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Sammendrag
Norconsult AS er engasjert av Proess AS for å kartlegge flomfaren i Tudalselva og tre mindre bekker ved
Fjellsætra. Arbeidet gjøres i forbindelse med regulering av et planområde som ligger nord for Nysætervatnet
i Sykkylven kommune. Formålet med kartleggingen er å vurdere flomfaren for planlagte fritidsboliger.
Arbeidet er delt opp i to deler, en flomberegning og en vannlinjeberegning. Resultatene fra beregningene er
presentert på flomsonekart som ligger vedlagt denne rapporten.
Flomberegningen er gjort for 20- og 200-års gjentaksintervall, og vannføring er vurdert ved bruk av
frekvensanalyse på representative vannmerker, formelverk for små uregulerte felt og rasjonale formel. Det er
også gjort en vurdering av flom i et fremtidig klima hvor flomvannføringen er ilagt et klimapåslag på 30%.
Flomutbredelse langs Tudalselva med sidebekker er simulert ved bruk av en 2-dimensjonal hydraulisk
modell laget i dataprogrammet HEC-RAS. Modellen er basert på et terreng som er generert ved bruk av
punktmålinger fra Høydedata.no. Det er også gjort en kapasitetsbetraktning for kulvertene på området.
200-årsflom i Tudalselva renner hovedsakelig i sitt naturlig elveløp. Det må forventes at noen flomvann vil
renne ut av elven i naturlige lavbrekk. De mindre bekkene er forholdsvis bratte, men noe oversvømmelse vil
forekomme i de flatere myrområdene.
Norconsult anbefaler å bevare eksisterende bekkeløp for å opprettholde den naturlige flomavledningen
gjennom planområdet. Nye fritidsboliger må plasseres i flomsikker avstand til Tuddalselva og de mindre
bekkene. Nødvendig avstand kan vurderes lokalt, men en foreslått sikkerhetssone er markert på
flomsonekart som ligger vedlagt.
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Innledninger og forutsetninger
Beskrivelse av prosjektet

Norconsult AS er engasjert av Proess AS for å kartlegge flomfaren i Tudalselva og mindre bekker ved
Fjellsætra. Arbeidet gjøres i forbindelse med regulering av et planområde som ligger nord for Nysætervatnet
i Sykkylven kommune. Formålet med kartleggingen er å vurdere flomfaren for planlagte fritidsboliger.
Vurderingene dekker Tudalselva og tre mindre bekker. Oversiktskart med markering av planområdet og
bekkene er vist i Figur 1 og Figur 2.
Planområdet ligger innenfor NVEs flomaktsomhetssone for Tuddalselva og må derfor flom vurderes. Det
samme kravet gjelder ikke for bekkene, men også kan disse oppleve flomvannstander som påvirker
planområdet. Det planlagte området for fritidsboliger faller i henhold til TEK17 inn under sikkerhetsklasse F1
og F2, noe som tilsier at området skal sikres mot flom med 20- og 200-års gjentaksintervall. Det vil derfor bli
vurdert i hvilken grad 20- og 200-årsflom fører til oversvømmelse på området. Flomsituasjonene vil også bli
vurdert i et fremtidig klima.
Arbeidet er delt opp i to deler, en flomberegning og en vannlinjeberegning. Flomberegningen gjøres for å
fastsette vannføring ved bestemte gjentaksintervall, mens vannlinjeberegningen utføres for å fastsette
vannstand, oversvømmelse og vannhastigheter i og langs vassdraget ved de samme gjentaksintervallene.
Resultatene fra beregningene er presentert på flomsonekart som ligger vedlagt denne rapporten.

Figur 1 Oversiktskart med markering av planområdet ved Fjellsætra.
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Figur 2 Oversiktskart med markering av planområdet ved Fjellsætra.

1.2

Beskrivelse av nedbørfeltet

Tudalselva renner gjennom Tuvdalen, og har et mindre nedbørfelt som er uten magasiner og innsjøer.
Nedbør i feltet samles opp i mindre bekker som drenerer til Tudalselva som igjen har sitt utløp i
Nysætervatnet. Denne flomvurderingen ser på vannføring i tre mindre bekker i tillegg til Tudalselva, der de
renner gjennom planområdet. To av bekkene ligger i lokalfelt til Tudalselva, men en av disse (bekk 2)
samløper med hovedelva nedstrøms planområdet. Bekk 3 renner direkte til Nysætervatnet.
Nedbørfeltet til Fjellsætra ved planområdet har et feltareal på 2.4 km², og omfatter Tudalselva og Bekk 1.
Bekk 2 har et feltareal på 0.3 km 2 og består av to bekkeløp gjennom Fjellsætra. Nedbørfeltene består av
snaufjell, skog og myrområder, og har relativt stor variasjon i høyde. Feltenes laveste punkt, ligger ca. 356
moh, men store deler av feltene ligger over 800 meter. Tudalselvas utløp til Nysætervatnet ligger ca. på 334
moh. Den høyeste toppen er nesten 1000 meter høy. Nedbørfeltet til bekk 3 har et feltareal på 0.06 km 2 og
ligger lavere. Nøkkeldata for nedbørfeltene, som er beregnet med NVEs web-applikasjon Nevina og med
kartapplikasjonen Scalgo, er presentert i Tabell 1. Det er valgt å benytte lik middelvannføringen for alle
nedbørfeltene. Et oversiktskart med markering av nedbørfeltet til Tudalselva og bekkene er vist i Figur 3.
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Tabell 1 Nøkkeldata for nedbørfeltet til Tudalselva og bekkene

Figur 3 Oversiktskart med markering av nedbørfelt i vassdraget.

1

Spesifikk middelvannføring (61 -90) beregnet med NVEs webapplikasjon Nevina.

x:\nor\oppdrag\ålesund2\520\85\5208573\5 arbeidsdokumenter\52 rapport\5208573_d01 _flomsonevurdering
fjellsætra.docx

2021 -06-17 | Si de 7 av 26

Fl omvurdering
Planlagt fritidsboligområde ved Fjellsætra, Sykkylven
Oppdragsnr.: 5208573 Dokumentnr.:

2
2.1

Versjon: E01

Beregning av flomstørrelse
Mål estas jon er

Utvalgte vannmerker/målestasjoner rundt Fjellsætra er benyttet i en regional flomanalyse. En oversikt over
stasjonene med utvalgte feltparametere er presentert i Tabell 2. Informasjonen er hentet fra NVEs database
for målestasjoner (Hydra II). Målestasjonene er valgt ut fra geografisk nærhet og likhet med nedbørfeltet til
F jellsætra. Et oversiktskart med markering av vannmerkene er vist i Figur 4.
Det er forholdsvis stor variasjon mellom feltegenskapene til de utvalgte vannmerkene. Eksempelvis varierer
feltareal fra 3-89 km² og spesifikt årsmiddelavløp fra 60 -96 l/s/km². Av vannmerkene i analysen er det vurdert
at vannmerkene Sleddalen og Førdeelv er mest representative. Hovedsakelig på grunn av små feltareal og
lav effektiv-sjøprosent. De andre vannmerkene er større og mer påvirket av innsjøene/magasinene i feltene.
Det er ingen vannføringsmålinger i vassdraget og analyser for å fastsette flomvannføringer er basert på
målinger fra andre vassdrag. Til tross for at utvalgte målinger vurderes som sammenlignbare må
beregningene ilegges en grad av usikkerhet.
Tabell 2 Målestasjoner for vannføring benyttet i flomberegningen

Nr.

Navn

Periode

Areal
(km²)
89
40
9
39
3

Medianhøyde
(moh.)
97.1 Fetvatn
1947-2019
591
96.3 Hareidselv
1986-2019
183
97.5 Sleddalen
1998-2019
740
95.4 Vatnevatnet 2000-2019
401
90.1 Førdeelv*
2008-2019
263
F jellsætra
570
*Målestasjon har en måleserie lengde som er mindre 10 år.

Eff. sjø-%
(%)
1.1
5.4
0.0
6.7
0.0
0.0
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Figur 4 Oversiktskart med markering av valgte målestasjoner . Rød pil viser planområdet.

2.2

Vurdering av spesi fikt årsmiddeltilsig

Spesifikt årsmiddeltilsig registrert ved vannmerkene er sammenlignet med årsmiddeltilsiget fra
avrenningskartet til NVE. Sammenligningen er vist i Tabell 3 og viser forholdsvis store avvik. For alle
vannmerkene med unntak av Fetvatn ligger registrert vannføring ca. 30% høyere enn avrenningskartet til
NVE. Det kan tyde på at avrenningskartet underestimerer flomverdier i dette området. Videre i beregningene
er det valgt å øke spesi fikk middel vann føringen med 30%.
Tabell 3 Sammenligning av spesifikt årsmiddelavløp som er registrert ved vannmerkene og som er beregnet med
avrenningskartet.

Nr.

Qn registrert
(61-90)
(l/s/km²)
(l/s/km²)
97.1
Fetvatn
89
84
96.3
Hareidselv
46
60
97.5
Sleddalen
74
96
95.4
Vatnevatnet
65
90
90.1
Førdeelv*
71
91
F jellsætra
65
*Målestasjon har en måleserie lengde som er mindre 10 år.

2

Navn

Forhold
0.94
1.30
1.30
1.39
1.28
-

Spesifikk middelvannføring (61 -90) beregnet med NVEs webapplikasjon Nevina.
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Sesongvariasjon

I flomberegninger er det vanlig å skille på ulike flomsesonger for å kunne vurdere årsaken til
flomhendelsene. Figur 5 viser års-polarplott med flomhendelser fra vannmerkene 97.5 Sleddalen og 90.1
Førdeelv. Det kommer tydelig frem at både flertallet og de største flommene forekommer på høsten.
Samtidig viser plottene at også store vårflommer forekommer, og er betydelige. De andre vannmerkene i
analysen viser samme tendens. Fordi flommene i vassdraget kan forekomme både på høsten og på våren er
flomfrekvensanalyse utført på årsflommer. Totalt sett gir årsflommer størst vannføring og er derfor benyttet
videre i flomberegningen.

Figur 5 Årspolarplott med flomhendelser fra vannmerkene 97.5 Sleddalen og 90.1.0 Førdeelv

2.4

Frekvensanlayse på døgnvannføring

Det er utført flomfrekvensanalyse på vannmerkene i Tabell 2, og estimerte vannføringer ved middelflom, 20årsflom og 200-årsflom er vist i Tabell 4. Beregningene er gjort med NVEs programvare for
ekstremverdianalyse, DAGUT, ved bruk av Gumbelfordeling.
Forventet vannføring ved de utvalgte vannmerkene varierer forholdsvis mye, men det er også relativt store
forskjeller mellom de ulike nedbørfeltene. Størst spesifikk vannføring er estimert ved vannmerkene 90.1
Førdeelv. Vannmerket Førdeelv har samme feltstørrelse som nedbørfeltet til Fjellsætra. Lavest spesifikk
vannføring er registrert ved 96.3 Hareidselv som er det vannmerket med nest største feltareal.
Tabell 4 Vannføring ved utvalgte vannmerker beregnet med frekvensanalyse.

Nr.
Navn
Periode Areal (km²) Qm (l/s/km²)
97.1
Fetvatn
1947-2019
89
773
96.3
Hareidselv 1986-2019
40
363
97.5
Sleddalen 1998-2019
9
835
95.4
Vatnevatnet 2000-2019
39
403
90.1
Førdeelv*
2008-2019
3
1052
Middelverdi
36
685
*Målestasjon har en måleserie lengde som er mindre 10 år.

Q20 (l/s/km²)
1401
518
1186
656
1488
1050
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Beregning av kulminas jonsfak tor

Flomstørrelsene beregnet i avsnittene over gjelder for gjennomsnittlig verdi over ett døgn, men maksimal
flomstørrelse vil alltid være større enn døgnmiddelverdien. Fortrinnsvis fastsettes forholdet mellom maksimal
flomstørrelse og døgnm iddelflom ved å analysere de største flomhendelsene som har forekommet i
vassdraget. Fordi flomregistreringer ikke eksisterer i vassdraget, må flomstørrelsen fastsettes ved analyse
på nærliggende felt og ved bruk av eksisterende formelverk.
Formelverket gitt i NVEs retningslin jer skiller på høstflommer og vårflommer, og er basert på nedbørfeltenes
feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent). Ligningene er vist under og beregnet forholdstall mellom
momentanflom og døgnmiddelflom for nedbørfeltet til Fjellsætra (areal = 2,4 km 2) er presentert i Tabell 5.
Høstflom

Þ

Vår flom
Þ

Tabell 5 Forholdstall mellom momentanflom og døgnmiddelflom for F jellsætra beregnet med NVEs formelverk.

Flomsesong
Høstflom
Vårflom

Forholdstall (Qmom /Qdøgn)
2.15
1.64

I videre beregninger er ligningen for høstflom brukt konsekvent for alle nedbørfeltene. På grunn av ulike
feltareal vil forholdstallet variere mellom de ulike nedbørfeltene. Beregnet forholdstallet for feltet til
Tudalselva, Fjellsætra og bekkene er vist i Tabell 13.

2.6

Nas jon al t form elverk for små felt

I henhold til Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt fra NVE (2015) kan nasjonalt formelverk for
små uregulerte felt brukes for beregning av momentanflommer opp til 200-årsflom, og for felt mellom ca. 0,2
km 2 og ca. 50 km 2.
Middelflommen utregnes som en momentanverdi og skaleres ved h jelp av en vekstkurve opp til 200 -årsflom.
Omregning fra momentanverdi til døgnverdi er gjort ved bruk av formel f or Qmom /Qdøgn basert på høstverdi
hentet fra NVEs retningslin jer for flomberegninger (2011).Tabell 6 viser døgnverdier for middelflom, 20 årsflom og 200-årsflom beregnet med «formelverk for små nedbørfelt». Middelvannføring er en «input» i
formelverket og er fastsatt ved bruk av Nevina, men økt med 30% som beskrevet i kapitel 2.2. Merk at
feltarealet til bekk 3 ligger utenfor gyldighetsbruksområdet til formelverket.
Tabell 6 Flom (døgnmiddelverdier) beregnet med nasjonalt formelverk for små nedbørfelt.

Felt
F jellsætra
Tudalselva
Bekk 1
Bekk 2
Bekk 3

2.4
1.9
0.5
0.3
0.06

85.15
85.15
85.15
85.15
85.15

QM (l/s/km2)
908
925
1030
1074
1 234

Q 20 (l/s/km 2)
1 461
1 488
1656
1728
1985
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Rasjonale formel

Den rasjonale formel kan brukes for beregning av momentanflommer med gjentaksintervall opptil 200 år. Det
er en forenklet beregningsmetode hvor vannføring bestemmes på grunnlag av nedbørintensitet,
nedbørfeltareal og avrenningsforhold. NVEs retningslinjer anbefaler at den rasjonale formel bare brukes for
nedbørfelt med areal som er mindre enn 0,5 km2. Nedbørfeltene til Fjellsætra og Tudalselva ligger utenfor
anbefalt bruksområde og bekk 1 ligger i grenseområdet. Den rasjonale formel er vurdert å være best egnet
for bekk 2 og bekk 3. Alle vurderte nedbørfelt er listet opp i Tabell 7 og viser verdier for beregning av
konsentrasjonstiden i feltene. Grå-markerte verdier er best egnet for den rasjonale formel. Det kommer
tydelig frem at bekk 3 har laveste konsentrasjonstid på grunn av kort feltlengde og liten høydeforskjell. De
andre nedbørfeltene har konsentrasjonstid på en time.
Tabell 7 Brukt verdier for beregning av konsentrasjonstiden.

Nedbørfelt

Areal(km2) Feltlengde (m) Høydeforskjell (m)

Konsentrasjonstid naturlig (min)

Fjellsætra (totalt)
Tudalselva (lokalt)
Bekk 1
Bekk 2
Bekk 3

2.4
1.9
0.5
0.3
0.06

59
59
57
55
42

2519
2519
2351
2263
532

646
646
611
604
57

Valg av dimensjonerende nedbørintensitet
Nedbørintensiteten er beregnet med IVF-kurven til målestasjon 60940 Ålesund ± Spjelkavik, vist i Figur 6.
Kurven er basert på nedbørdata fra 1968-2015 og er hentet fra klimadatabasen til Meteorologisk institutt
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/idf.xhtml. Måleserien har lengde på 25 år. Det betraktes som
brukbart i flomsammenheng. Beliggenhet ved havet gir mindre kraftig nedbør enn hva som er ventet ved
planområdet til Fjellsætra.
Tre målestasjoner (Molde, Oppstryn og Sunndalsøra) nærmest til området, men ble utelukket pga. følgende:
x
x

x

62290 Molde ± Nøisomhed, måleserie på 14 år og IVF kurve med usikker /dårlig kvalitet.
58700 Oppstryn - måleserie på 20 år Målestasjonen opplever mindre nedbør enn hva som er ventet
ved planområdet.
63420 Sunndalsøra 3 - kort måleserie (10 år), som ikke er tilstrekkelig.
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Figur 6 IVF-kurve for målestasjonene Ålesund-Spjelkavik.

Vurdering av avrenningsfaktor
Avrenningsfaktoren C er et tall på avrenningsforholdene til ulike terrengtyper. Tradisjonelt varierer dette fra
0,2-0,9 hvor lavere verdier tilsier tregere avrenning. En oversikt med erfaringsbaserte verdier er vist i Tabell
8. Bratte nedbørfelt og korte nedbørhendelser tildeles ofte verdier i øvre sjikt.
Tabell 8 Avrenningsfaktor C for nedbørfelt med forskjellig dekke ved nedbør med returperiode 10 år (SVV,2014)

Nedbørfeltene til bekkene består av fastmark, myr og skog. Det tilsier C-verdi i sjiktet mellom 0,2 -0,5.
Den rasjonale formelen er veldig følsom for variasjon av avrenningsfaktoren og fastsettelse av riktig verdi er
krevende. Det har blitt utført en vurdering med forskjellig avrenningsfaktorer (0,2- 0,5) for å teste følsomhet til
formelen. For alle nedbørfeltene er det forventet samme forhold for avrenning.
Tabell 9 Valgt avrenningsfaktor c for de ulike gjentaksintervallene.

Gjentaksintervall

Valgt avrenningsfaktor c

Q20
Q200

0.44
0.52

Resultater fra den rasjonale formel for nedbørfelt
Tabell 10 viser resultater med bruk av den rasjonale formel. Den rasjonale formel innebærer en del
usikkerhet siden formelen er basert på en forenklet metodikk. I tillegg øker usikkerheten for ett gitt felt med
avstand fra nedbørmålinger. Resultater fra den rasjonale formel er vist i Tabell 10. Verdiene fra Fjellsætra og
Tudalselva vurderes som unøyaktige og er derfor ikke vist i tabellen under.
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Tabell 10 Flom beregnet med den rasjonale formel for aktuelle bekkene.

Felt

Areal (km 2)

Q 20 (l/s* km 2)

Q 200 (l/s* km 2)

Bekk 1
Bekk 2
Bekk 3

0.5
0.3
0.06

1080
1 470
1730

2160
2160
2600

2.8

Valg av flom størrelse

Flomstørrelser ved Fjellsætra er vurdert av bruk av frekvensanalyse på utvalgte vannmerker, nasjonalt
formelverk for små felt og med den rasjonale formel. En sammenligning av beregnet 20-årsflom og beregnet
200-årsdøgnflom gjort med de ulike metodene er presentert i Tabell 11.
For frekvensanalysen er det valgt å oppgi de estimerte flomverdiene fra vannmerkene 97.5 Sleddalen og
90.1 Førdeelv. Disse anses som mest representative. Nedbørfeltet til Fjellsætra har et feltareal som ligger i
nedre sjikt av målestasjonene. Det tilsier ofte en høyere spesifikk flomverdi.
For «nasjonalt formelverk for små felt» er det valgt å legge til grunn middelvannføring som er økt med 30%.
Det gir flomverdier som er noe høyere enn hva som er estimert i frekvensanalysen.
Flomstørrelser i bekkene er vurdert av bruk av rasjonale formel og nasjonalt formelverk for små felt. En
sammenligning av beregnet 20-årsflom og beregnet 200-årsdøgnflom gjort med de ulike metodene er
presentert i Tabell 1 2.
Tabell 11 20-årsflom og 200-årsflom (døgnmiddel) beregnet med ulik beregningsmetodikk for Tudalselva og F jellsætra.

Beregningsmetode
Frekvensanalyse på vannmerker
Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt (Fjellsetra)
Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt (Tudalselva)
Valgt flom verdi

20-årsflom (l/s/km²) 200-årsflom (l/s/km²)
1186 - 1488
1528 - 1913
1 461
2260
1 488
2301
1500
2300

Tabell 12 20-årsflom og 200-årsflom (døgnmiddel) beregnet med ulik beregningsmetodikk for bekkene.

Beregnings methode
Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt (Bekk 1)
Rasjonale formel (Bekk 1)
Valgt flom verdi Bekk 1
Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt (Bekk 2)
Rasjonale formel (Bekk 2)
Valgt flom verdi Bekk 2
Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt (Bekk 3)
Rasjonale formel (Bekk 3)

20-årsflom (l/s/km²)
1656
1080
1500
1728

200-årsflom (l/s/km²)
2562
2160
2300
2673

1500
1985

2500
3069

Valgt flom verdi Bekk 3

1800

2800
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Ved valg av flomstørrelse ved Fjellsætra og Tudalselva er det valgt å ta utgangspunkt i flomverdiene som er
beregnet med nasjonalt formelverk for små felt. På grunn av begrenset datagrunnlag er verdiene rundet opp.
Valgte flomverdier anses derfor å være noe konservative. Valgt døgnmiddelvannføring og
kulminasjonsvannføring ved 20- og 200- årsflom er presentert i Tabell 13 og Tabell 14.
Ved valg av flomstørrelse i Bekk 1 er det valgt samme flomverdi som i Tudalselva og Fjellsætra. For bekk 2
og 3 er middelverdien mellom den rasjonelle formel og NIFS-formelverk valgt.
Tabell 13 Valgt 20-årsflom ved Fjellsætra, Tudalselva og bekkene.

Nedbørfelt

Areal
(km2)

Tudalselva
Bekk 1
Fjellsætra
Bekk 2
Bekk 3

1.9
0.5
2.4
0.3
0.06

Valgt
døgnvannføring
(l/s/km²)
1500
1500
1500
1500
1800

Valgt
døgnmiddelvannføring
(m³/s)
2.85
0.75
3.60
0.45
0.11

Valgt kulminasjons
Faktor
[-]

Valgt
kulminasjonsvannføring (m³/s)

2.18
2.35
2.15
2.41
2.62

6.2
1.8
7.7
1.1
0.3

Valgt kulminasjons
Faktor
[-]

Valgt
kulminasjonsvannføring (m³/s)

2.18
2.35
2.15
2.41
2.62

9.5
2.7
11.9
1.8
0.4

Tabell 14 Valgt 200-årsflom ved Fjellsætra, Tudalselva og bekkene.

Nedbørfelt

Areal
(km2)

Tudalselva
Bekk 1
Fjellsætra
Bekk 2
Bekk 3

1.9
0.5
2.4
0.3
0.06

Valgt
døgnvannføring
(l/s/km²)
2300
2300
2300
2500
2800

Valgt
døgnmiddelvannføring
(m³/s)
4.37
1.15
5.52
0.75
0.17
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Vurdering av fremtidige klimaendringer

Klimaframskrivinger for Norge tilsier endringer i fremtidig temperatur og nedbørforhold. For høytliggende
nedbørfelt i Møre og Romsdal gir nye framskrivningene økninger i flomstørrelse på 30-60%. Nedbørfeltet til
Fjellsætra ligger i et kystnært fjellområde, og smelteflom kan føre til en betydelig flomhendelse. Det er
forventet en økning på minst 20% for nedbørfelt med areal < 100 km2 og andre mindre nedbørfelt som
reagerer raskt på styrtregn. (NVE,2016).
Klimapåslag er på generelt grunnlag anbefalt ved tiltak i eller nært vassdrag. Norconsult anbefaler et
klimapåslag på 30% i Tudalselva og de mindre bekkene ved Fjellsætra. Kulminasjonsvannføring for 200årsflom inkludert klimapåslag (30%) er presentert i Tabell 15.
Tabell 15 Kulminasjonsvannføring og kulminasjonsvannføring inkl. klimapåslag (30%) for gjentaksintervall Q200

Nedbørfeltet
Tudalselva
Bekk 1
Fjellsætra
Bekk 2
Bekk 3

Kulminasjonsvannføring
(m³/s)
9.5
2.7
11.9
1.8
0.4

Kulminasjonsvannføring inkl. klimapåslag
(m³/s)
12.4
3.5
15.4
2.4
0.6
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Hydraulisk vannlinjemodell
Beregningsmodell og datakvalitet

Vannstandsstigning og flomutbredelse langs Tudalselva er beregnet ved bruk av en 2-dimensjonal
hydraulisk modell laget i HEC-RAS. HEC-RAS er et dataprogram som løser de tidsavhengige ikke-lineære
kontinuitet- og bevegelsesmengde-ligningene ved numeriske metoder på et 2-dimensjonalt topografisk
rutenett.
Grunnlaget for modellen er punktmålinger av terrenget langs vassdraget. Punktmålingene er basert på
lasermåling fra fly og er lastet ned fra Høydedata.no. Oppmålingen er fra 2017 og har en
nøyaktighet/punkttetthet på 2 pkt. per kvadratmeter og refererer til høydedatum NN2000.
Vannstand, oversvømmelse og vannhastighet i vannlinjemodellen beregnes mellom celler i et
«beregningsnett». Cellestørrelsen i modellen er satt til 3x3 meter i elven og langs vegene. Kritiske
overganger som bruer og flomvoller har mindre celle-størrelse (2x2). I mindre kritiske områder er cellestørrelsen satt til 5x5 meter. Modellert område er vist i Figur 7.

Figur 7 Oversiktskart med markering av modellert område (rød).
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Grensebetingelser

Vannlinjemodellen forbi Fjellsætra er satt opp med to øvre og en nedre grensebetingelse hvor oppstrøms
grensebetingelse er flomvannføring i Tudalselva og Bekk 1. Bekk 2 har vært modellert i etterkant på
forespørsel fra tiltakshaver. Det er benyttet samme forutsetninger som for de andre modelleringene.
Beregninger og resultater fra dette arbeidet er lagt ved som bilag 7 og 8.
Bekk 3 er ikke inkludert i den hydrauliske modellen. Det samme gjelder for alle mindre sidebekker som ligger
utenfor planområdet. Flomvannføringen i Tudalselva, Bekk 1 og Bekk 2 er kulminasjonsverdier for flom som
presentert i Tabell 13 og Tabell 14.
Nedre grensebetingelse er satt lik målt vannstand i Nysætervatnet (VM 98.3), som er presentert i Tabell 16.
Fordi modellen er avsluttet i Nysætervatnet, nedstrøms planområdet, vil ikke nedstrøms grensebetingelse
påvirke flomforholdene på planområdet.
Tabell 16 Vannstand fra målestasjon 98.3.0 Nysætervatnet.

Gjentaksintervall
20 år
200 år

Estimert vannstand (moh.)
334.28
334.78

Friksjonsforholdene i modellen er hensyntatt ved bruk av Manningstall (n). Friksjonsforholdene er vurdert på
befaring, og ved bruk av bilder, kartdata og flyfoto. En oversikt over valgte Mannings-verdier brukt i modellen
er gitt i Tabell 17. Verdiene er fastsatt erfaringsmessig med utgangspunkt i Vassdragshåndboka til NVE.
Vegetasjonen rundt planområdet er forholdsvis lav og tynn skog. Tudalselva er relativ bratt og elvebunnen
består av relativ stor stein. Områdene langs elvebredden er i stor grad bevokst av småskog og på noen
steder vokser skogen tett på elva som vist i Figur 8. Det samme gjelder for Bekk 1. I tillegg finner man noen
deler med fastmark og myr mellom Tudalselva og bekkene.
Inndeling av arealsoner er basert på arealressurskart (AR50) fra Statens kartverk, men er lokalt tilpasset for
å inkludere bygninger og andre områder som avviker fra kartets soner.
Tabell 17 Oversikt over Mannings-verdier benyttet i HEC-RAS modell.

Arealtype
Bebygd område
Betong
Bygning
Elv
Åpen fastmark
Samferdsel og veger
Busker og tre
Skog
Myr

Mannings-verdi (n)
0.035
0.017
10.0
0.04
0.05
0.02
0.07
0.08
0.06
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Figur 8 Bilde fra Tudalselva tatt på befaring den 30.10.2020.

3.3

Infrastruktur i modellen

Det er to bruer som krysser Tudalselva i analyseområdet i tillegg til flere kulverter i de mindre bekkene.
Bruene er inkludert i modellen, men kulvertene er utelatt. For kulvertene er det gjort egne
kapasitetsbetrakninger, se kapitel 4. Bru 1 er en rektangulær betongbru der Tudalselva krysser
Nysætervegen. I øvre del av planområdet ligger bru 2 (privat veg). Denne bruen er nyere og laget av
steinfundamenter med betongoverdekning. Bru 2 er ikke en del av høydegrunnlaget og manuelle tilpasninger
er gjort for å inkludere bruen i modellen.
Langs Tuddalselva er det bygget en kortere flomvoll. Flomvollen er forholdsvis ny og omfattes ikke av
høydegrunnlaget. Vollen er derfor lagt inn manuelt i modellen og utformingen er tilpasset omkringliggende
terreng basert på bilder tatt på befaring. Et oversiktskart med markering av bruene og flomvollen er vist i
Figur 9. Figur 10, Figur 11 og Figur 12 viser bilder av bruene og flomvoll i området.
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Figur 9 Oversiktskart med markering av bruer og flomvoll i Tudalselva.

Figur 10 Bru 1 ved Nysætervegen.
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Figur 11 Bru 2 over Tudalselva.

Figur 12 Flomvoll langs Tudalselva
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Kontroll av kapasiteten til eksisterende kulverter

I planområdet er det etablert flere kulverter der bekkene renner forbi vegene. Plassering av kulvertene er vist
i Figur 13. Det er utført overslagsmessige beregninger for å bestemme avledningskapasiteten til hver kulvert.
Beregnet kapasiteten er vist i Tabell 18. Beregningene vurderes som forholdsvis grove på grunn av
manglende oppmåling og informasjon om veghøyde. Vannføringen er derfor ikke fastsatt som en verdi, men
som et verdispenn. Fall på alle kulverter er antatt til 10 promille. Det er også usikkert hvordan vannføringen
fordeler seg mellom kulvert 2 og kulvert 3 som er to grener av samme bekk. I beregningen er det antatt en
jevnt fordelt vannføring. Dimensjonen til kulvert 6 er ukjent og antatt til 1000 mm.
Fra kapasitetsberegningen kommer det fram at kulvertene har kapasitet til å håndtere en 20-årsflom, men at
større vannføring vil føre til overtopping av vegene. Det påpekes samtidig at kapasitetsreduksjon som følge
av tilstopping ofte forekommer under flom. Overtopping av vegene kan derfor forekomme også ved lavere
gjentaksintervall. Jevnlig vedlikehold av kulvertene anbefales som et forebyggende flomtiltak. På grunn av
bratt terreng på planområdet, vil vannet mest sannsynlig renne tilbake til bekkeløpet på nedstrømside av
kulverten hvis de skulle gå fulle.

Figur 13 Oversiktskart med markering av kulverter i bekkene.
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Tabell 18 Oversikt av tilstrekkelig kapasitet av eksisterende kulverter.

Kulvert
1
2
3
4
5
6

3

Dimensjon (mm)
1000
600
800
1000
1000
10003

Lengde (m)
10
10
20
10
6
8

Q20 (m3/s)
1.8
0.65
0.65
1.1
1,1
0.3

Kapasitet kulvert (m3/s)
1.6 - 2.1
0.5 - 0.7
0.7 - 0.9
1.3 - 1.8
1.0 - 1.3
1.6 - 1.9

Dimensjon er ukjent og antatt basert på andre vurderte kulverter.
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Resul tater og k onklus jon
Fl omkar tleggin g

Flomsonekart for Tudalselva og bekk 1 ligger vedlagt i Bilag 1. Kartene viser oversvømmelse og
hastighetsprodukt (vannhastighet x vanndybde) i vassdraget ved 20-årsflom, 200-årsflom og 200-årsflom
med 30% klimapåslag.
200 års flom i Tudalselva og bekk 1 renner hovedsakelig i de naturlige elveløpene. Det må likevel forventes
at noe flomvann vil renne ut av elven e i naturlige lavbrekk eller på flatere områder. Utførte simuleringer tilsier
at vannføringen da ledes av grøftene på området og i mindre bekkeløp vest for planområdet. Fritidsbolig
med gnr. 29 og bnr. 38 kan bli berørt av 200-årsflom. Tudalselva er bratt og vannhastighetene vil være store
under flom. Kartene som viser forholdstallene mellom vanndybde og vannhastighet benyttes for å vurdere
flomfare. De dypeste og bratteste områdene vil oppleve et forhold mellom dybde og hastighet på 3-5 m 2 /s.
Det anses som flomfarlige områder hvor mennesker er i fare og bygninger tar skade. Utenfor elveløpet er det
sjelden mer enn 0.3 m 2 /s. Det vil oppleves som nærm est stillestående vann med lav dybde.
Det er forventet at bruene som krysser Tudalselva vil ha kapasitet til å håndtere flom ved både 200 -årsflom
og 200-årsflom inkludert klimapåslag.
For simuleringer og resultat for Bekk 2, se Bilag 7 og 8. For Bekk 3 er det ikke utført hydrauliske simuleringer
på grunn av usikkerhet i terrengdataene. Bekkene er bratte i øvre del og slakere i nedre del av planområdet.
Noe lokal oversvømmelse på myrområdene i nedre del er forventet.
NVE anbefaler minimum 20 meter sikkerhetsavstand mellom bebyggelse og elver som er utsatt for erosjon.
Tuddalselva vurderes som lite erosjonsutsatt og avstanden til Tuddalselva og bekker kan være mindre.
Ved utnyttelse av området på Fjellsætra til fritidsboliger anbefaler Norconsult å be vare eksisterende
bekkeløp. Dette gjøres for å opprettholde naturlig flomavledning gjennom området. Fritidsboliger må
plasseres i flomsikker avstand til bekkene. Denne avstanden kan vurderes lokalt og tilpasninger i terrenget
vil påvirke hvor tett på bekkene det er fornuftig å bygge. Norconsult foreslår en sikkerhetsavstand på ca. 10
meter mellom bygning og elva/bekkene slik det er illustrert på vedlagte kart. Ved etablering av veger på
området må avledningskapasiteten til bekkene opprettholdes og kulverter med tilstrekkelig ka pasitet
benyttes.
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Diskusjon og vurdering av resultat
Usikkerheter

Det vil alltid være usikkerheter knyttet til beregninger av flom og flomvannstand. Usikkerheten er både knyttet
til flomberegningen og beregninger av tilhørende vannstand. For flomberegningen er det usikkerhet knyttet til
den tekniske kvaliteten til målingene og til måleseriens lengde. Vannmerkene lagt til grunn i flomberegningen
har varierende kvalitet og følgelig er det en risiko for unøyaktigheter.
Lengden til måleseriene varier fra 11-72 år og det betraktes som forholdsvis lange måleserier. De to mest
representative målestasjoner Sleddalen og Førdeelv, har imidlertid 11 og 21 år med målinger. Det betraktes
som relativt kort. Måleseriene har betydelig kortere tidsspenn enn beregnede gjentaksintervaller og lengre
måleserier vil gi et tryggere resultat.
Terrengmodellen er basert på punktoppmåling registrert fra fly. Tradisjonell lasermåling fra fly kan ikke måle
under vann og blir dermed unøyaktig i områder med vannspeil. Tuddalselva og de andre vurderte bekkene
er bratte, og vanndybden er liten. Det er forventet at modellen vil samsvare forholdsvis bra med det faktiske
terrenget i elva/bekkene.
Bekk 1 er grunnere og har mindre definert bekkeløp enn Tuddalselva. Det er forventet at dette kan gi
unøyaktigheter i terrenget som kan påvirke hvordan flomvannet renner utenfor bekken. Under flom må det
forventes at også mindre grøfter og lavbrekk i terrenget nært bekken blir vannførende. Bekk 2 og bekk 3 er
mindre enn bekk 1, og det er ikke hensiktsmessig å modellere disse i HEC-RAS på grunn av dårlige
terrengdata.
Vannlinjemodellen tar ikke hensyn til terrengendringer etter oppmåling eller erosjonsskader som kan
forekomme under flom. Det må forventes at større flommer fører til lokale erosjonsskader som i større eller
mindre grad kan påvirke flomutbredelsen. Det påpekes at etablering av fritidseiendommer med tilhørende
veger kan påvirke flomforholdene og denne vurderingen er bare gjort for planområdet før utbygging.
Det eksisterer ikke innmålinger fra tidligere flommer og det er derfor ikke mulig å foreta noen kalibrering av
vannlinjemodellen. Det vurderes som en forholdsvis stor usikkerhet. Erfaringsmessig regner HEC-RAS
forholdvis presist så lenge forutsetningene er riktige. Det er derimot krevende å gjøre den vurderingen uten
et godt sammenligningsgrunnlag. NVE anbefaler på generelt grunnlag en sikkerhetsmargin på mellom 30 og
50 centimeter på denne typen beregninger. Basert på beregningene som er gjort og kvaliteten på
tilgjengelige data anbefaler Norconsult at 0.5 meter legges til grunn.
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7.1

Bilag
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7.2

Flomsonekart 20 årsflom og 200 årsflom og i fremtidig klima
Flomsonekart 200 årsflom i fremtidig klima med anbefalt avstand til elva og bekkene
Lavvanindekser
Bilder av kulverter
Bilder av Tudalselva og bekkene.
Frekvenskurver fra utvalgte vannmerker
Videre utredninger
Bekk 2 flomsonekart 200 årsflom i fremtidig klima
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