ingen særlig økning av avvik fra 2 

meter i Figur 40. Både over- og under-estimering ligger under 2 meter, med unntak av stasjonene 

som antas å være beheftet med målefeil.  

 

Plott av avvik mot effektiv sjøprosent viste ingen trender, og har derfor ikke gått videre med 

noen vurderinger her. Den manglende sammenhengen er også tidligere observert f or 

aktsomhetskart (Væringstad, 2014).  
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Figur 39. Avvik mot bredde delt i type NVE metode som er 
brukt. Y-aksen er avvik i meter. X-aksen er bredde i meter i 
logaritmisk skala.  

 

 

 
Figur 40. Avvik mot bredde delt i type NVE metode som er 
brukt. Y-aksen er avvik i meter. X-aksen er bredde i meter i 
logaritmisk skala. 

 

 

 
 

 

 Bootstrapping (Vurdering av usikkerheten i estimatene 7.4.

fra EHM)  

I tabell 8 vises en oversikt over resultatene fra bootstrapping resampling analysen av 

vannstandsendring beregnet med enkel hydraulisk metode. Dette gir en indikasjon på hvor 

robust estimatene og metoden er. Bootstrapping er utført på det opprinnelige datasettet med 

både Manningtall 30 (M=30) og beste tilpasning av Manningtallet (M=test 1).  

 

Gjennomsnittlig beregnet vannstandsendring utført av NVE (NVE metoden) ligger innenfor 95 % 

konfidensintervallet (K.I) av beregnet gjennomsnitt ved enkel hydraulisk metode med 

Manningtall 30 (M=30), men ikke for best tilpasset Manningtall (M=best). Medianen fra NVE 

metoden ligger utenfor 95 % K.I for enkel hydrauliske metode både med M=30 og M=best. 

Variansen fra NVE metoden er 2.30. Den ligger såvidt utenfor nedre grense på 2.37 i 95 % K.I for  

hydraulisk metode med M=best, for M=30 ligger den langt under nedre grense. Det samme 

gjelder for 95 % K.I for standardavviket for M=best, verdiene er 1.52 mot 1.54. M=30 har et 95 % 
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K.I som er høyere. For skjevhet og kurtosis ligger NVE metoden innenfor 95 % K.I for hydraulisk 

metode med både M=30 og M=best.   

 

 

Tabell 15. Beskrivende statistikk for vannstandsendringer beregnet av NVE og bootstrap-analyse av resultater fra 
hydraulisk metode.  

  NVE 
Hydraulisk metode 

(M=30) 

Hydraulisk metode 

(M=test1) 

   Bootstrap Bootstrap 

   
95% konfidens 

intervall 

95% konfidens 

intervall 

   
Nedre  

grense 

Øvre 

grense 

Nedre 

grense 

Øvre 

grense 

Gjennomsnitt 
 

 3.39 3.17 3.90 2.59 3.08 

95% konfidens intervall 

 for gjennomsnitt 

Nedre grense 3.16     

Øvre grense 3.62     

Median  3.77 2.28 3.00 1.90 2.48 

Varians  2.30 4.79 7.49 2.37 3.56 

Std. Avvik  1.52 2.19 2.73 1.54 1.89 

Skjevhet  0.78 0.68 1.31 0.57 1.14 

Kurtosis  -0.03 -0.74 1.10 -0.87 0.54 

 

 

 

 

 

 Bruk av EHM på andre målepunkter i Norge 7.5.

Målepunktene i testdatasettet (n=61) er alle felt mindre enn 543 km2 og en stor andel er felt 

mindre enn 200 til 300 km2, som ser ut til å være den kritiske grensen for overestimeringer over 2 

meter. Det antas det at enkel hydraulisk metode med input fra regional flomfrekvensanalyse fra 

de 61 teststasjonene vil produsere et godt samsvare med NVE metode.  
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7.5.1. Kvalitetsvurdering av testdatastasjonene  

Vannføringsdataene er ikke kvalitetssikret hos NVE, men fordi ingen stasjoner avviker spesielt 

tilsvarende de 17 målepunktene som ble tatt ut av hoveddatasettet, blir det ikke gjort noen videre 

kvalitetsvurdering med DAGUT.  

 

Boksplottet i Figur 41 viser imidlertid at to stasjoner har høye vannføringsverdier . Dette er 

Flakstadelva og Reinsnosvatn. Flakstadelva er et vårfelt, men har ingen informasjon om 

snaufjellprosent som er en input i vårfelt-formelen for vannføring ved 500-års flommen. Den ble 

satt til høstfelt i stedet, og dette kommer frem i boksplottet Flakstadelva vurderes til ikke å 

oppfylle kravene til inklusjon og derfor fjernes for videre analyse. Reinsnosvatn har både vår og 

høstflommer som gjør det vanskelig å bestemme hva slags type felt det er (se vedlegg-flomroser). 

Høstfelt ble opprinnelig valgt for denne stasjonen, men dette viste seg ikke å stemme. Av de 20 

største flommene gjennom vannføringstidsserien var 15 vårflommer. Dette støtter forståelse om 

at dette bør anses som et vårfelt. Reinsnosvatnet er derfor med i videre analyse som et vårfelt.  

 

 

 

Figur 41. Boksplott med avvik (residualer) for 61 test stasjoner. Y-aksen er i meter. Plottet avslører at det finnes to 
stasjoner som skiller seg ut, 8- Flakstadelva og 34- Reinsnosvatn.  
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7.5.1.1. Beskrivende statistikk 

Tabell 16 viser en oversikt over beskrivende statistikk for de 61 test-stasjonen. Gjennomsnittet 

for dH_NVE er høyere enn ved bruk av dH_EHM med RFFA. Dette gjelder for alle Manningtallene 

som er testet. NVE metoden estimerer gjennomsnittlig vannstandsendringen til å være 2 meter. 

Det nærmeste hydraulisk metode estimerer 2 meter, er med Manningtall fra test 3. Snitt 

vannstandsendringen er da 1.41, som gir en forskjell på 60 cm. Ingen av testene med Manningstall 

ligger innenfor et 95% K.I for gjennomsnittet for NVE metoden. Det nærmeste blir test 3 som 

ligger 7 cm unna. Det samme gjelder for medianen. Det er test 3 som er estimerer nærmest NVE 

metoden, med en forskjell på 54 cm. For test 3 ligger variansen på 0.94 som er relativt nærme NVE 

metodens varians på 1.09. Det samme gjelder standardavviket , det ligger på 1.04 med NVE 

metoden og 0.98 for test 3. Enkel hydraulisk metode med RFFA estimerer generelt lavere 

vannstandsendringer enn NVE metoden. Det er det samme som vises i de foregående resultatene 

ved at målestasjoner får underestimert vannstandsendringen. Formen på dataene er derimot mye 

av den samme.  Skjevheten viser at hydraulisk metode med RFFA ligger på rundt 1, mens NVE 

metoden ligger på 1.5. NVE metoden er mye spissere i utstrekning enn hydraulisk metode med 

RFFA.  

 

Tabell 16. Oversikt over beskrivende statistiske for vannstandsendring estimert med NVE metoden og hydraulisk metode 
med RFFA. Hydraulisk metode med RFFA har tre forskjellige kolonner. Kolonne 2 er Test 1 er beste Manningtall for hele 
datamateriale, kolonne 3 test 3 er beste Manningtall for målestasjoner og kolonne 4 er M=30 der Manningtall er lik 30 for 
hele datasettet. 

 

 

 

 Vannstandsendring 

Statistiske parametere NVE Test 1 Test 3 M=30 

Gjennomsnitt 
 

 2.00 0.74 1.41 0.97 

95% Konfidens Intervall 

for gjennomsnitt 

Nedre grense 1.73 0.61 1.16 0.80 

Øvre grense 2.27 0.87 1.66 1.14 

Median 

 

1.80 0.62 1.26 0.83 

Varians 1.09 0.25 0.94 0.43 

Std. Avvik 1.04 0.50 0.98 0.65 

Minimum 0.57 0.06 0.13 0.08 

Maximum 5.72 2.04 4.39 2.89 

Skjevhet 1.51 0.97 1.04 0.96 

Kurtosis 2.79 0.45 0.92 0.59 
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7.5.2. Korrelasjon med bruk av testdatasett 

For Figur 42 er C lik -1.19 og R2 er 0.52. Figuren indikerer at med Manningtall fra test 1 

underestimerer vannstandsendringen fra hydraulisk metode med RFFA mye. Figur 43 viser plott 

av vannstandsendring fra NVE mot enkel hydraulisk metode med RFFA der Manningtallet er lik 

30. Her er C -0.09 og R2 0.46. Figur 44 viser C -0.66 og R2 0.49. Alle plottene viser under-

estimering. Underestimeringen er størst i Figur 42 og Figur 43. Hydraulisk metode med RFFA har 

størst avvik fra NVE metoden med høye vannstandsendringer. Når Manningtallet senkes, slik som 

i test 3, blir estimeringen av høye vannstandsendringer noe bedre(Figur 44).  

 

 

Figur 42. Plott av vannstandsendring beregnet fra NVE metoden og vannstandsendring beregnet fra hydraulisk metode 
med RFFA. Y-aksen er vannstandsendring i meter fra NVE metoden. X-aksen er vannstandsendring fra hydraulisk metode 
i meter. Manningtallet er fra test 1, best tilpasset.  

 



    53 

 
Figur 43. Plott av vannstandsendring fra NVE metoden og 
hydraulisk metode (med RFFA) der Manningtall 30 er 
brukt. Y-aksen er vannstandsendring i meter fra NVE 
metoden. X-aksen er vannstandsendring fra RFFA i meter. 

 
 

 
Figur 44. Plott av vannstandsendring fra NVE metoden og 
hydraulisk metode (med RFFA) der Manningtall er tilpasset 
målestasjoner, test 3. Y-aksen er vannstandsendring i meter 
fra NVE metoden. X-aksen er vannstandsendring fra RFFA i 
meter. 
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8. Diskusjon  

 Enkel hydraulisk metode og aktsomhetskart 8.1.

I denne studien er det utledet en enkel hydraulisk metode (EHM) som predikerer en mer presis 

vannstandsendring enn dagens aktsomhetskart. I aktsomhetskart for flom angis et avvik på 2 til 4 

meter i beregning av vannstandsendring sammenlignet med beregninger basert på målestasjoner 

og flomsonekart (NVE metoden) (Peereboom, 2011). Datagrunnlaget i aktsomhetkart er større 

(flere målepunkter) enn benyttet i utledningen av EHM. Det er derfor beregnet nye avvik og 

gjennomsnittsavvik for målepunktene som er benyttet i EHM slik at det er mulig å sammenligne 

avviket basert på samme datagrunnlag(Figur 30). Beregnet vannstandendring i aktsomhetskart 

har et gjennomsnittlig avvik til NVE metoden på 3.97 meter, mens EHM til NVE metoden er 1.24 

meter. Aktsomhetskartene har et minimumsavvik på 0.1 meter og et maksimumsavvik på 6.36 

meter, tilsvarende for EHM er 0.03 meter og 5.10 meter. I realiteten kan overestimeringen være 

høyere i aktsomhetskartene fordi kartene viser  ikke vannstandendringer større enn 8 meter. 

EHM produserer altså i gjennomsnitt mindre avvik fra NVE metoden enn aktsomhetskart. EHM 

avvikene er både over-og underestimeringer av vannstandsendingen. Resultatene av R2 fra 

forholdet mellom dH_NVE og dH_EHM viser at R2 er nærmere 1 enn hos forholdet mellom NVE 

metoden og aktsomhetskart. Dette gjelder alle EHM resultater med forskjellige Manningtall. 

 

 

 Betydning av elveparametere og areal 8.2.

Et av målene med EHM er å inkludere hydrauliske parametere, slik som bredde og gradient i en 

elv. Disse er lett tilgjengelig gjennom nasjonale digitale kart. Vannstandsendringer beregnet ved 

EHM viser at avvikene er større for brede elver med lave gradienter enn elver med store 

gradienter. Tilsvarende er vist ved en Finsk studie med flomkartlegging (Sane, 2008). Måling av 

bredde og gradient er beheftet med usikkerhet og kan påvirke estimeringen av vannstand. 

Eventuelle feilmålinger vil gi større utslag i smale elver og mindre i bredere elver. Feilen vil bli 

mindre i prosent for brede elver (Bjerklie et al., 2005). Datamaterialet viser at målepunktene 

knyttet til brede elver med lav gradient for det mest har store feltareal. Som følger har da også  

areal stor betydning for avvikene mellom NVE metoden og EHM. Det samme ble observert mellom 
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NVE metoden og aktsomhetskart, hvilket er en av grunnene til at aktsomhetskart benytter 

feltareal som eneste prediktor. EHM inkluderer ikke feltareal, og metoden tar ikke høyde for den 

betydningen store feltareal har i beregning av vannstandsendring. Den kritiske størrelsen ser ut til 

å være ca 200-300 km2, hvilket er i overensstemmelse med arealstørrelsen i beregning av flo m i 

småfelt (Seija Stenius, 2015). Dette kommer også frem i måten Nederland har taklet kravet fra EU 

direktivet i prosjektet EU project Ciprnet. Forenklede GIS metoder er mulig å bruke for små felt. 

Felt i større størrelse derimot krever mer komplekse to-dimensjonale modelleringer(pers.kom 

Hounjet) 

 

Studien tyder på at EHM har bedre samsvar med NVE metoden basert på målestasjoner enn 

flomsonekart. Da modelleffektiviteten for dH_M mot dH_EHM ga en verdi på 0.94. En årsak kan 

være at dH_EHM har basert målingen av bredde på punktmåling fra målestasjonen, mens for 

flomsonekart er bredde målt i et punkt (smaleste bredde) og dH_F er gjennomsnittsmålinger fra 

hele elvestrekket. En annen forklaring på hvorfor dH_F avviker mer fra dH_EHM, enn dH_M, kan 

være at flomsonekart har kalibrert sin modell ved justering av Manningtall. Kalibreringen har ført 

til at det er brukt Manningtall helt opp til 100 og ned til 9 (Væringstad, pers.kom). Ved beregning 

av vannstandsendring ved målestasjoner er ikke Manningtall benyttet. 

 

 

 Vurdering av robusthet 8.3.

For å vurdere om EHM er anvendbar for andre målepunkter i Norge som ikke har data for 

vannføring ble det benyttet et nytt datasett for test av EHM. Vannstandsendring ved 500-års flom 

ble estimert ved regional flomfrekvensanalyse og formelverk for småfelt. Vurdering av 

modelleffektiviteten (C) viste at EHM underestimerer vannstandsendringen i det nye datasettet. 

EHM med bruk av test 3 viser at C var lik -0.66. Dette indikerer at prediksjonen fra EHM ikke er 

akseptabel. For EHM med Manningtall 30 viste modelleffektiviteten seg å være -0.09 som heller 

ikke indikerer akseptabel prediksjon.  

 

Tendensene observert i etableringsdataene med at størrelsen på feltet er avgjørende for 

størrelsen på avviket gjelder også for testdataene, men avvikene er små. Mellom 0 til 1.5 meter. 

Avvikene kan forklares av forskjellige metoder for beregning av vannføring ved 500 -års flom. Det 

kan også forklares med at etableringsmateriale inneholdt målepunkter med store areal, der          
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ca 50 % av feltene var over ca 500 km2. Dermed ble ikke Manningtallet justert til felt i samme 

størrelse. 

 

I simuleringen med flomsonekart og målestasjoner, ble det ikke påvist signifikante forskjeller for 

EHM med Manningtall 30. Dette støttes både av Bootstrapp resample metoden og boksplot.  

Simulering med Bootstrapp viste derimot at predikerte gjennomsnittlig vannstandsendring ved 

bruk av EHM var signifikant forskjellig fra NVEs prediksjon av gjennomsnittlig vannstandsendring 

ved test 1(Tabell 15). Simuleringen viser at endring av Manningtallet har betydning for 

gjennomsnittlig beregning av vannstandsendring ved EHM. Gjennomsnittsverdien av 

vannstandsendring ved NVE metoden ligger innenfor 95 % konfidensintervallet til 

gjennomsnittsverdien fra EHM. De andre statistiske parameterne ligger utenfor. Dette betyr at 

hydraulisk metode vil skape større avvik i parameterne (median, std.avvik, varians osv) enn hos 

NVE metoden. Men simuleringen viser også at avvikene i hydraulisk metode ikke vil bli større enn 

avvikene i aktsomhetskart for flom.  

 

Det er en utfordring å bestemme hvilken type felt de ulike målestasjonene klassifiserer under i 

regional flomfrekvensanalyse (Jakobsen, 2007). Flere stasjoner har like mange, eller nesten like 

mange flommer om våren som om høsten, noe som er typisk for kystfelt. Disse stasjonene ligger 

imidlertid ikke i regionen langs kysten, men i innlandsområder og kan da kanskje karakteriseres 

som et «årsfelt». Denne typen felt har ikke en tilknyttet formel. Det velges derfor enten vår- eller 

høstfelt, men dette blir en feilkilde i beregningene når feltet tydelig har stor påvirkning i begge 

sesonger. Antallet stasjoner utgjør også en usikkerhet, siden det er få målestasjoner i hver region. 

Vest-Norge er representert ved flest stasjoner, men er felt som nesten utelukkende viser 

underestimering. Det ble ikke funnet noen signifikante regioninndelinger. Vest-Norge er derimot 

den eneste regionen som skiller seg noe ut med at spredningen i vannstandsendringene som 

observeres i boksplott er mye mindre enn for de andre regionene.  
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 Forslag til videre arbeid 8.4.

Som forventet har målefeil ved bearbeidede data stor betydning for modelleffektiviteten. Det vil 

derfor være interessant å prøve EHM på mer direkte målte data. Verifisering av digitale 

kartmålinger med direktemålinger ville kunne være med på å redusere målefeil. Dette har ikke 

vært mulig å utføre i denne oppgaven, både av hensyn til instrumentering og sikkerhet i felt.  

 

Klassifisering av aktuelle elvestrekker (meandrerende/flettet/rett) for best mulig tilpassing av 

Manningtall vil kunne redusere avviket av vannstandsestimeringen. Studier viser at estimering av 

vannstandsendring er forskjellig mellom flettede og meandrerende elver (Bjerklie et al., 2005).  

En annen faktor som kan spille en rolle er avstand til kyst. En utfordring er hvordan det kan 

bestemmes hvilke stasjoner som skal «tilhøre kyst». Dette er et arbeid som er igangsatt i NVE.  

 

En mer detaljert kartlegging av type materiale langs og i elva kan gi en bedre innsikt i hva slags 

Manningtall som skal brukes ved beregning av flom, da endringer i tverrsnitt vil gi store endringer 

i vannstand og vannføring som estimeres (Wharton, 1994). Slike undersøkelser kan utføres 

eksempelvis ved bruk av droner som i større grad blir benyttet enn før innen flere forskjellige felt 

(NATIONEN, 2013).   

 

Robustheten til EHM er avhengig av inputdata. Bredde er den elveparameteren som er enklest å 

måle, og er antatt å ikke være knyttet til store feilkilder(Bjerklie et al., 2003). Gradienten er også 

forholdsvis enkel å måle, men kartgrunnlaget kan være varierende. De digitale kartene som ble 

brukt i denne studien gjør at gradienten er avhengig av at elva har omkringliggende terrengkoter 

med forskjell på minimum 1 meter. Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet. Derfor vil en annen 

mulig metode vært å bruke forholdet mellom vannføringen og arealet av tverrsnittet i en elv 

(WHARTON, 1999). Ved å etablere et forhold mellom disse to kan regionale eller nasjonale 

ligninger etableres.  
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9.Konklusjon 
Det overordnede målet med denne studien var å utarbeide en enkel, robust hydraulisk metode 

som har nasjonal dekning, og vurdere om den kan gi en sikrere prediksjon av vannstand ved 

flom enn dagens aktsomhetskart. Det ble også vurdert om det fantes noen regionale mønstre. Til 

sammen 235 målestasjoner og flomsonekart ble brukt for å legge grunnlaget for EHM. 61 av disse 

målestasjoner ble brukt til uavhengig testing for å vurdere om regional flomfrekvensanalyse og 

formelverk for småfelt er anvendbart i nasjonal bruk. 

 

Det er ikke funnet noen signifikante regionale mønstre. I boksplott overlapper alle regionene 

mellom øverste og nedre kvartil. Vest-Norge hadde noe mindre spredning i resultatene som kan 

forklare bedre sammenheng mellom EHM og NVE metoden for denne regionen.  

 

EHM predikerer en mer presis vannstandsendring enn dagens aktsomhetskart for flom. Metoden 

egner seg best for bruk på felt under 200-300 km2. Overestimeringen av vannstandsendringen 

øker med økende feltstørrelse. Imidlertid har EHM bedre samsvar med NVE metoden enn 

aktsomhetskartene for flom. EHM er derfor egnet til å benyttes for elver i Norge.  

 

EHM predikerer målestasjoner bedre enn flomsonekart da forskjellen i modelleffektiviteten er 

henholdsvis 0.94 og 0.59 med best tilpasset Manningtall for målestasjoner (test 3).  

 

Etter å ha fastsatt utvelgelseskriterier er målinger av bredde og gradient i digitale kart en enkel 

operasjon. Resultatene viser at robustheten er avhengig av kvaliteten på vannføringsdata for 500 -

års flom. Analysene viser at metoden ikke er tilstrekkelig robust med denne studiens datainput, 

imidlertid har den også her bedre samsvar med NVE metoden enn det aktsomhetskartene har.  

 



    59 

10. Litteraturliste 

BJERKLIE, D. M., DINGMAN, S. L., VOROSMARTY, C. J., BOLSTER, C. H. & CONGALTON, R. G. 2003. 
Evaluating the potential for measuring river discharge from space. Journal of Hydrology, 
278, 17-38. 

BJERKLIE, D. M., MOLLER, D., SMITH, L. C. & DINGMAN, S. L. 2005. Estimating discharge in rivers 
using remotely sensed hydraulic information. Journal of Hydrology, 309, 191-209. 

DHI. 2016. MIKE powered by DHI [Online]. Available: 
https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-11 [Accessed 10-14 2016]. 

DIBK, D. F. B. 2016. Byggteknisk forskrift (TEK 10), Kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger  

§ 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo [Online]. Available: https://dibk.no/byggeregler/tek/2/7/7-
2/ [Accessed 11-10 2016]. 

DINGMAN, S. L. 1984. Fluvial Hydrology, New York, W. H. Freeman and Company. 

DINGMAN, S. L. 2007. Analytical derivation of at-a-station hydraulic–geometry relations. Journal of 
Hydrology, 334, 17-27. 

EBELTOFT, M. 2016. Kommunal Rapport [Online]. Available: http://kommunal-
rapport.no/meninger/debatt/2016/04/dyrt-alle-om-ikke-klimaskader-forebygges 
[Accessed 09-09 2016]. 

EU. 2007. Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 
on the assessment and management of flood risks [Online]. Available: 
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/key_docs.htm - Directive [Accessed]. 

FERGUSON, R. I. 1986. Hydralics and hydraulic geometry. 31. 

GLAD, P. A. R., TROND;  STEINIUS, SEIJA 2014. Regionalt formelverk for flomberegning i små 
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11. Vedlegg- Flomsonekart 
Stasjoner med tilhørende variabler for estimering av og sammenligning med EHM.  
 

Stasjonsnavn Nr Elv Q500 
Bredde 
(B_F) 

Gradient 
(G_F) Bredde Gradient 

dH_NVE 
(dH_F 
middel) 

dH_NVE 
(dH_F 
max) QN Areal Region 

      
Kommentar Kommentar 

     
Skarnes fs002_1 Glomma 3546 202,61 0,000014 Profil 7 Profil 7-10 4,72 6,81 304 20298 1 

Kongsvinger fs002_2 Glomma 3627 147,12 0,000447 
Profil nr 4, Brandvalbru 
181m  

 
6,59 8,07 289 19285 1 

Flisa fs002_3 Glomma 3505 166,00 0,000079 Profil 4 
Passende ved profil 
4 6,82 7,02 255 17000 1 

Elverum 
 

Glomma 3450 166,00 0,000237 Profil 29 Profil 31-27 2,74 3,423 240 15980 1 

Rena fs002_6 Glomma 2697 141,00 0,000634 Profil nr 6 Profil 1-10 6,42 7,23 150 10000 1 

Rena 
 

Glomma 3215 116,41 0,001235 Profil 12, venstre arm Profil 11-15 4,50 6,33 231 14410 1 

Koppang fs002_8 Glomma 2572 58,20 0,001134 
Midt mellom vesle imsa 
og profil 12 Profil 12-27 4,99 6,77 125 8943 1 

Alvdal/Tynset fs002_9 Glomma/Folla 681 39,00 0,001408 Profil 6 Profil 1- 11 2,89 3,8 26 2015 1 

Alvdal/Tynset fs002_11 Glomma 1550 71,48 0,000685 Profil 20 Profil 12-22.2 5,56 6,56 89 6355 1 

Alvdal/Tynset fs002_11 Glomma 941 52,91 0,000269 Profil 53 Profil 23-65 3,77 4,23 59 3907 1 

Åkrestrømmen fs002_13 Rena(1) 737 40,00 0,002353 Mellom 2 og 3 Profil 1-3 1,97 3,47 25 1753 1 

Åkrestrømmen 
 

Rena(2) 536 39,46 0,000305 Profil nr 9 Profil 4-14 3,64 3,81 16 1171 1 

Åkrestrømmen 
 

Mistra 351 23,00 0,017461 Profil 18 Profil 15 - 23 1,84 2,09 8 545 1 

Vorma fs002_16 Vorma 2100 158,30 0,000006 Profil 7 Profil 1-8 5,96 6,08 333 17513 1 

Leirsund fs002_20 Leira 450 18,00 0,000374 Profil 26 Profil 25-27 3,54 4,15 13 660 1 

Fredrikstad fs002_21 Glomma 3860 146,57 0,000093 Profil 2 Profil 1-6 2,32 2,84 
 

41960 1 

Sarpsborg fs002_22 Glomma 3860 76,05 0,600000 Sarpfossen Profil 0-6 6,20 6,45 
 

41800 1 

Laagen fs002_29 Laagen 2800 112,57 0,000121 Profil 4 Profil 3-5 4,13 5,38 247 11208 1 

 
(3) Tromsa 244 14,00 0,010839 Profil 4 Hele 2,86 3,99 5 323 1 

 
(1) Frya 209 21,33 0,006889 Profil 6 Hele 2,59 3,56 6 451 1 
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(2) Våla 210 17,40 0,010048 Profil 8 

Profil 1-9, ikke data 

fra 9-14 2,12 4,27 5 316 1 

Otta fs002_31 Laagen 2019 107,01 0,000800 Profil 2 Profil 1-4 4,38 4,66 143 6500 1 

  
Laagen 995 47,42 0,002521 Profil 13 Profil 5-14 4,09 4,44 33 1830 1 

   
1404 81,09 0,002417 Profil 16 Profil 15-22 3,74 4,23 106 4064 1 

Selsmyrene fs002_32 Laagen 900 39,68 0,000384 Profil 24, Hågå Profil 14-29 4,81 6,14 33 1830 1 

Vågåmo fs002_33 Finna 339 27,90 0,014749 Profil 3 Profil 1-10 2,42 3,31 10 455 1 

  
Otta 1082 113,64 0,000857 Profil 12 Profil 11- 16 3,68 3,9 96 3415 1 

Kirkenær fs002_36 Glomma 3640 202,98 0,000059 Profil 21 Hele 6,38 7,02 284 18940 1 

Fetsund fs002_37 Glomma 4710 449,63 0,000026 Profil 6 Hele 5,14 5,37 622 38873 1 

Fjellhammar fs002_38 Losbyelva 29 4,77 0,000886 Profil 21 
Profil 16-26, finner 
ikke 16 på kartet 1,91 2,39 1 55 1 

  

Fjellhammerel
va 47 8,99 0,000747 Profil 10 Profil 1-15 1,95 2,2 2 100 1 

Sandvikselva fs008_1_2 Sandvikselva 185 21,99 0,003761 Profil 4, nedenfor brua. Profil 4-11 2,89 4,69 4 190 1 

  
Isielva 68 8,73 0,010483 

Profil 48, nedenfor 
brua, Økriveien Profil 35-60? 2,25 5,68 1 69,9 1 

  
Lomma 107 11,93 0,011597 Ingen tverrsnitt Profil 65-66 2,19 3,35 2 110 1 

Trysil fs311_1 Trysilelva 820 91,84 0,000162 Profil 19 Hele 4,70 5,012 66 4421 1 

Sauda 
 

Nordelva 409 18,71 0,013753 Profil 20 Profil 19-30 2,94 5,44 10 81,9 2 

  
Storelva 1027 5,00 0,022094 Litt ovenfor Profil 13.4 

 
4,02 5,85 35 354 2 

Årdal 
 

Årdalselva 885 13,49 0,004161 
Mellom profil 11 og 
11.1 

 
1,86 2,69 0 0 2 

Oltedal 
 

Oltedalselva 121 7,54 0,004878 Profil 16 Profil 5-20 2,02 2,52 5 85 2 

Ålgård 
 

Fjggjo 108 10,08 0,003130 Profil 46 Profil 46-49 2,54 4,18 8 142 2 

Ogna 
 

Ognaelva 131 22,81 0,000728 Profil 6, bru Profil 2-18 1,86 3,15 4 78 2 

Moi 
 

Moisåni 248 17,80 0,007377 Profil 2, bru Profil 0-10 1,76 2,43 13 209 2 

Hauge 
 

Sokno 248 15,95 0,000736 Profil 15 Profil 28-12 4,06 7,87 15 306 2 

  
Sokno 167 27,97 0,001435 32 Profil 32-34 3,02 3,24 12 235 2 

  
Litlå 96 9,54 0,000993 29 Profil 29-31 3,64 3,92 3 57 2 

Liknes 
 

Kvina 947 
    

0,00 0 0 0 2 

Litlåna 
 

Litlåna 440 24,86 0,001862 14-15 13-17 6,14 6,88 12 231 2 

Mandal 
 

Mandalselva 969 103,76 0,000018 Profil 10 Profil 9-17 1,48 1,92 85 1817 2 
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Øyslebø 953 37,10 0,000692 Profil 20, nedstrøms Profil 20-34 5,36 6,25 83 1736 2 

Søgne 
 

Søneelva 272 
    

5,92 7,59 6 192 2 

Mosby 
 

Otra 1750 70,43 0,000061 Profil 12 Profil 8-14 5,09 5,53 146 3750 2 

Flaksvatn 
 

Tovdalselva 1290 
    

6,19 7,04 60 1777 2 

Skien 
 

Skienselva 2510 43,33 0,000487 Profil 13 Profil 1-17 5,68 6,97 270 10815 2 

Tuven 
 

Heddøla 982 39,46 0,001165 Profil 16 Profil 1-22 4,40 5,94 25 1001 2 

Sauland fs016_4 Hjartdøla 1290 18,43 0,005352 Profil 8 Profil 10-19 5,75 10,06 20 806 2 

  
Hjartdøla 490 14,79 0,003012 Profil 37 Profil 20-40 4,47 5,9 8 306 2 

Tinn 
 

Måna 
     

3,70 7,44 0 0 2 

Seljord 
 

Byrdaråi 116 7,84 0,009264 Profil 15 Profil 1-17 2,57 3,67 1 61,3 2 

Dalen fs016_8 Tokkeåi 1090 
    

3,71 6,31 85 2300 3 

Ulefoss 
 

Eidselva 920 24,62 0,002770 Profil 3.4, litt ovenfor Profil 1-8 4,13 12,19 94 3250 3 

Kongsberg fs015_1 

Numedalslaag

en 1570 19,19 
 

Profil 9 Profil 7-26.5 5,30 8,99 81 4263 3 

Drammenselva fs012_1 
 

3000 95,40 0,000033 Profil 34 Profil 1-87 4,74 6,47 307 17035 3 

Nesbyen fs012_5 
Hallingdalselv
a 1850 

    
5,60 6,56 101 4200 3 

Gol fs012_6 
Hallingdalselv
a 1621 24,39 0,003069 Profil 10 Profil 1-25 4,44 6,74 88 3400 3 

Hemsedal 
 

Hemsil 
     

3,57 5,25 0 0 3 

Lier fs011_1 Lierelva 289 17,45 0,000823 Profil 12 Profil 1-25 4,83 5,98 5 310 3 

Dale 
 

Daleelvi 300 36,98 0,006970 Profil 3 Profil 2-5 1,99 3,38 20 183 3 

Etne fs041_1 Nordelva 271 17,36 0,006260 Profil 31 Profil 30-33 1,30 1,37 14 139 3 

  
Etneelva 476 16,86 0,003756 Profil 24 Profil 23-29 1,18 1,47 22 243 3 

  
Etneelva 481 22,53 0,002959 Profil 11 Profil 8-22 1,35 1,92 23 245 3 

  
Etneelva 498 21,18 0,002614 Profil 7 Profil 6-7 1,04 1,17 23 254 3 

  
Etneelva 469 ? 

   
- - 22 239 3 

  
Sørelva 239 ? 

   
- - 9 99,6 3 

Førde 
 

Jølstra 366 
    

2,29 3,93 43 575 3 

  
Anga 311 

    
1,73 2,14 8 92,6 3 

  
Jølstra 514 

    
- - 53 717 3 
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Gaupne 
 

Jostedøla 1275 55,95 0,001932 Mellom profil 12 og 13 Profil 12-13 4,99 5 60 864 3 

Grodås 
 

Horndøla 221 24,04 0,007117 Profil 11 Profil 0-14 1,66 2,11 10 137 3 

Jostedalen 
 

Jostedøla 879 ??? 
   

- - 38 520 3 

  
Jostedøla 913 42,33 0,004504 Profil 19.5 Profil 19-22 5,02 6,51 39 540 3 

  
Jostedøla 933 34,81 0,003844 Profil18.2 Profil 18.1-18.98 3,55 4,55 40 552 3 

  
Jostedøla 945 11,72 0,005104 Profil 14 Profil 12-18 4,70 7,58 40 559 3 

  
Jostedøla 968 17,20 0,005529 

Profil 2, utenfor rød 
linje Profil 0-11.9 4,79 7,2 41 573 3 

Lærdal 
 

Lærdalselvi 930 41,83 0,003260 Profil 17 Profil9-24 4,07 4,53 36 1183 3 

Molde 
 

Moldeelva 53 6,51 0,053633 
Mellom profil 18 og 
18.5 Profil 8-30 2,58 4,53 1 15,7 3 

Ørsta 
 

Storelva 391 26,93 0,010226 Profil 19 Profil 13-38 1,84 2,44 9 135 3 

  
Rossåna 103 13,35 0,014871 Nedstrøms profil 45 Profil 42-48 1,30 1,86 2 24,9 3 

  
Oselva 476 ???? 

   
- - 12 160 3 

Sande 
 

Gaula 327 30,88 0,003408 Profil 8 Profil 0-13 1,61 2,76 44 550 3 

Sogndal 
 

Sogndalselvi 300 21,35 0,034092 
Brua mellom profil 16 
og 15 Profil 7-19 3,26 5,55 11 175 3 

Stryn 
 

Stryneelva(str
ynevatnet) 218 35,99 0,023841 Profil 41 Profil 39-42 1,79 2,27 29 484 3 

  
Stryneelva 282 47,63 0,008170 Profil 37 Profil 37-38.5 2,17 2,97 31 516 3 

  

Stryneelva(ve
d utløp) 322 ???? 

   
2,11 2,11 32 537 3 

Sylte 
 

Valldøla 500 18,52 0,012966 Mellom profil 8 og 7 Profil 6-9 3,09 4,18 17 360 3 

Viksøyri 
 

Vikja 210 
    

- - 6 110 3 

  
Vikja 221 9,47 0,004764 Profil 13 Profil 12-14 2,52 3,68 7 118 3 

  
Hopra 53 7,03 0,014670 Profil 6 Profil 5-10 2,00 3,28 1 31 3 

Voss 
 

Vosso 1215 50,01 0,001328 Profil 4 Profil 1-7 5,04 5,61 56 903 3 

  
Strandaelvi 434 18,80 0,013841 

Brua mellom profil 13 
og 14 Profil 13-15 4,42 4,79 24 374 3 

  
Raundalselvi 779 55,96 0,001207 Profil 10 

Profil 8-11( valgte 
bort profil 12, fordi 
det skiller seg ut, 
bedre fit uten 12) 2,85 4,47 31 525 3 

Åndalsnes 

 

Rauma 707 52,92 0,000466 Profil 21, bru Profil 17-22 2,88 3,72 41 1173 3 
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Batnfjord 
 

Batnfjordselva 230 14,52 0,006219 

Profil 14, ovenfør 

bekken, på det smaleste 
punktet 

Profil 0-15, ?? Hva 

skal man velge, 10-
15 1,82 2,32 5 69,2 3 

Hattfjell 
 

Vefsna 907 50,83 0,000000 Profil 3 Profil 2-6 3,20 3,58 64 1822 4 

  
Vefsna 839 52,39 0,000000 Nedstrøms profil 8 Profil 7-9.1 3,84 4 57 1648 4 

  
Elsvasselva 102 8,27 0,000674 Profil 24 Profil 10- 30 3,56 3,84 7 174 4 

Korgen 
 

Røssåga 935 87,03 0,000179 
Veien mellom profil 2 
og 3 Profil 1-6.5 2,84 3,47 115 2092 4 

  
Røssåga 861 50,50 0,000445 Brua ved profil 9.5 Profil 7-15 3,65 3,9 103 1920 4 

Kotsøy 
 

Gaula 1692 62,72 0,003055 Profil 3 
 

4,00 4,99 52 1795 4 

Meldal 
 

Orkla (melset 
dam) 1738 43,40 0,001953 Profil 4 Profil 1-20 4,43 5,96 50 2317 4 

  

Orkla(oppstrø
ms Resa) 1543 52,18 0,001418 Profil 22, bru Profil 21- 25 4,57 5,45 44 2058 4 

Melhus 
 

Gaula 3235 97,07 0,000973 Profil 15, bru Profil 7-43 6,28 7,79 95 3583 4 

  
Gaula 3075 65,91 0,001660 Profil 46 Profil 44-50 7,15 11,29 86 3184 4 

Mosjøen 
 

Vefsna 2316 187,01 0,000118 Profil 5, bru Profil 1-12 2,85 3,07 207 4119 4 

Orkanger 
 

Orkla 2202 44,77 0,001779 Profil 34 Profil 11-35 4,72 5,76 67 3053 4 

  
Orkla 2047 41,10 0,003265 Profil 46 Profil 36-44 4,61 5,46 64 2839 4 

  
Orkla 1811 27,27 0,002286 Profil 46 Profil 45-46 6,21 6,22 55 2511 4 

Røssvoll 
 

Ranaelva 2550 94,85 0,000016 Profil 2 Profil 1.2 2,29 2,53 167 3166 4 

  
Ranaelva 2050 129,09 0,000084 Profil 5 Profil 3-9 3,20 3,65 86 2052 4 

Selbu 
 

Nea 1250 61,54 0,000440 Profil 12 Profil 1-16 5,16 5,96 70 2083 4 

Støren 
 

Gaula 2959 63,72 0,001928 Profil 58, bru 51-68 7,90 13,92 82 3023 4 

  
Gaula 2515 53,51 0,001641 Profil 69 Profil 69-70 5,60 5,9 69 2452 4 

Sunndalsøra 
 

Driva 1113 
    

3,01 4,39 66 2493 4 

Trosfors 
 

Vefsna 1841 64,86 0,001721 Profil 9 Profil 1-19 2,80 3,55 150 3304 4 

Trondheim 
 

Nidelva 995 66,62 0,001783 Profil 18 Profil 16-21 2,40 3,26 94 3119 4 

Verdal 
 

Helgåa 1076 56,25 0,001275 Profil 44 Profil 44-45 4,74 4,9 38 885 4 

  
Inna 542 35,99 0,004828 Profil 46, bru Profil 46-48 4,31 5,04 17 481 4 

Neiden 
 

Neidenvassdr. 680 92,41 0,001281 Profil 6 Oppstuving ? 2,35 2,89 30 2969 5 
Bonakas/Seida/
Polmak 

 
Tana 5350 342,00 0,000239 Polmak, Profil 13 Tre områder 4,93 7,16 195 16380 5 
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Karasjok fs_234_4 Tana/? 1270 85,49 0,000138 Profil 16 Bru, karasjokkveien 5,64 5,75 57 4930 5 

Alta 
 

Altaelva 1898 90,42 0,001269 Profil 21 Profil 3-36 2,89 3,96 99 7391 5 

Masi 
 

Altaelva 1531 80,95 0,000116 Profil 8 Profil 1-11 7,02 8,02 75 5613 5 

Kautokeino 
 

Altaelva 538 106,79 0,000024 Profil 7 Profil 1-12 4,00 4,22 19 1755 5 

Storslett 
 

Reisavassdr. 1819 62,00 0,000589 Profil 21 
 

4,32 5,6 84 2659 5 

Moen 
 

Målselvvassdr. 2029 104,67 0,000111 Profil 15 Profil 14-19.2 2,93 3,9 162 5700 5 

Rundhaug 
 

Målselvvassdr. 976 121,70 0,001402 Profil 28 Profil 21-34 2,68 3,63 59 3091 5 

Øverbygd 
 

Målselvvassdr. 
    

Profil 38-35 2,93 3,82 48 2320 5 

Øverbygd 
 

Målselvvassdr.

/Fjellfrøselva 
     

2,06 2,12 4 217 5 

Rognan 
 

Saltdalvassdr. 955 157,86 0,000539 Profil 12 (Nes bro) Profil 1- 13 1,86 2,76 51 1544 5 

Røkland 
 

Saltdalvassdr. 909 48,64 0,002330 Profil 23? (Pothusbro) Profil 14-31 2,99 3,52 48 1412 5 

Misvær fs-162_1 Lakselva 150 18,94 0,007126 Profil 4 Profil 1-8 1,57 1,76 7 158 5 

Beiern fs_161_1 Beiarelva 1185 43,00 0,000971 Profil 9 Profil 1-21 4,47 5,49 46 862 5 
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12.   Vedlegg – Målestasjoner 
Stasjoner med tilhørende variabler for estimering av og sammenligning med EHM.  
 
 

     
bredde gradient 

    
Stasjons nr Målestasjonsnavn Q500 Bredde (B_M) 

Gradient 
(G_M) kommentar kommentar 

dH_NVE
(dH_M) QN Areal Region 

2,135 Tysla 110 10,07 0,0167 
  

2,63 3 231 1 

2.142 Knappom 607 44,23 0,0187 ved brua fra målestasjon til brua 3,95 23 1650 1 

2,265 Unsetåa 631 20,73 0,0154 ved målestasjonen 
fra målestasjonen ned rett før 
løpet blir delvis delt 4,85 11 621 1 

2.268 Akslen 556 88,34 0,0059 målestasjon 
fra målestasjon ned til 58 meter 
forbi unsetbrua 4,73 24 795 1 

2,273 Ryfetten 474 36,13 0,0139 målestasjon målestasjon til innsnevringen 3,28 14 1314 1 

2,279 Kråkfoss 250 30,00 0,0701 målestasjon brua og nedstrøms 3,16 8 433 1 

2.280 Kringlerdal 118 20,87 0,0822 målestasjon 
rett ovenfor brua med til 
splittelsen av elveløpet 1,67 5 265 1 

2.287 Rotua 48 7,80 0,0228 målestasjon brua ned til huset 1,56 1 56,1 1 

2.303 Dombås 359 20,55 0,0292 brua brua til elva svinger brått 2,02 10 495 1 

2.323 Fura 69 5,46 0,0157 målestasjon målestasjon  og nedstrøms 1,12 1 45,2 1 

2.614 Rosten 984 35,76 0,0280 målestasjon brua og nedstrøms 3,72 33 1828 1 

3,22 Høgfoss 125 13,14 0,0119 målestasjonen 
innsnevring oppstrøms og 
nedstrøms 2 5 301 1 

12.70 Etna (ny kurve) 237 19,97 0,0091 målestasjon 
 

3,27 7 570 1 

12,193 Fiskum 46 8,78 0,0479 målestasjon 
fra hus på evnstre elvebank 
oppstrøms til målestasjon 1,72 1 51,9 2 

12.207 Vinde-elv 167 21,19 0,0123 målestasjon fra brua nedstrøms 2,19 4 270 2 

12.290 Bagn 1001 141,63 0,0017 målestasjon oppstrøms målestasjon 5,78 51 2981 2 

15.21 Jondalselv 139 16,44 0,0062 målestasjon 220 til 219 koten 2,42 3 127 2 

15.44 Hallen 489 40,97 0,0285 målestasjon 1,25m ned 2 28 1229 2 

15,53 Borgåi 67 10,30 0,0198 målestasjon 

 

1,86 2 94 2 

27.9 Stølsvatn 28 5,18 0,0502 insnevring ved huset 
nesten symmetrisk om huset, fra 
761 til 759 kvota 1,99 1 15,5 3 
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28,5 Foss Eikjeland 103 20,96 0,0344 

målestasjon, ved utløp 

av vannet fra utløpet av vannet til 30 koten.  1,3 8 150,34 3 

42,2 Djupevad 124 21,13 0,0195 målestasjon fra målestasjon til 25 koten 2,58 3 31,9 3 

42,6 Baklihøl 154 9,62 0,0367 målestasjon fossefall, vurderes fjernes 2,66 3 19,9 3 

50,1 Hølen 208 53,40 0,0174 målestasjon fra brua og nedstrøms 2,27 12 232 3 

50.2 Garen 364 64,52 0,0034 målestasjon 
 

2,49 18 502 3 

55,4 Røykenes 219 24,70 0,0064 målestasjon 
begynner 59 m ovenfor brua og 
ned til fossen 3,16 5 50 3 

61,7 Sedal 119 5,78 0,2531 målestasjon fra brua ned til 52 koten 2,9 1 11,4 3 

62.6 Austmannhølen 787 32,73 0,0251 målestasjon bratt stryk 3,45 19 295 3 

71.1 Skjerping 605 32,96 0,0068 
fra målestasjon til 
sandbanken(bilde) fra 560-555 koten 2,9 14 268 3 

71.5 Feios 116 5,24 0,0400 målestasjon 
 

2,37 4 75,2 3 

72,5 Brekke bru 251 18,18 0,0161 målestasjon fra målestasjon og nedstrøms 2,36 17 267 3 

75.23 Krokenelv 129 6,49 0,0580 målestasjon fra målestasjon og oppstrøms 1,15 2 46,2 3 

76.1 Kroken 517 17,38 0,0127 

usikker på hvor 
målestasjonen ligger, 
men elva er veldig lik i 
bredden. 20 til 10 koten 3,82 27 357 3 

76.5 Nigardsbrevatn 114 16,35 0,0166 målestasjon fra målestasjon og nedstrøms 2,15 6 65,3 3 

78.8 Bøyumselv 163 11,38 0,0382 
målestasjon, ved utløp 
av vannet 

 
2,19 4 40,5 3 

80.4 Ullebøelv 44 4,69 0,0478 målestasjon målestasjon  og nedstrøms 1,33 1 8,39 3 

83,8 Yndestad 107 15,20 0,0091 målestasjon 
litt over målestasjon og ned til 
brua 1,67 2 31,3 3 

87.3 Teita bru 650 29,56 0,0438 målestasjon målestasjon  og nedstrøms 3,32 17 219 3 

97,4 Skjåstad 15 5,89 0,1385 målestasjon 135 til 130 koten 0,98 1 10,2 3 

98.4 Øye ndf. 277 27,48 0,0412 målestasjon 100 til brua 2,25 9 139 3 

100,1 Alstad 331 7,46 0,0644 målestasjon nedstrøms 2,63 11 228 3 

103,1 Storhølen 311 28,86 0,0484 målestasjon 
 

2,55 15 437 1 

103,3 Stuguflåten 306 49,38 0,0051 
målestasjon /v et lite 
hus? nedstrøms 3,27 11 416 1 

103.20 Morstøl bru 83 8,41 0,0325 målestasjon mye bakevjer 1,37 3 44,8 3 

104,23 Vistdal 146 6,33 0,0269 målestasjon kote 108 til 105 2,17 4 66,4 3 
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109.12 Bruøy 358 36,48 0,0375 målestasjon kote 50 till 45  2,92 12 474 3 

111.9 Søya 265 28,75 0,0062 målestasjon kote 260 tl 250 3,01 8 137 4 

111.10 Nauståa 53 10,90 0,0619 målestasjon transect tool fra 28 til 27 kote 0,77 2 24,9 4 

121,11 Åmot 312 31,79 0,0282 målestasjon oppstrøms 2,5 6 279 4 

121,22 Syrstad 1984 47,35 0,0271 
målestasjon, rett etter 
øya 

velger strekning et godt stykk 

nedenfor målestasjon. Ikke mulig 
å ta ut helning ved målestasjon 5,38 32 2278 4 

122,2 Haga bru 2858 58,92 0,0216 målestasjon symmetrisk om stasjon 6,45 82 3053 4 

122,14 Lillebudal bru 325 36,14 0,0165 målestasjon 

veldig vanskelig å få en 
representativ gradient. Ingen 
endring, transect tool brukt 1,34 5 168 4 

123,13 Stokke 1585 67,60 0,0174 målestasjon oppstrøms målestasjon 4,15 68 1992 4 

123,2 Rathe 980 88,31 0,0093 målestasjon nedstrøms 2,75 92 3053 4 

124,2 Høggås bru 408 19,74 0,0538 målestasjon nedstrøms 2,61 21 495 4 

139.26 Embrethølen 461 29,04 0,0302 målestasjon nedstrøms 3,04 20 491 4 

139,35 Trangen 554 21,04 0,0207 målestasjon nedstrøms 3,21 35 859 4 

151,7 Kapskarmo 893 44,77 0,0180 målestasjon nedstrøms, med transect tool 1,87 29 473 4 

151.15 Nervoll 539 55,87 0,0165 målestasjon oppstrøms 2,93 28 653 4 

151,21 Joibakken 2060 43,95 0,0140 målestasjon 
 

6,29 99 2475 5 

156,4 Nevernes 1990 88,13 0,0021 målestasjon 
 

7,5 59 1890 5 

156.9 Krokstrand 855 74,40 0,0020 målestasjon nedstrøms forbi brua 2,89 31 772 5 

156.19 Bredek 417 37,09 0,0434 målestasjon 
 

2,1 16 229 5 

161,7 Tollåga 237 16,97 0,0244 målestasjon nedstrøms 2,61 9 222,2 5 

163.5 Junkerdalselv 404 30,94 0,0113 målestasjon 
 

2,8 13 420 5 

163.6 Jordbrufjell 79 14,64 0,0554 målestasjon oppstrøms, og 52 m nestrsøms 1,57 2 69,5 5 

196.12 Lundberg 228 26,50 0,0164 målestasjon 
 

2 13 248 5 

206.3 Manndalen bru 187 24,77 0,0097 målestasjon nedstrøms 2,52 6 188 5 

212,2 Stengelsen 1565 91,20 0,0070 målestasjon oppstrøms 3,5 83 6362 5 

212,1 Masi 1572 87,28 0,0171 målestasjon nedstrøms 2,8 73 5626 5 

234,5 Njalmigoaika 913 74,98 0,0062 målestasjon nedstrøms 3,27 25 2253 5 

234,18 Polmak nye 4744 351,78 0,0007 målestasjon nedstrøms 7,09 170 14157 5 
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241,1 Bergeby 156 8,56 0,0583 målestasjon symmetrisk om stasjon 1,79 4 248 5 

244.2 Neiden 825 84,24 0,0191 målestasjon nestrøms 2,64 30 2963 5 

307.7 Landbru limn. 40 9,78 0,0154 målestasjon nedstrøms 1,95 3 59 5 
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13. Vedlegg - Testdata  
 
Stasjoner med tilhørende variabler for estimering av og sammenligning med EHM.  
 
 

Stasjonsnr. Stasjonsnavn Q500(m) QN 
Bredde 
(B_TD) 

Gradient 
(G_TD) Type felt Areal Gradient kommentar 

dH_NVE 
(dH_TD) 

  
m3/s m3/s m 

  
km2 

 
m 

          
2.1 Hådammen 34 0,79 4,64 0,0059 Høstflom 38 Nedenfor brua 1,45 

2.61 Orva 21 0,47 8,9 0,0679 Vårflom 25 Hvor kotene treffer vannet 0,57 

2.63 Rudi 247 5,29 18,3 0,0144 Vårflom 369 

Ovenfor og med svingen, 
første stedet på høyre side 
hvor kotene treffer 
vannkanten 1,95 

2.290 Brustuen 207 9,23 13,8 0,0165 Vårflom 254 Elva langs Bøverdalsveien 2,4 

2.439 Kvarstadseter 382 11,00 42,22 0,0037 Vårflom 377 
Ovenfor brua, ingen 
gradient å observere 3,95 

2.451 Nordre Osa 359 8,57 40,5 0,0099 Vårflom 447 
Nedstrøms brua(Helning). 
tynneste nederst (Bredde) 3,82 

2.455 Elveseter 99 4,76 11,42 0,0211 Vårflom 133 
Begynner ca 32 m fra hytta 
og går nordvest 1,12 

2.465 Flakstadelva 145 1,90 8,42 0,0349 Vårflom 173 
 

2,64 

2.634 Lena 125 2,40 15,82 0,0072 Høstflom 183 Ved brua 2,08 

12.13 Rysna 60 1,28 4,34 0,0940 Vårflom 51 I svingen fra innsnevringen 2,39 

12.209 Urula 511 12,67 14 0,0328 Høstflom 543 
 

5,72 

12.212 Hangstjern 11 0,25 2,74 0,0671 Småfelt 11 

Flere tilførselselver, mulig 
den ikke er innenfor 
kriteriene 0,74 

12.215 Storeskar 155 3,60 15,52 0,0497 Vårflom 119 Fra odden til 890 kota 2,43 

16.189 Bjønntjønn 33 0,79 4,7 0,0718 Høstflom 35 Ved brua 1,79 

16.193 Hørte 201 2,45 13,41 0,0203 Høstflom 157 Ovenfor brua 1,8 
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16.194 Kilen 101 1,86 15,27 0,0129 Høstflom 118 Ovenfor brua 1,85 

18.11 Tjellingtjernbekk 5 0,05 5,8 0,0674 Småfelt 2 
 

0,8 

19.73 Kilåi bru 67 1,84 11,08 0,2250 Høstflom 64 
 

1,38 

19.80 Stigvassåi 45 0,40 2,25 0,0147 Småfelt 14 

Mellom bru og 

elveprofilmåleplass 3,19 

19.82 Rauåna 23 0,21 4,14 0,0265 Småfelt 9 
Fra svingen til 
insnevringen 0,93 

19.89 Skornetten 6 0,07 2,04 0,0540 Småfelt 3 
Ovenfor 
elveprofilmålestedet 1,48 

19.104 Songedalsåi 106 1,80 18,44 0,0373 Høstflom 66 Ved Fosshedda 1,38 

19.107 Lilleelv 43 0,99 3,9 0,0263 Høstflom 40 Ca fra hus 52 til hus 45 2,5 

21.47 Lislefjødd 40 0,68 6,43 0,0316 Småfelt 19 Ca fra hus 7 til 1 2,01 

25.32 Knabåni 119 3,39 14,82 0,0343 Høstflom 49 Fra målestasjon og ned 2,62 

26.26 Jogla 83 2,19 7,67 0,0559 Årsflom 31 Oppstrøms brua 1,58 

26.64 Rekedalselv 25 0,46 3,74 0,0484 Småfelt 10 
 

1,92 

27.16 Bjordal 490 11,42 8,74 0,1388 Høstflom 124 
 

5,21 

31.10 Venekvev 9 0,17 5,83 0,1352 Småfelt 2 Ovenfor innløpet til tjernet 1,17 

36.34 Prestvika 12 0,17 2,82 0,0097 Småfelt 3 
Ovenfor brua, og under til 
buskene  1,61 

37.27 Breiborgvatn 36 1,27 3,63 0,0622 Småfelt 12 
 

2,13 

38.1 Holmen 299 10,55 28,23 0,0081 Årsflom 117 
 

3,55 

42.16 Fjellhaugen 46 0,79 8,41 0,0675 Småfelt 7 

Kraftverk/foss ellerno der. 
Velger Oppstrøms 
kraftverket 1,26 

48.5 Reinsnosvatn 130 9,20 13,27 0,0096 Vårflom 121 Foss, meget bratt terreng 2,52 

55.5 Dyrdalsvatn 14 0,48 7,96 0,0565 Småfelt 3 
 

1,08 

61.8 Kaldåen 68 1,65 11,7 0,0583 Småfelt 15 
 

1 

61.13 Haukåselva 25 0,52 3,47 0,0179 Småfelt 7 
 

2,31 

62.18 Svartavatn 242 7,45 5,28 0,0838 Årsflom 72 mellom to vann 3,86 

63.12 Fjellanger 33 1,22 1,2 0,3112 Småfelt 13 flere elveløp, mulig utgår? 1,21 

68.2 Havelandsvatn 135 2,63 7,91 0,0112 Årsflom 21 
 

1,46 

73.27 Sula 34 1,02 5,33 0,1619 Vårflom 30 Veldig bratt 1,57 

79.3 Nessedalselv 63 1,90 7,45 0,0263 Årsflom 30 Med stasjonen i midten 0,98 
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86.12 Skjerdalselv 98 2,82 11,67 0,0622 Årsflom 24 Med stasjonen i midten 2,45 

97.5 Sleddalen 29 0,68 6,89 0,0280 Småfelt 9 
 

1,34 

109.21 Svoni 116 2,32 16,57 0,0173 Vårflom 136 
 

1,67 

109.35 Håkådalselv 30 0,94 7,27 0,0402 Vårflom 24 
 

2,33 

124.15 Børstad 116 1,22 6,32 0,0233 Årsflom 48 
 

2,35 

139.20 Moen 108 3,94 35,75 0,0151 Årsflom 64 
 

2,03 

142.1 Første Aunvatn 193 9,64 12,16 0,0267 Høstflom 87 transect tool 3,29 

149.1 Møllehusfoss 218 8,50 39,77 0,0113 Årsflom 95 transect tool 2,63 

150.1 Sørra 28 0,28 3,65 0,0305 Småfelt 7 Før fossen, transect tool 1,4 

159.5 Strømdalen 99 1,67 7,31 0,0441 årsflom 22 
 

2,98 

160.7 Skauvoll 41 1,64 9,47 0,0217 Småfelt 20 Ovenfor fossen 0,93 

165.6 Strandå 58 1,17 14,15 0,0027 Årsflom 24 
 

1,57 

168.2 Mørsvik bru 59 1,67 2,39 0,1020 Høstflom 31 
 

1,88 

177.4 Sneisvatn 61 1,84 9,47 0,0147 Årsflom 29 Bratt 1,95 

180.1 Grønlivatn 9 0,34 2,22 0,0321 Småfelt 8 Sneisenelva 1,09 

185.1 Gåslandsvatn 5 0,39 2,67 0,0248 Småfelt 8 Nedstrøms brua 1,08 

200.4 Skogsfjordvatn 103 6,90 2,34 0,0373 Årsflom 136 
 

1,29 

230.1 Nordmannset 26 0,48 5,85 0,0834 Småfelt 19 
 

1,02 

247.3 Karpelva 132 2,09 7,72 0,0401 Vårflom 129 Bilde 1,85 
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Feltparametere brukt ved regional flomfrekvensanalyse og formelverk for småfelt.  
 
 

STASJON_NR ST_NAVN FELT_LE_KM EFF_SJO BREPRO SNAUFJPRO GRAD_FELT MM_AAR 

2.1.0 Hådammen 10,48 0,81 0,00 0,00 7,41 656,16 

2.61.0 Orva  9,74 6,37 0,00 14,82 10,78 582,28 

2.63.0 Rudi  35,88 0,28 0,00 41,93 17,41 451,97 

2.290.0 Brustuen 24,72 0,54 9,32 73,02 31,60 1146,85 

2.439.0 Kvarstadseter 32,89 0,05 0,00 16,73 8,79 920,66 

2.451.0 Nordre Osa 36,71 0,04 0,00 18,60 11,01 604,11 

2.455.0 Elveseter 18,64 1,21 19,32 65,95 43,73 1128,68 

2.465.0 Flagstadelva 24,23 0,04 0,00 0,00 7,69 347,04 

2.634.0 Lena  22,63 0,03 0,00 0,00 0,00 414,40 

12.13.0 Rysna  11,93 0,87 0,00 76,83 27,09 795,11 

12.209.0 Urula  35,28 0,38 0,00 20,67 19,36 735,94 

12.212.0 Hangtjern 4,40 0,68 0,00 4,76 17,56 699,01 

12.215.0 Storeskar 18,64 0,34 0,00 80,91 25,50 950,43 

16.189.0 Bjørntjønn 8,33 1,46 0,00 0,49 23,86 718,08 

16.193.0 Hørte 17,88 0,27 0,00 18,38 28,00 492,82 

16.194.0 Ki len 15,52 0,85 0,00 9,26 31,12 495,48 

18.11.0 Tjel lingtjernbekk 2,40 1,53 0,00 0,00 22,04 764,10 

19.73.0 Ki låi Bru 11,02 2,38 0,00 13,78 21,95 899,95 

19.80.0 Stigvassåi 6,00 0,24 0,00 0,00 21,83 861,28 

19.82.0 Rauåna 6,75 0,00 0,00 1,23 35,94 752,52 

19.89.0 Skornetten 2,64 0,00 0,00 19,85 19,20 869,89 

19.104.0 Songedalsåi 11,91 1,23 0,00 12,27 20,98 865,84 

19.107.0 Li l leelv 13,96 2,05 0,00 0,00 15,91 781,74 

21.47.0 Lis lefjødd 7,76 0,05 0,00 79,80 16,24 1127,30 

25.32.0 Knabåni 11,29 0,45 0,00 67,91 27,63 2177,19 

26.26.0 Jogla 8,06 0,10 0,00 92,20 29,84 2223,97 
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26.64.0 Rekedalselv 4,63 1,40 0,00 47,58 34,05 1445,10 

27.16.0 Bjordal 16,51 0,31 0,00 73,05 37,51 2910,75 

31.10.0 Venekvev 2,52 1,11 0,00 93,17 33,69 3409,94 

36.34.0 Prestvika 69,74 0,00 0,00 29,22 0,00 2125,00 

37.27.0 Breiborgvatn 5,02 2,81 0,00 90,83 38,61 3225,26 

38.1.0 Holmen 18,81 1,56 0,00 43,44 0,00 2851,27 

42.16.0 Fjel lhaugen 3,87 1,08 0,00 75,21 40,83 3440,44 

48.5.0 Reinsnosvatn 11,01 3,30 1,00 76,37 31,53 2410,04 

55.5.0 Dyrdalsvatn 2,16 4,09 0,00 93,35 39,66 4598,19 

61.8.0 Ka ldåen 6,05 0,10 0,00 91,62 26,39 3399,21 

61.13.0 Haukåselva 3,90 0,36 0,00 11,23 0,00 2238,16 

62.18.0 Svartavatn 14,30 0,32 0,00 65,46 40,83 3250,31 

63.12.0 Fjel langer 7,24 0,89 0,00 86,05 38,97 2996,88 

68.2.0 Havelandselv 4,76 0,84 0,00 50,38 46,29 3952,86 

73.27.0 Sula 11,01 3,78 0,43 89,48 18,13 1056,73 

79.3.0 Nessedalselv 8,06 1,33 0,00 66,67 45,90 2001,67 

86.12.0 Skjerdalselv 6,81 0,99 16,91 58,85 52,84 3754,44 

97.5.0 Sleddalen 3,89 0,00 2,92 61,66 0,00 2332,61 

109.21.0 Driva  v/Svoni 16,72 0,03 0,96 87,52 0,00 537,27 

109.35.0 Håkådalselv 8,03 2,72 0,89 90,35 0,12 1251,48 

124.15.0 Børstad 10,48 0,17 0,00 0,00 20,32 795,50 

139.20.0 Moen 14,55 0,02 0,00 59,39 0,00 1942,38 

142.1.0 Første Aunvatn 14,00 1,66 0,00 73,36 64,40 3484,82 

149.1.0 Møl lehusfoss 11,28 0,61 0,13 76,23 29,62 2808,32 

150.1.0 Sørra  2,48 0,00 0,00 0,00 11,40 1366,26 

159.5.0 Strømdalen 6,15 0,20 0,00 57,00 47,02 2347,15 

160.7.0 Skauvoll 11,03 1,49 0,00 58,41 36,60 2628,18 

165.6.0 Strandå 6,81 2,02 0,00 22,26 38,73 1560,73 

168.2.0 Mørsvik Bru 6,93 4,28 0,00 28,53 34,15 1685,88 

177.4.0 Sneisvatn 7,28 2,27 0,00 54,50 0,00 1981,88 
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180.1.0 Grønl ivatn 3,67 1,77 0,00 58,57 0,00 1434,84 

185.1.0 Gås landsvatn 4,60 19,68 0,00 0,26 11,29 1580,52 

200.4.0 Skogsfjordvatn 17,28 10,12 0,00 49,73 26,84 1600,47 

230.1.0 Nordmannset 6,82 4,02 0,00 72,50 20,33 792,34 

247.3.0 Karpelva 18,03 0,35 0,00 11,97 0,39 512,61 
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14. Vedlegg- Flomroser 

 

Hådammen. Flomforhold: Like mye flom i vår som høst. Noe høyere flomtopper i høst. Velger 
derfor høst. 
 

 

Orva 
Typisk vårflom 
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Rudi 
: typisk vårflom. Valgt 1 serien. 
 

 

Brustuen:  
Typisk vårflom. Flere topper i jul og juni enn september oktober.  
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Kvarstadseter:  
Høyeste topper i vårsesongen. Ekstremverdi analyse viser at nesten alle flomtoppene er i mai.  

 

Nordre Osa:  
Vårflom, alle høyeste verdier i mai og en i juni.  Korrigerte manuelle verdier i 1993,1994,1995, 
halve 1996, halve 1997 og 2011. Flere korrigerte verdier ved interpolasjon.  
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Elveseter:  
Vårflom. 25 av 34 flomtoppverdier er om våren.  
 

 

Flagstadelva:  
18/30 er vårflommer, 10/15 er vårflommer av de høyeste flommene. Derfor settes dette til et 
høstfjell pga vårflom lavlandsfelt. Midttømme 2011. 
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Lena: 
 Manuell korreksjon i 1997 og  2010. 15/25 er vårflommer, 6/10 er vårflommer av 10 største 
flommene. Den største er høst. På grunnlag av dette velges dette som høstflom, siden disse har en 
tendens til å være de med høyest topper og dermed vil gi størst skade.  
 

 

Rysna:  
Vårflom.  
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Urula: 
 25/32 er vårflommer. 5/10 av de høyeste toppene er høstflommer. Velger derfor høstflom, siden 
dette er dominert av regn og gir de høyeste flomtoppene.  
 

 

Hangtjern:   
Tydelig vårflom. 
 



 

 84 

 

Storeskar.  
Vårflom 
 

 

Bjønntjønn:  
Manuellt korrigert 2009. 11/25 topper er høstflom. 4/10 er høst. Største er vår, de tre neste er 
høst.  Ved 50%  er det 734 moh. Hele feltet ligger over 500 moh.  
I de kystnære områdene er det høstflommer som dominerer, selv om det noen steder har vært 
store flommer både på vinteren og sommeren. Det er så å si aldri vårflommer i de kystnære 
vassdragene. Lenger inn i landet og i vassdrag med deler av feltet over ca. 500 moh. er det vår - og 
høstflommer som dominerer. Imidlertid er det uvanlig med vårflommer i vestlige vassdrag med 
felt over ca. 500 moh. Her er det isteden vinterflommer.   
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Hørte:  
Mangler data i deler av 1990. 30/51 flommer er høstflommer. 0 serien.  

 

 

Kilen: 
 14/25 er høstflommer.. Den største flommen er om høsten. Stasjonen har hatt problem med 
bunnfrysing om vinteren. Velger høstflom.  
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Tjellingtjernbekk:  
Høstflom 

 

 

Kilåi bru:  
20/47 er høstflommer. 6/10 er høstflom. Velger høstflom.mindre enn 10% av feltet er under 
500moh. Velger høstflom? 
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Stigvassåi:  
Høstflom 

 

 

Rauåna:  
Sted: Nissedal, Telemark. Ved 90% =537, 26/44 er høstflom.  
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Skornetten:  
22/30 er høstflom. 

 

 

 

Sognedalsåi:  
16/35 er høstflom. Hele feltet er over 500 moh (555).  
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Lilleelv:  
22/32 er høst eller vinterflom. Høstflom? 
 

 

Lislefjødd:  
Vårflom. 
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Knabåni: 
 16/23 er høst eller vinterflom. Høstflomregion velges.  
 

 

Jogla:  
20/43 er høstflom, av de ti største 5/10 er høstflom, og de 4 største er høst. Velger årsflom pga 
nær beliggenhet til K2 regionen.  
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Rekedalselv:  
Årsflom 

 

Bjordal:  
Høstflom. De største flomtoppene ser vi om høsten/vinteren. 
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Vennekvev:  
Årsflom 
 

 

Prestvika:  
Høstflom 
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Breiborgvatn: 
 Årsflom 
 

 

Holmen:  
Årsflom 
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Fjellhaugen:  
Årsflom 

 

Reinsnosvatn:  
15/20 største flommene er vårflom.  
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Dyredalsvatn:  
Årsflom 

 

Kaldåen:  
Årsflom 
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Haukåselva:  
Årsflom 
 

 

Svartvatn:  
Årsflom 
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Fjellanger: 
Årsflom 

 

Havelandselv:  
Årsflom 
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Sula:  
Vårflom 
 

 

Nessedalelva:  
Årsflom. Enten V1 eller H1. 
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Skjerdalselv:  
Årsflom 
 

 

Sledalen 
Årsflom 
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Svoni 
Vårflom 
 

 

Håkådalselv 
Vårflom 
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Børstad 
Årsflom 
 

 

Moen 
Årsflom 
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Første Aunevatn 
Årsflom, men ifølge region blir den satt til høst?? 

 

Møllerhusfossen 
Årsflom¨ 
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Strømdalen 
Årsflom? Men ser ut som det er flest store flommer om høsten.  
 
 

 

Strandå 
Årsflom 
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Mørsvik bru 
Høstflom 

 

Sneisvatn 
Årsflom 
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Skogsfjordvatn 
Dette er årsflom, men ligger i regionen for V1 og H1. 25/59 av de største flommene ligger i 
høst/vinter 
 

 

Karpeelva: 
Vårflom 
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15. Vedlegg-Kart 
 

 

Flomsonekart. 



    107 

 

Målestasjoner.  
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Målestasjoner fra testdata (61 stk). 


