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Sammendrag 

Norconsult AS er engasjert av Oppdal kommune for å kartlegge 20-årsflommen inkludert klimapåslag 

(20 %) i Oppdal, i forbindelse med utvidelse av Oppdal fritidspark.  

Flomstørrelsene er beregnet ved nedskalering av 200-årsflom. 200-årsflom ble beregnet tidligere i 

forbindelse med flomkartleging i Oppdal sentrum. Da ble 200-årsflom beregnet ved 

flomfrekvensanalyse på nærliggende målestasjoner for vannføring. 200-årsflom med klimapåslag ble 

beregnet til 67 m3/s. Basert på tidligere vurdering av flomstørrelse og forholdstall mellom 200- og 20-

årsflommen er 20-årsflommen med klimapåslag beregnet til ca. 50 m3/s ved fritidsparken. 

Til den hydrauliske beregningen er programmet HEC-RAS 2D benyttet. Resultatene viser at 

fritidsparken er delvis berørt av 20-årsflommen med 20 % klimapåslag. Det berørte området ligger 

nedstrøms brua der Orkelsjøvegen krysser elva. Dette skyldes vannet som renner over Orkelsjøvegen 

på sørsiden av brua. Dersom Orkelsjøvegen heves med minst 1,1 m (med sikkerhetsmargin 0,3 m) på 

sørsiden, kan hele planområdet, bortsett fra elvekanten, være beskyttet mot 20-årsflom i et fremtidig 

klima.  

En beregning med 200-årsflom med 20 % klimapåslag viser at vannstanden øker med 10 cm i forhold 

til vannstander beregnet for 20-årsflom med 20 % klimapåslag langs fritidsparken.  
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 Innledning 

 Planlagt utbygging 

Det er planlagt utvidelse av fritidsparken i Oppdal kommune i Trøndelag (planområdet markert i rødt i 

Figur 1-1). Fritidsparken ligger henhold til TEK17 i sikkerhetsklasse F1, og skal sikres mot 20-årsflom. 

I denne analysen er det også lagt på klimapåslag. Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i 

Ålma. Det er ikke gjort vurderinger for mindre sidebekker. Ålma renner gjennom Oppdal sentrum, og 

vest for sentrum renner elven ut i Driva. 

Det er oversvømmelse som følge av naturlig høy vannføring i vassdraget som skal kartlegges. Andre 

vassdragsrelaterte faremomenter som erosjon, utrasing, isgang eller lokal overvannsflom (pluvial flom) 

er ikke omfattet av denne rapporten.  

 

Figur 1-1 Plassering av fritidspark i Oppdal (markert med rød sirkel). 
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 Beregning av flomverdier 

 Tidligere flomberegning - døgnmiddel 

Beregning av 20-årsflom er basert på en tidligere flomanalyse utført i Oppdal sentrum [1]. Figur 2-1 

viser nedbørfeltet til Ålma ved innløpet til fritidsparken. Nøkkeldata for nedbørfeltet er presentert i 

Tabell 2-1. Verdiene er hentet fra NVEs kartapplikasjon NEVINA. 

 

Figur 2-1 Nedbørfeltet til Ålma ved fritidsparken. 
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I forbindelse med flomsonekartleggingen av Ålma gjennom Oppdal sentrum, ble det beregnet 200-

årsflom i Ålma der den krysser E6 (se Figur 2-1). Nedbørfeltet der Ålma krysser E6 er 74,2 km2. I 

forbindelse med flomkartlegging ved fritidsparken er vi interessert i flomstørrelsen til Ålma der den 

krysser bru Orkelsjøvegen. Bru Orkelsjøvegen ligger ca. 2 km oppstrøms der Ålma krysser E6 (se 

Figur 2-1). Nedbørfeltet til bru Orkelsjøvegen er beregnet til 67,9 km2. Vi vurderer at forskjellen i 

nedbørfeltstørrelse er liten, slik at flomverdier beregnet ved E6 kan brukes ved bru Orkelsjøvegen 

uten nedskalering. Dette gir en litt konservativ vurdering. 

Tabell 2-1 Feltkarakteristika Ålma ved fritidspark, Oppdal sentrum og målestasjonen benyttet i frekvensanalysen. 

Målestasjon Areal 
(km2) 

Periode Årsavløp 
(l/s/km2) 

Høyde m o.h. 
(min-med-maks) 

ASE 
(%) 

Skog 
(%) 

ASF (%) 

121.29.0 Gisnås 94,6 1985-2016 24 582-910-1564 0,02 29,6 46,8 

Ålma - Fritidspark 67,9 - 19 547-1135-1616 0,0 25 61 

Ålma - Oppdal sentrum 74,2 - 19 540-1105-1616 0,0 29 57 

 

Flomberegning utført i den tidligere analysen er hovedsakelig basert på flomfrekvensanalyse av 

vannmerket 121.29 Gisnås. Beregningen er foretatt med NVEs programvare for ekstremverdianalyse i 

DAGUT. Det er i analysen benyttet årsflommer og bruk av Gumbel-fordeling. 

Tabell 2-2 viser at for 121.29 Gisnås ligger flomverdien (20-årsflom) på 395 l/s/km2 for årsflommer.  

Tabell 2-2 Frekvensanalyse på årsflommer for vannmerke 121.29 Gisnås 

Målestasjon Ant.år QM  
(l/s/km²) 

Q20 

 (l/s/km²) 
Q200  

(l/s/km²) 
Q1000 

 (l/s/km2) 
QM/Q1000  Q20/Q1000  Q200/Q1000  

121.29.0 Gisnås 32 246 395 541 641 0,38 0,62 0,84 

 

121.29 Gisnås er den mest sammenlignbare stasjonen. Denne stasjonen har om lag samme 

høydefordeling som feltet til Ålma, og både skog, snaufjell og effektiv sjøprosent ligner. Arealet til 

Gisnås er ca. 27 km2 større enn feltet til Ålma, noe som skulle tilsi at Ålma har noe høyere spesifikk 

flomverdi. Gisnås har imidlertid 20-30 % større årsmiddelavrenning, som tilsier at Gisnås kan ha 

høyere spesifikke flommer enn Ålma, på tross av større feltareal. Forskjellen i årsmiddeltilsig er 

samtidig beheftet med usikkerhet, på grunn av usikkerhet i NVEs avrenningskart 1961-90, og det 

virker ikke urimelig at spesifikke flomstørrelser i Ålma kan være på nivå med de som er registrert ved 

Gisnås. 

 Beregning av 20-årsflom og 200-årsflom– døgnmiddel 

Spesifikk flomverdi (Q1000) for Ålma ble beregnet i [1] til 650 l/s/km2. Basert på forholdstallet fra 

frekvensanalysen for Gisnås (Q20/Q1000=0,62 og Q200/Q1000=0,84) gir dette en 20-årsflom på ca. 400 

l/s/km² og en 200-årflom på ca. 540 l/s/km². Disse verdiene er lagt til grunn i analysen.  

 Kulminasjonsverdier 

Forholdet mellom momentanflom og døgnflom er beregnet etter formelverket i retningslinjene [2]. I 

denne beregningen er forholdet beregnet for vårflom (ligning 1), siden det er sannsynlig at de største 

flommene opptrer på denne tiden av året. Resultatet ble et forholdstall (kulminasjonsfaktor) på 1,40 for 
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Ålma. Dette gir da en spesifikk momentanflom for Ålma ved Oppdal på Q20=561 l/s/km2 og Q200=757 

l/s/km2. 

Qmom/Qdøgn (vår) = 1,72 – 0,17 * log(A) – 0,125 * ASE0,5   (1) 

 Klimapåslag 

I henhold til retningslinjene for flom- og skredfare i arealplaner [3] anbefales det å ta hensyn til 

klimaendringer i arealplanlegging og områderegulering. I området rundt Oppdal er det i [4] anbefalt å 

legge til minst 20 % klimapåslag på nedbørfelt med areal mindre enn 100 km2. Basert på dette er det 

valgt å legge til et klimapåslag på 20 % på flomstørrelsen regnet ut i forrige kapittel.  

Dette betyr at vi får en spesifikk momentanflom for Ålma med klimapåslag på Q20=673 l/s/km2. Dette 

gir en 20-årsflom på 50 m³/s ved fritidsparken, som er brukt videre i flomanalysen. 

For 200-årsflom er spesifikk momentanflom for Ålma med klimapåslag beregnet til Q200=910 l/s/km2. 

Dette gir en 200-årsflom på ca. 67 m³/s ved fritidsparken, som er brukt videre i flomanalysen. 
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 Hydraulisk beregning 

Det er benyttet HEC-RAS 2D for de hydrauliske beregningene. Når vannet renner ut av elveløpet, er 

det i flate områder vanskelig å fastslå hvor vannet tar veien. Dette kan ikke modelleres i en 1D-modell, 

og en 2D-modell er derfor brukt til å estimere oversvømt område i dette tilfellet.  

 Terrengmodell 

Det er utarbeidet en terrengmodell for beregningsstrekningen basert på laserdata (LIDAR) som finnes 

på høydedata.com (Figur 3-1). For det vurderte området er laserdataene basert på en kartlegging fra 

oktober 2016, og har en oppløsning på 0,5 m. Langs elven gir høydedata kun vannstanden, ettersom 

laserskanningen ikke klarer å trenge gjennom vann.  

For å få inkludert elvebunnen i terrengmodellen er det benyttet tverrsnittsdata. Tverrsnittene er 

tilpasset elvebunnen ved hjelp av flyfoto og sjekk av vannføring ved Gisnås på kartleggingsdatoen. 

Døgnmiddelvannføringen i tidsrommet da elven ble skannet var maksimalt 0,4 m3/s, som er 18 % av 

årsmiddelvannføringen for denne stasjonen.  

 

Figur 3-1 Terrengmodellen og beregningsgriddet benyttet i beregningene. Plassering av bruene. 

 Hydraulisk modell 

Det er satt opp en 2D-modell i HEC-RAS. I en 2D-modell er vassdraget representert med et grid over 

terrengmodellen. Det er brukt en blanding av celler på 8×8 m og 2×2 m (langs elva og ved bruene) for 

å beregne flomutbredelsen (se Figur 3-1). 

Modellen starter i Ålma ca. 900 m oppstrøms bru Orkelsjøvegen (Bru nr.1 i Figur 3-1).  Modellen 

slutter ca. 2 km nedstrøms bru 1 (rett nedstrøms jernbanebru). Nedre grense i modellen ligger ved et 

punkt der vannstand / vannføringskurve ble beregnet i den tidligere analysen [1].   

Bru nr. 2 

Bru nr. 1 

Jernbanebru 
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 Friksjonsforhold, grensebetingelser og konstruksjoner 

Mannings tall for beregningsstrekningen er satt opp med utgangspunkt i flyfoto og arealtypekart fra 

Kartverket, og er vurdert opp mot verdier beskrevet i litteraturen [5]. Benyttede Mannings tall for ulike 

flater er gjengitt i Tabell 3-1. 

Øvre grensebetingelse i den hydrauliske modellen er satt til de beregnede flomstørrelsene i kapittel 2, 

og er listet i Tabell 3-2. I denne tabellen er flomstørrelsene regnet om til absolutte verdier.  

Nedre grensebetingelse er satt til vannstand ved jernbanebru. Der er vannstand beregnet ut fra 

modellen sett opp i den tidligere flomanalysen i Oppdal sentrum [1]. 

Det er 2 bruer på strekningen, samt en jernbanebru. Disse er målt opp av oppdragsgiver og lagt inn i 

modellen (Se vedlegg). Plassering av bruene er vist i Figur 3-1. 

Tabell 3-1 Benyttede Mannings tall i 2D-beregningen. 

Arealtype n M 

Elveløp 0,033 30 

Bygninger 10 0,1 

Flomslette, åpen fastmark 0,030 33 

Flomslette, urban 0,070 14 

Flomslette, jordbruk el. tilsvarende 0,040 25 

Flomslette, innmarksbeite og overflatedyrket jord 0,030 33 

Flomslette, skog 0,10 10 

 

Tabell 3-2 Øvre grensebetingelser i modellen 

Gjentaksintervall Q (m3/s) 

Q20 + 20 % klimapåslag 50,0 

Q200 + 20 % klimapåslag 68,0 
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 Resultater og flomsonekart 

 Resultater 20-årsflom 

Vannets utbredelse er regnet ut for området ved fritidsparken for 20-årsflom med 20 % 

klimapåslag, og finnes på vedlagte kart (vedlegg kapittel 6.3):  

Kart 5182132-3: 20-årsflom med 20 % klimapåslag. Flomsone, Fritidspark  

Et utsnitt av resultatene er vist i Figur 4-1. 

  

Figur 4-1 Vanndybde (m) og strømningslinjer ved planområdet for 20-årsflom med 20 % klimapåslag. De røde 
pilene viser steder hvor vann renner over Orkelsjøvegen. Den svarte linje er grense på planområdet. 

Fritidsparken må iht. TEK17 sikres mot 20-årsflom, og klimapåslag er generelt anbefalt ved 

planlegging av fremtidige tiltak. Ved 20-årsflom med 20 % klimapåslag i Ålma vil flomvannstanden stå 

inn i de delene av parken som ligger ned mot elva. Det berørte området ligger i hovedsak like 

nedstrøms Orkelsjøveien ved bru 1.  

Langs sørsiden av elva er vannstandene på ca. kote 547,35 til 545,80 (fra oppstrøms del ved bru 1 til 

nedstrøms del). Med sikkerhetsmargin 0,3 m er flomsikkert nivå på fritidsparken beregnet til kote 

547,65 - 546,10 (fra oppstrøms del til nedstrøms del).  

Ved 20-årsflom med 20 % klimapåslag renner vann over Orkelsjøvegen både på sør og nordsiden av 

brua. Laveste kote på Orkelsjøvegen ligger på kote 547,12 og kote 546,82 på hhv. nord- og sørsiden 

av brua, mens underkant bru ligger på ca. kote 547,35. Vannstand går helt oppunder brua ved 20-

årsflom med 20 % klimapåslag.  

Vannstanden ved fritidsparkgrensen ved Orkelsjøvegen ligger på ca. kote 547,60 som er ca. 80 cm 

over veien. Med sikkerhetsmargin 0,3 m er flomsikkert nivå for den oppstrøms delen av fritidsparken 

dermed beregnet til kote 547,90. Vi har gjort en beregning om sørlige del av Orkelsjøvegen heves (til 

minst ca. kote 547,90) slik at det ikke renner overløp over veien mot planområdet. Vannstanden 

Dybde (m) 
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nedstrøms sørlige del av Orkelsjøvegen står nå tilbake fra nedstrøms side og er bestemt av 

nedstrøms forhold. Resultater viser at det berørte området vil bli redusert og være begrenset til sonen 

langs elva (se Figur 4-2). Den svarte linjen i rød sirkel markert i Figur 4-2 viser den delen av 

planområdet som ikke lenger er flomutsatt dersom Orkelsjøvegen heves.  

 

Figur 4-2 Vanndybde (m) og strømningslinjer ved 20-årsflom med 20 % klimapåslag ved planområdet for 
beregning der Orkelsjøvegen heves med 1,1 m. Den svarte linjen i rød sirkel viser den delen av planområdet som 

ikke lenger er flomutsatt dersom Orkelsjøvegen heves. 

 Resultater 200-årsflom 

Vannets utbredelse er regnet ut for området ved fritidsparken for 200-årsflom med 20 % klimapåslag, 

og finnes på vedlagte kart (vedlegg kapittel 6.4):  

Kart 5182132-4: 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Flomsone, Fritidspark 

Et utsnitt av resultatene er vist i Figur 4-3. Økningen i vannstand sammenlignet med 20-årsflom med 

klimapåslag er ca. 10 cm ved bru 1 og langs fritidsparken. Videre nedstrøms er økningen i vannstand 

større. Ved bru 2 er vannstandsøkningen beregnet til 30 cm.  

Dybde (m) 
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Figur 4-3 Flomutbredelse ved planområdet for 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Det lyseblå området viser 
flomutbredelsen ved planområdet for 20-årsflom med 20 % klimapåslag. Den svarte linje er grensen til 
planområdet. 

 Usikkerhet 

Usikkerhet i både flomstørrelse og terrengmodell gjør beregningene sensitive for forutsetningene i 

dette området.  

NVE anbefaler generelt 0,3 – 0,5 m [3] usikkerhetspåslag på de beregnede vannstander. I dette 

tilfellet er beregningene utført med en 2D-modell som vil gi redusert usikkerhet. Her anbefales det å 

legge på 0,3 m. Dette er basert på sensitivitetsberegninger for endringer i vannføringer, friksjonsfaktor, 

tidskritt valgt (utført i [1]) og endringer i den nedstrøms grensebetingelsen. Påslaget på vannstanden 

er ikke tatt med i flomsonekartene. 

Det vil også være usikkerheter knyttet til tverrprofilene, da disse er manuelt justert for elvebunnen. De 

stemmer likevel godt overens med innmålinger og tegning under og rundt bruene.  

Det er knyttet usikkerheter til valg av nedstrøms grensebetingelse. Denne er sjekket ved å justere 

vannstand ved nedstrøms grensebetingelse (ved jernbanebru) opp med 0,3 m. Dette gav en endring i 

de beregnede vannstandene oppstrøms bru 2 på maksimalt 0,02 m.  

Erosjon og masseavlagring kan påvirke de beregnede vannstandene betydelig. Størst usikkerhet er 

det i nærheten av bruene der masseavlagring og drivgods kan føre til kapasitetsreduksjon og 

flomstigning oppstrøms, dersom vannet når opp i brubjelken. I denne beregningen når vannet opp i 

underkant brubjelke for bru 1 ved 20-årsflom med 20 % klimapåslag. Vannstanden oppstrøms bru 1 vil 

være sensitiv for oppstuvning fra brua, og for tilstopping av elveløpet nedstrøms. 
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 Vedlegg 

 Lavvannskart Ålma 
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 Frekvensanalyse 

 

 

 

 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5182132   Dokumentnr.: 02   Versjon: D02 

Flomvurdering Oppdal fritidspark  

 

 

2018-04-24n:\518\21\5182132\5 arbeidsdokumenter\2 - fritidsparken oppdal\dokumenter\flomvurdering oppdal 

fritidspark_d02.docx 
2020-07-02  |  Side 17 av 19 

 

 Kart 5182132-3: 20-årsflom med 20 % klimapåslag. Flomsone, Oppdal 

fritidsparken 
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 Kart 5182132-4: 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Flomsone, Oppdal 

fritidsparken 
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  Innmålinger 

 

 

 

 

 



Hei. 
 
Da har vi omsider fått kommet oss ut å målt inn bruer. På vedlagt kartoversikt er de bruene vi ha tatt 
målinger på angitt med eget nummer. Til orientering var vannstanden i elva noen steder relativt stor 
pga. at vannet går over isen. Dette gjelder spesielt for bru nr. 3. Denne brua er også helt ny, etablert i 
forbindelse med E6-omlegging. For å spare tid med innmålingene velges det derfor å sende over 
målsatte konstruksjonstegninger for denne. 
 
Målinger: 
 
Bru 1:   
Lengde brudekke: 12,0 m 
Bredde brudekke: 4,0 m 
Tykkelse brudekke: 0,65 m 
 
Bredde lysåpning: 11,6 m 
Høyde lysåpning: 1,9 m 
 
Bru 2:   
Lengde brudekke: 12,7 m 
Bredde brudekke: 10,6 m 
Tykkelse brudekke: 0,85 m 
 
Bredde lysåpning: 11,9 m 
Høyde lysåpning: 2,2 m 
 
Bru 3:   
For mål se konstruksjonstegning. 
 
Høyde lysåpning: 1,9 m 
 
Bru 4:   
Lengde brudekke: 20,0 m 
Bredde brudekke: 12,7 m 
Tykkelse brudekke: 1,3 m 
 
Bredde lysåpning: 12,1 m 
Høyde lysåpning: 1,6 m 
 
Bru 5:   
Lengde brudekke: 22,1 m 
Bredde brudekke: 10,1 m 
Tykkelse brudekke: 0,6 m 
 
Bredde lysåpning: 8,9 m 
Høyde lysåpning: 2,1 m 
 
Bru 6:   



Lengde brudekke: 18,2 m 
Bredde brudekke: 3,8 m 
Tykkelse brudekke: 0,8 m 
 
Bredde lysåpning: 17,5 m 
Høyde lysåpning: 2,25 m 
 
Jernbanebru:   
Lengde brudekke: 17,0 m 
Bredde brudekke: 4,9 m 
Tykkelse brudekke: 2,0 m 
 
Bredde lysåpning: 15,4 m 
Høyde lysåpning: 2,3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Bilder Bru 1: 
 

 
 

   


