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Sammendrag: Det er utført flomberegning og vannlinjeberegning for Skjørdøla i

Oppdal. Beregningene viser at vannlinjen vil ligge ca. 3.5 mover bunnen
og strekke seg 12-15 m opp i skråningen. Planområdet Vangshaug er
flomsikkert i forhold til 200 års flom i Skjørdøla.
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Forord
På oppdrag for Siv Argric Ola Fjøsne har NVE, Hydrologisk avdeling, utført en
flomfarevurdering i Skjørdøla. Arbeidet har omfattet flomberegning og
vannlinjeberegning.
Arbeidet er blitt utført i mai 2016. Per Ludvig Bjerke har utarbeidet rapporten mens
Byman Hamududu har stått for kvalitetssikring.
Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige
behandling av saken.

Oslo, juni 2016

Sverre Husebye
Seksjonssjef

Per Ludvig Bjerke
Prosjektleder
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1 Flomberegning
1.1 Nedslagsfeltet til Skjørdøla
Nedslagsfeltet til Skjørdøla ved det aktuelle reguleringsområdet er 15 km2 stort. Feltet er
karakterisert ved stor høydeforskjellen (624 – 1603 moh.) med et forholdsvis jevnt fall.
Dette medfører at feltet vil ha en rask respons og lav konsentrasjonstid i flomsituasjoner.
Snaufjell er dominerende i feltet (85%). Kart over nedbørfeltet med detaljerte
feltparametere er gitt i vedlegg 1.

1.2 Metode
Det finnes ingen kjente vannføringsobservasjoner fra verken Skjørdøla eller nærliggende
felt som er representative for bekken. Det betyr at flomvannføringen må beregnes på
bakgrunn av en nedbør-avløp beregning eller ved bruk av regionale flomformler (NVE,
14/1997) eller ved å sammenligne med beregninger fra nabofelt. Regionale flomformler
gjelder for felt > 20 km2, og bør brukes med forsiktighet for felt < 100 km2. For Skjørdøla
som har et felt på 15 km2 bør flomverdien derfor estimeres ut fra beregninger med flere
metoder.
SINTEF (2008) konkluderer med at den rasjonale formelen er mest hensiktsmessig å
benytte for de små feltene i Oppdal. Den rasjonale formelen er blant annet beskrevet i
Vassdragshåndboka (NVE, 2010). Men formelen egner seg best for små felt (<0,2 – 0,5
km2) slik at det må forventes en stor grad av usikkerhet i beregningene for Skjørdøla.
Usikkerheten ligger i stor grad i feltarealets homogenitet, avrenningskoeffisient og
benyttet dimensjonerende nedbør.
Det er i 2014 beregnet 200 års flom for Gardåa som er nabofelt til Skjørdøla. Denne
beregninga er også med å danne grunnlaget for beregninga i Skjørdøla.
Vannlinje er beregnet for en 200 års flom som tilsvarer sikkerhetsklasse F2 i Byggteknisk
forskrift (TEK10).

1.3 Beregning av 200 års flom
Det må forventes at beregningene kan innebefatte en viss grad av usikkerhet på bakgrunn
av det begrensede datagrunnlaget. Det er gjort en sammenligning av beregnet 200 års
flom opp mot en tidligere beregning av elvene Skauma i Rennebu og Gardåa i Oppdal
som baserer seg på data fra vannføringsstasjoner (NVE, 2011). Arealet til Skauma feltet
er 14,9 km2 stort, ligger innenfor høydeintervallet 448 – 770 moh., og har en effektiv
sjøprosent på 3,9. Både feltareal, høydeintervall og effektiv sjøprosent tilsier at dette
nedbørfeltet vil ha en vesentlig dempningseffekt sammenlignet med Skjørdøla. I Skauma
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er spesifikk 200 års flom beregnet til 1700 l/s*km2. For Gardåa er tilsvarende verdi
beregnet til 3800 l/s*km2. Forskjellen i spesifikk flomvannmengde virker på bakgrunn av
en generell vurdering av nedbørfeltene å være rimelig.
Skjørdøla er av samme størrelse som Skauma, men har en helt annen feltkarakteristikk
som gjør at det er mer flomfarlig. Den spesifikke 200 års flommen vil derfor ligge
mellom Gardåa og Skauma og settes lik 2500 l/sek*km2. Dette gir en 200 års flom på 37
m3/s.
Ved bruk av NIFS formel fra NVE (2015) finnes en verdi på 28 m3/s. Formelen i NIFS er
basert på statistisk analyse av mange felt. Skjørdøla er ekstremt med hensyn på at
brattheten er 10 % og snaufjellprosenten er 85 % og vi velger derfor å beholde 200 års
flomverdi på 37 m3/s.
Data over feltkarakteristikker for Skjørdøla og de beregnede dimensjonerende
vannmengder er vist i tabell 1.

Tabell 1: Feltkarakteristika og beregnede dimensjonerende vannmengder for Skjørdøla.

Bekk

Feltareal
[km2]

Skjørdøla

15

Høydeintervall Feltlengde Eff. sjø
[%]
[moh]
[km]
624 - 1603

6,6

0,0

Q200
[m3/s]
37

2 Beregning av vannlinje
2.1 Metode
Det er utført beregninger av helning av elva og beregnet tverrsnittsareal for ulike
vannhøyder i elva. Basert på erfaringstall er ruheten i bekkeløpet vurdert og satt lik
n=0.05.
Mannings formel (1) er benyttet for å estimere vannlinjen ved dimensjonerende flommer.
Formelen forutsetter normalstrømning slik at den i flere tilfeller vil være noe grov.
Resultatene gir uansett en god indikasjon på om det vil være nødvendig med mer
detaljerte beregninger.
Formelen er blant annet beskrevet i Vassdragshåndboka (NVE, 2010).
ଶ

ଵ

ܳ ൌ  ܯൈ  ܣൈ ܴଷ ൈ ܫଶ

(1)

ܳ = vannføring (m3/s), = ܯManningstall,  = ܣstrømningsareal (m2), ܴ = hydraulisk radius
(m2/m),  = ܫhelning i elva (m/m).
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Figur 1 Kart som viser karakteristisk tverrsnitt påtegnet med strek.

Manningstallet representerer ruheten i bekken. Basert på relevant litteratur (Chow, 1959)
og registreringer gjort under befaringen er Manningstallet satt til 20 i bekkeløpet og 10 på
sidekantene.

2.2 Resultater
Resultatene fra beregninger av tilsvarende for Gardåa viser at en 200 års flom gir
hastigheter på 4 m/s. Dette er også gjeldende hastighet for Skjørdøla og en 200 års flom
krever derfor et areal på 10 m2. Skjørdøla har en typisk bredde på 3 - 4 m i bunnen og
skråningen har en helning på ca 1:4 ved det aktuelle tverrsnitt. En 200 års flom vil derfor
nå ca. 12-15 m opp i skråninga inklusive usikkerhetsmarginer.

Figur 2 Kart som vise forslag til reguleringsgrense. Anbefalt flomlinje er påtegnet.
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3 Konklusjon
200 års vannmengde i Skjørdøla er beregnet til 37 m3/s. Beregningene viser at vannlinjen
da vil ligge ca 3.5 m over bunnen og strekke seg ca. 12-15 m opp i skråningen.
Det konkluderes med at det aktuelle planområdet (detaljreguleringsplan for Vangshaug)
er flomsikkert i forhold til en 200 års flom i Skjørdøla. Dette forutsetter at bekkeløpet
ikke blir endret i fremtida og at det er tilnærmet fritt for drivgods og gjenstander som kan
tette til løpet. Jevnlig tilsyn av bekken vil derfor være nødvendig.
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Vedlegg 1: Feltkarakteristikker til Skjørdøla.
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