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 Sammendrag 

Norconsult er engasjert av kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla for å kartlegge flomfaren 

langs elven Otra, der den renner gjennom kommunene. Den vurderte elvestrekningen ligger i Agder, og 

strekker seg fra «Byglandsfjorden dam» til kommunegrensen mellom Vennesla og Kristiansand. 

Elven Otra har sitt opphav sør for Hardangervidda og renner gjennom Setesdal mot utløpet i sjøen ved 

Kristiansand. Vassdraget har en lengde på ca. 200 km og et totalt areal på ca. 3800 km2. Otravassdraget er 

utnyttet til kraftproduksjon og det er flere kraftverk i elven som regulerer vannføring og vannstand. 

Flomsonekartleggingen 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 ved gitte vannføringer i vassdraget. 

Flomvannføring er fastsatt for 10-, 20- og 200-årsflom samt 200-årsflom ilagt et klimapåslag på 20 %. 

Vannføringen er beregnet ved bruk av flomfrekvensanalyse på vannmerker som ligger i analyseområdet, 

hvor stasjonen 21.11 Heisel er spesielt vektlagt. Det er valgt å beregne flomvannføringen ved bruk av 

regulerte vannføringer og forventet at flomverdiene som er lagt til grunn vil representere flomforholdene i 

vassdraget på en god måte. 

Vannstandsstigning, flomutbredelse og vannhastigheter i vassdraget er beregnet ved bruk av en 2-

dimensjonal hydraulisk modell i dataprogrammet HEC-RAS. Grunnlaget for modellen er laserdata over 

området samt bunnkartlegging av kritiske områder. Modellen er kalibrert mot kjente vannstander og 

vannføringer i vassdraget. 

Flom i Otravassdraget fører til betydelig vannstandsstigning som vil oversvømme lavtliggende områder tett 

på vassdraget. For flommer med 10- og 20-års gjentaksintervall betraktes flomkonsekvensene som 

forholdsvis små og det er få bygninger som blir berørt. De bygningene som berøres av flom er typisk 

enkeltstående fritidsboliger, industribygg eller bygg på campingplasser som alle ligger tett på elven. Flom 

med 200-års gjentaksintervall fører til økt vannstandsstigning med et omfang som vil berøre bolighus som 

ligger langs Otra. Størst konsekvenser vil forekomme ved Dåsnes i Evje og Hornnes, og ved Røykenes, 

Steinfossvegen og Moseidstranda i Vennesla. På alle de nevnte stedene vil flere bolighus oppleve 

oversvømmelse. Som følge av økte flomstørrelser i fremtiden er det forventet at flomvannstander i 

Otravassdraget kan øke med 0,5-1,0 meter i fremtiden (200-årsflom inkludert 20 % klimapåslag). 

Resultater fra denne flomsonekartleggingen er presentert på flomsonekart som ligger vedlagt denne 

rapporten.   
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1 Innledning og forutsetninger 

1.1 Beskrivelse av prosjektet 

Norconsult er engasjert av kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla for å kartlegge flomfaren 

langs elven Otra, der den renner gjennom kommunene. Den vurderte elvestrekningen ligger i Agder, og 

strekker seg fra «Byglandsfjorden dam» til kommunegrensen mellom Vennesla og Kristiansand. Et 

oversiktskart med markering av beregningsstrekningen er vist i Figur 2. 

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 ved gitte vannføringer i vassdraget. Resultatene fra 

beregningene er presentert på flomsonekart som ligger vedlagt denne rapporten (Bilag 1).  

Flomsonekartleggingen utføres for å danne et grunnlag for fremtidig arealutnyttelse langs vassdraget, og for 

å identifisere hvilke områder som allerede er utsatt for flom. Det heter i TEK17 at byggverk hvor 

konsekvensen av flom er særlig stor ikke skal plasseres i flomutsatte områder. Videre skal byggverk 

plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom med bestemte gjentaksintervall. Hvilket gjentaksintervall som 

blir dimensjonerende avgjøres av konsekvensomfanget som skade på bygget vil medføre. En oversikt over 

sikkerhetsklassene med tilhørende krav til gjentaksintervall er vist i punktlisten under. 

▪ F1 – Liten konsekvens (Garasje, lager, boder) – 20-årsflom 

▪ F2 – Middels konsekvens (Bolighus, fritidsbolig, skole, kontorbygg) – 200-årsflom 

▪ F3 – Stor konsekvens (Sykehjem, brann-/politistasjon, avfallsdeponi) – 1000-årsflom 

For områdene knyttet til Otravassdraget er det vurdert at de fleste bygninger, både eksisterende og nye, vil 

falle inn under sikkerhetsklasse F2. Disse skal dermed sikres mot 200-årsflom. F2 omfatter de fleste 

bygninger som har personopphold. Denne kartleggingen vurderer flom med gjentaksintervallene 10-, 20- og 

200-år. Det vil også bli gjort en vurdering av 200-årsflom i et fremtidig klima (år 2100). Klimapåslag er på 

generelt grunnlag anbefalt av NVE ved tiltak i eller i tilknytning til vassdrag. Figur 1 viser et flyfoto over 

Mosby, og hvordan området ble berørt av flommen i oktober 2017. 

 

Figur 1 Otra ved Mosby, 2. oktober 2017 (Foto: Erik Schrøder/Scanpix) 
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Figur 2 Oversiktskart over beregningsstrekningen omfattet i denne flomsonekartleggingen 
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1.2 Kart- og datagrunnlag 

Alle høyder som er lagt til grunn i denne flomsonekartleggingen refererer til høydegrunnlaget NN2000 hvis 

ikke annet er spesifisert. Utgangspunktet for vannlinjemodellen er lasedata over området lastet ned fra 

https://hoydedata.no/LaserInnsyn/. Brukonstruksjoner og dammer er basert på tilgjengelige tegninger hos 

Statens vegvesen og dameier. Kontrollmålinger for kritiske konstruksjoner er utført av HydraTeam på 

befaring. HydraTeam har også foretatt bunnoppmålinger på utvalgte steder i vassdraget. Denne 

oppmålingen er mer omfattende beskrevet senere i rapporten. Dammene i vassdraget har lokale høyder 

som er oppgitt på damtegninger. Disse er forsøkt korrigert mot kontrollmålinger som er utført. Differansen 

mellom NN2000 og NN1954 er mellom 5 cm og 8 cm hvor NN1954 ligger høyest. 

1.3 Beskrivelse av Otravassdraget 

Elven Otra har sitt opphav sør for Hardangervidda og renner gjennom Setesdal mot utløpet i sjøen ved 

Kristiansand. Vassdraget har en lengde på ca. 200 km og et totalt areal på ca. 3800 km2. Otravassdraget er 

utnyttet til kraftproduksjon og det er bygget flere kraftverk i elven. Reguleringen startet tidlig på 1900-tallet og 

pågår fortsatt gjennom prosjektering av dam Fennesfoss. Siste utbygging skjedde i 1997 gjennom bygging 

av Urevatn, men det regulerte volumet i vassdraget har vært forholdsvis konstant siden etablering av 

Vatnedalsvatn på 1980-tallet. De største magasinene i nedbørfeltet ligger oppstrøms analyseområdet i 

denne flomberegningen.  

Denne flomvurderingen gjelder fra «Byglandsfjorden dam» til kommunegrensen mellom Vennesla og 

Kristiansand. Det er en strekning på ca. 60 km hvor nedbørfeltet øker fra 2830 km2 til 3722 km2. Vassdragets 

utstrekning gjør at feltparametere gjennom nedbørfeltet endrer seg. De høyereliggende områdene er i 

hovedsak åpent fjellandskap, mens skog og mindre heier blir dominerende nærmere kysten. Elvebredden 

langs Otra er i hovedsak skog, men det er også spredt bebyggelse og tettstedene Evje og Vennesla har 

bebyggelse tett på elven. I tillegg til damkonstruksjonene er det infrastruktur i form av veger og jernbane som 

både krysser og går langsmed vassdraget.  

Den observerte spesifikke middelvannføringen varierer, men på den vurderte strekningen er den ca. 40 

l/s/km². For å ta hensyn til nedbørfeltene og økende areal er vassdraget delt opp i mindre delstrekninger. 

Oppdelingen er gjort der det er damanlegg eller hvor større sidevassdrag renner inn i Otra. Feltparametere 

for nedbørfeltene knyttet til vassdraget er beregnet med NVEs webapplikasjon Nevina og med 

kartapplikasjonen «Scalgo Live». En oversikt med generelle nedbørfeltparametere er presentert i Tabell 1, 

mens et oversiktskart med markering av nedbørfeltene er vist i Figur 3.  

Tabell 1 Feltparametere for nedbørfelt i Otravassdraget. 

Nedbørfelt Areal 

(km²) 

Eff. sjø % 

(%) 

Høyde, min-med-maks 

(moh.) 

Qn1 

(l/s/km²) 

Dam Byglandsfjord 2830 1.80 200-908-1529 40.4 

Fennefoss 2879 1.71 177-897-1529 40.1 

Breidflå 3158 1.50 171-859-1529 39.8 

Dam Gåseflå 3387 1.50 165-831-1529 39.6 

Iveland kraftstasjon 3468 1.47 118-818-1529 39.5 

Nomeland kraftstasjon 3491 1.48 98-815-1529 39.5 

Beihølen inntaksdam 3584 1.40 97-802-1529 39.4 

Steinsfossen 3659 1.39 41-791-1529 39.4 

Hunsfoss 3705 1.35 35-785-1529 39.3 

Kommunegrense 

Vennesla og Kristiansand 3722 1.35 12-782-1529 39.2 

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

https://hoydedata.no/LaserInnsyn/
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Figur 3 Oversiktskart med markering av nedbørfeltet til Otravassdraget. 
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2 Beregning av flomstørrelse 

2.1 Hydrologiske forutsetninger 

Beregning av flomvannføring i denne flomsonekartleggingen er basert på regulerte vannføringer med 

målinger fra Otravassdraget. Det betyr at beregningene tar hensyn til den flomdempende effekten dammene 

historisk har hatt. 

Metodikken skiller seg fra tradisjonelle flomberegninger gjort etter Damsikkerhetsforskriften, hvor uregulerte 

flommer som regel legges til grunn. Slike flomberegninger velger forutsetninger for å bestemme en «worst 

case» flomverdi. Dette gir konservative, og noen ganger kunstig høye estimat på flomvannføringer. Spesielt 

gjelder dette i vassdrag med stor grad av regulering. Ved fastsettelse av flomverdi i Otravassdraget er det 

fornuftig å ta hensyn til damanleggene som ligger i vassdraget og regulerte flommer er vektlagt. Det påpekes 

at ved veldig store gjentaksintervall vil ofte regulerte flommer konvergere mot uregulerte flomvannføringer, 

og dette kan gjøre det naturlig å inkludere en større del av mer uregulert periode i flomanalysen.  

2.2 Regulering av vassdraget 

Otravassdraget er regulert av flere dammer og kraftverk som påvirker både flomvannføring og 

flomvannstand. Reguleringen av vassdraget startet tidlig på 1900-tallet og har økt frem til i dag. En grafisk 

fremstilling av hvordan det regulerte vannvolumet har endret seg over tid er vist i Figur 4. Den største 

endringen skjedde i forbindelse med etablering av Vatnedalsvatn på 1980-tallet, og siden 1986 har det 

akkumulerte volumet vært stabilt med en liten økning i 1997.  

Energiloven omhandler produksjon, omsetning og bruk av energi i Norge. Loven ble endret i 1990 i 

forbindelse med liberalisering av kraftmarkedet. Som følge av lovendringen ble reguleringspraksis i 

Otravassdraget endret for å redusere tidligere flomtap. Ved fastsettelse av flomverdi i denne 

flomsonekartleggingen er derfor perioden fra 1990-2020 mest vektlagt, men det er gjort 

sensitivitetsvurderinger på eldre målinger. 

 

Figur 4 Akkumulert magasinvolum i Otravassdraget (1900-2020). 
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2.3 Målestasjoner 

Utvalgte vannmerker/målestasjoner i Otravassdraget er benyttet i en regional flomanalyse. En oversikt over 

stasjonene med utvalgte feltparametere er presentert i Tabell 2. Informasjonen som er listet opp er hentet fra 

NVEs database for målestasjoner (Hydra II). Målestasjonene er hovedsakelig valgt ut fra geografisk nærhet 

og likhet med de aktuelle nedbørfeltene som er vurdert, men også serielengde og kvalitet er vektlagt. Et 

oversiktskart med markering av vannmerkene er vist i Figur 5. 

Vannmerkene Byglandsfjord, Syrtveit og Heisel har lange måleserier som strekker seg nesten frem til i dag. 

Resterende vannmerker har kortere serier og dekker en periode med mindre regulering i vassdraget.  

Tabell 2 Målestasjoner i Otravassdraget. 

Nr. Navn Periode År Areal 

(km²) 

Medianhøyde 

(moh.) 

Eff. sjø-% 

(%) 

Årsavløp 

(l/s/km²) 

21.24 Byglandsfjord 1913-2020 105 2805 908 1.8 40 

21.69 Syrtveit 1913-2020 98 2810 907 1.8 40 

21.34 Kilefjord 1923-1952 30 3342 834 1.5 42 

21.7  Skisland 1912-1959 30 3470 815 1.5 44 

21.26  Røyknes 1912-1959 30 3555 803 1.4 42 

21.11 Heisel 1930-2020 88 3688 784 1.4 40 
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Figur 5 Oversiktskart med markering av vannmerker benyttet ved fastsettelse av flomvannføring. 
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2.4 Vurdering av spesifikt årsmiddelavløp 

Spesifikt årsmiddelavløp registrert ved vannmerkene i Tabell 2 er sammenlignet med årsmiddelavløpet som 

er beregnet med avrenningskartet til NVE. Sammenligningen er vist i Tabell 3 og viser at avrenningskartet 

stemmer bra med registreringene som er gjort. Ved flertallet av vannmerkene gir avrenningskartet litt høyere 

spesifikt avløp, men differansene er forholdsvis små. Generelt er det liten variasjon mellom 

årsmiddelavløpene, både mellom vannmerkene og mellom målingene/beregningene. Det er en tendens som 

er forventet siden nedbørfeltene betraktes som forholdsvis like. 

Tabell 3 Sammenligning av spesifikt årsmiddelavløp registrert ved vannmerkene og beregnet med avrenningskartet. 

Nr. Navn Qn avrenningskartet 

(l/s/km²) 

Qn registrert 

(l/s/km²) 

Forhold 

21.24 Byglandsfjord 44.9 40.4 1.11 

21.69 Syrtveit 44.9 40.4 1.11 

21.34 Kilefjord 43.7 41.9 1.04 

21.7  Skisland 43.4 43.5 1.00 

21.26  Røyknes 43.2 42.2 1.02 

21.11 Heisel 42.9 40.1 1.07 

2.5 Sesongvariasjon 

I flomberegninger er det vanlig å skille på ulike flomsesonger for å enklere kunne vurdere årsaken til 

flomhendelsene. I kystnære områder på Sørlandet er det tradisjonelt sett høstflommer, knyttet til store 

nedbørhendelser, som er dominerende. Lenger inn i landet forekommer også flommer på våren som følge 

av snøsmelting. Figur 6 viser års-polarplott fra vannmerke 21.11 Heisel hvor store flomhendelser er fordelt 

over året. Figuren er delt inn i to ulike tidsperioder hvor skillet i 1989/1990 i hovedsak skyldes etablering av 

ny energilov og endret reguleringspraksis i vassdraget. Det kommer tydelig frem at både flertallet og de 

største flommene forekommer på våren og på høsten. Samtidig viser figurene at større flommer også 

forekommer i resten av året. Målinger fra de andre vannmerkene bekrefter samme tendens. Fordi flommene 

i vassdraget kan forekomme både på høsten og på våren er flomfrekvensanalyse utført på årsflommer. 

Tendensen er også at antallet vårflommer er redusert med økt regulering.  

 

Figur 6 Årspolarplott fra vannmerke 21.11 Heisel. 
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2.6 Flomfrekvensanalyse på døgnmiddelflom 

Det er utført flomfrekvensanalyse på alle vannmerkene som er presentert i Tabell 2. Beregningene er gjort 

med NVEs programvare for ekstremverdianalyse, DAGUT, ved bruk av Gumbelfordeling, GenLog-fordeling 

og GEV-fordeling. Tabell 4 viser en oversikt over spesifikk vannføring ved middelflom, 10-årsflom, 20-årsflom 

og 200-årsflom i hele måleperioden til vannmerkene. 

Registrerte målinger viser forholdsvis liten forskjell i vannføring. Størst spesifikk vannføring er estimert ved 

Kilefjord, Skisland og Røykenes. Disse vannmerkene har målinger fra en periode med mindre regulering og 

resultatet er forventet. Målinger ved Syrtveit/Byglandsfjord og Heisel har veldig like spesifikke vannføringer. 

På grunn av mindre magasineringsvolum i nedre del av vassdraget er det forventet at Heisel i mindre grad vil 

påvirkes av regulering enn Syrtveit/Byglandsfjord. Effekten av dette kan observeres på enkeltflommer, men 

kommer i liten grad frem av frekvensanalysen.   

Tabell 4 Vannføring ved utvalgte vannmerker beregnet med frekvensanalyse. 

Nr. Navn Periode Areal 

(km²) 

Qm 

(l/s/km²) 

Q10 

(l/s/km²) 

Q20 

(l/s/km²) 

Q200 

(l/s/km²) 

Fordeling 

21.24 Byglandsfjord 1913-2020 2805 162 247 277 359 GEV 

21.69 Syrtveit 1913-2020 2810 168 253 282 362 GEV 

21.34 Kilefjord 1923-1952 3342 189 254 281 370 Gumbel 

21.7  Skisland 1912-1959 3470 196 278 314 429 Gumbel 

21.26  Røyknes 1912-1959 3555 190 236 309 424 Gumbel 

21.11 Heisel 1930-2020 3688 158 231 259 357 GenLog 

 

For vannmerkene Syrtveit og Heisel, som har lange måleperioder, er det valgt å gjøre en sammenligning 

mellom ulike tidsperioder og fordelinger for å undersøke hvordan reguleringen har påvirket den registrerte 

vannføringen. Sammenligningene er vist i Tabell 5 og Tabell 6, og skiller mellom hele måleperioden, samt før 

og etter 1990. Det kommer tydelig frem at nyere målinger har lavere spesifikk flomvannføring, og at dette 

gjelder ved både Syrtveit og Heisel. Tabellene viser også at differansen mellom gjentaksintervallene er 

forholdsvis stabil. Figur 7 viser en grafisk fremstilling av målingene gjort ved 21.11 Heisel.  

Tabell 5 Sammenligning av ulike måleperioder ved vannmerke 21.69 Syrtveit. 

Nr. Navn Periode Qm 

(l/s/km²) 

Q10 

(l/s/km²) 

Q20 

(l/s/km²) 

Q200 

(l/s/km²) 

Fordeling 

21.69 Syrtveit 1913-2020 168 253 282 362 GEV 

21.69 Syrtveit 1913-1989 180 252 280 360 GEV 

21.69 Syrtveit 1973-2020 136 224 262 385 Gumbel 

21.69 Syrtveit 1990-2020 118 195 229 336 Gumbel 

 

Tabell 6 Sammenligning av ulike måleperioder ved vannmerke 21.11 Heisel. 

Nr. Navn Periode Qm 

(l/s/km²) 

Q10 

(l/s/km²) 

Q20 

(l/s/km²) 

Q200 

(l/s/km²) 

Fordeling 

21.11 Heisel 1930-2020 158 236 270 377 Gumbel 

21.11 Heisel 1930-2020 158 231 259 357 GenLog 

21.11 Heisel 1930-1989 175 244 274 370 GenLog 

21.11 Heisel 1990-2020 129 199 230 330 Gumbel 
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Figur 7 Frekvenskurve for vannmerke 21.11 Heisel med ulike måleperioder. 

2.7 Observerte flommer 

Tabell 7 viser de fem største registrerte døgnvannføringene registrert ved vannmerke 21.11 Heisel. Største 

registrerte vannføring forekom 06. juni 1933, før vassdraget ble omfattende regulert. Oktober-flommen fra 

2017 imidlertid er den tredje største registrerte vannføringen som er gjort ved vannmerket, og beviser at 

store flommer fortsatt forekommer til tross for reguleringen av vassdraget. 

Kolonnen «Qmaks/Q200» angir hvor stor vannføring som er observert i forhold til 200-årsflommen som er 

beregnet med frekvensanalysen (1990-2020). Målingene viser at maksimale observerte flommer ved 

målestasjonen ligger i sjiktet 80%-112% av estimert 200-årsflom. Oktober-flommen fra 2017 svarer til 80% 

av en 200-årsflom og karakteriseres som er 50-årsflom. Vannføringskurven fra denne flomhendelsen er vist i 

Figur 8. Til sammenligning er storflommen fra 1933 karakterisert som en flom med gjentaksintervall på 

mellom 200-300 år.   

Tabell 7 Maksimal flomverdier registrert ved vannmerke 21.11 Heisel. 

År Dato Vannføring (m³/s) Vannføring (l/s/km2) Qmaks/Q200 

1933 06. juni 1400 380 1.12 

1938 05. oktober 1029 279 0.82 

2017 01. oktober 1008 273 0.80 

1957 06. november 1000 271 0.80 

1987 16. oktober 1000 271 0.80 
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Figur 8 Vannføringskurve fra vannmerke 21.11 Heisel under oktober-flommen i 2017. Rød markering er manuell 
korreksjon utført av NVE. 
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2.8 Beregning av momentanflom 

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 døgnmiddelflom ved å analysere de største flomhendelsene som har forekommet i 

vassdraget. Alternativt kan NVEs formelverk for beregning av kulminasjonsfaktor benyttes. Denne 

flomsonekartleggingen vurderer både NVEs formelverk, og de største flomhendelsene som er registrert ved 

vannmerke 21.11 Heisel.  

Formelverket gitt i NVEs retningslinjer skiller på høstflommer og vårflommer, og er basert på nedbørfeltenes 

feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent). Fordi flomfrekvensanalyse er gjort på årsflommer er 

ligningen for høstflommer lagt til grunn. Det er ofte en konservativ vurdering. Ligningen er vist under og 

beregnet forholdstall mellom momentanflom og døgnmiddelflom ligger i sjiktet rundt 1,0 for flere utvalgte 

steder i vassdraget. Det vurderes som en kunstig lav verdi og det er kjent at formelverket kan gi urealistiske 

verdier for store nedbørfelt med betydelig effektiv sjøprosent.  

 
𝑸𝒎𝒐𝒎

𝑸𝑫ø𝒈𝒏
⁄ = 𝟐, 𝟐𝟗 − 𝟎, 𝟐𝟗 ∙ 𝐥𝐨𝐠 (𝑨) − 𝟎, 𝟐𝟕𝟎 ∙  𝑨𝑺𝑬

𝟎,𝟓
  

Det er også gjort en kontroll av kulminasjonsfaktor basert på vannføringsmålinger ved vannmerket 21.11 

Heisel. Vannmerket har timesmålinger på vannføring i perioden fra 1998 og frem til 2020 og det er gjort en 

sammenligning av timesdata mot døgndata i denne perioden. Ved den største flomhendelsen som er 

registrert i vassdraget (oktober 2017), er forholdet mellom døgnmiddelflom og kulminasjonsflom på 1,15. 

Forholdstallet varierer mellom ulike flomhendelser, men er sjelden mer enn 1,2. Frekvensanalyse på ulike 

gjentaksintervall mellom døgn- og timesdata gir et forholdstall som varierer fra 1,09-1,12.  

Videre i denne flomsonekartleggingen er det valgt å benytte å benytte et forholdstall mellom 

døgnmiddelflom og kulminasjonsflom på 1,15. Valget begrunnes med at dette er den observerte verdien 

ved den største flommen i nyere tid. Samme verdi benyttes for alle gjentaksintervall og dette betraktes som 

en konservativ vurdering for flommene med gjentaksintervall på 10 og 20 år.   

2.9 Valg av flomstørrelse og vurdering av klimapåslag 

Flomstørrelse i Otravassdraget er vurdert ved bruk av frekvensanalyse på utvalgte vannmerker med 
målinger fra vassdraget. Det er valgt å vektlegge målinger fra vannmerkene «21.69 Syrtveit» og «21.11 
Heisel» siden disse har målinger frem til i dag.   
 

På grunn av ulik grad og praktisering av vannstandsregulering i vassdraget, er ulike tidsperioder vurdert og 

sammenlignet. Det er vurdert at tidsperioden fra 1990-2020 er mest representativ for eksisterende og 

fremtidige forhold, og flomverdier fra denne tidsperioden er benyttet som utgangspunkt. 

Vassdraget har forholdsvis lang utstrekning, men utførte analyser tilsier at den spesifikke flomverdien er lik i 

hele analyseområdet. Det er derfor valgt å benytte en spesifikk flomverdi per gjentaksintervall. Valgte 

spesifikke flomverdier er presentert i Tabell 8, og er hentet fra vannmerket Heisel. Målingene ved dette 

vannmerket er forventet å representere flomverdiene i hele vassdraget på best måte. Flomvannføring ved 

10- og 20-årsflom er hentet direkte fra måleserien i tidsperioden 1990-2020. For 200-årsflom er det valgt å 

legge til grunn flomvannføringen fra hele måleperioden med fordelingen (generalized logistic). Økningen skal 

ta hensyn til mindre reguleringskapasitet ved store gjentaksintervall og vurderes som en konservativ 

betraktning. Kulminasjonsvannføringer på bestemte steder i vassdraget er vist i Tabell 9.   
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Tabell 8 Spesifikke flomvannføringer benyttet i flomsonekartleggingen. 

Gjentaksintervall (år) Spesifikk flomvannføring (l/s/km2) 

Middelflom (Qm) 129 

10-årsflom (Q10) 199 

20-årsflom (Q20) 230 

200-årsflom (Q200) 357 

 

Tabell 9 Kulminasjonsvannføring i Otravassdraget. 

Nedbørfelt Qm (m³/s) Q10 (m³/s) Q20 (m³/s) Q200 (m³/s) 

Dam Byglandsfjord 420 648 749 1162 

Breidflå 468 723 835 1297 

Dam Gåseflå 502 775 896 1391 

Iveland kraftstasjon 514 794 917 1424 

Nomeland kraftstasjon 518 799 923 1433 

Beihølen inntaksdam 532 820 948 1471 

Steinsfossen 543 837 968 1502 

Hunsfoss 550 848 980 1521 

Kommunegrense 

Vennesla og Kristiansand 552 852 984 1528 

Klimaframskrivinger for Norge tilsier endringer i fremtidig temperatur og nedbørforhold. Agder-fylkene er 

dominert av regnflommer på høsten og om vinteren, og er forventet at denne tendensen vil være mer 

markant i fremtiden. NVE anbefaler 20% klimapåslag for alle større nedbørfelt i regionen, og minimum 20% 

klimapåslag for nedbørfelt som har nedbørfelt mindre enn 100 km² og som reagerer raskt på styrtregn. Det 

påpekes at størst endring er forventet i kystnære områder (20-30%), mens høytliggende nedbørfelt i 

innlandet vil oppleve mindre endringer. 

Klimapåslag er ikke et krav, men er på generelt grunnlag anbefalt av NVE ved prosjektering av varige tiltak i 

tilknytning til vassdrag. Norconsult anbefaler at det benyttes 20% klimapåslag ved flomvurderinger i 

Otravassdraget. Kulminasjonsvannføring for 200-årsflom og 200-årsflom inkludert klimapåslag (20%) er 

presentert i Tabell 10.  

Tabell 10 Kulminasjonsverdier for Otra. 

 

 

 

Nedbørfelt Q200 (m³/s) Q200 inkl. klima (m³/s) 

Dam Byglandsfjord 1162 1394 

Breidflå 1297 1556 

Dam Gåseflå 1391 1669 

Iveland kraftstasjon 1424 1709 

Nomeland kraftstasjon 1433 1720 

Beihølen inntaksdam 1471 1766 

Steinsfossen 1502 1803 

Hunsfoss 1521 1825 

Kommunegrense Vennesla 

og Kristiansand 1528 1834 
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3 Reguleringsanlegg i Otravassdraget 

Otravassdraget er omfattende regulert og har flere dammer og kraftverk. Det gjelder også strekningen som 

er vurdert i denne flomsonekartleggingen. Dammer listet opp i punktlisten under har flomluker, og er med på 

å styre vannstanden i analyseområdet under flom. Det finnes også mindre konstruksjoner i vassdraget, men 

disse er uten aktiv regulering.  

▪ Dam Fennefoss (under bygging) 

▪ Gåseflå inntaksdam 

▪ Nomeland Hoveddam 

▪ Beihølen inntaksdam 

▪ Hunsfoss øst og Hunsfoss vest 

▪ Vigelandsfoss 

Agder Energi og Hydro er dameiere, og regulerer vannføring i vassdraget med hovedfokus på 

kraftverksproduksjon. Som dameiere er de underlagt reguleringskonsesjonen ved de enkelte anleggene og 

har reguleringsgrenser som de må forholde seg til. Praksis i vassdraget er at vannstanden i magasinene 

aktivt tappes ned i forkant av store flommer og erfaring tilsier at nedtappingen påvirker størrelsen på 

flomtoppene. Magasinene til dammene i nedre del av Otra har begrenset magasineringskapasitet, og 

Byglandsfjorden er siste magasin med betydelig reguleringsvolum. For de andre dammene er målsettingen 

at vannstanden holdes mest mulig stabil så lenge lukene har kapasitet til å håndtere vannføringen. Det skal 

heller ikke slippes mer vann slik at lukehåndteringen forverrer flomsituasjonen nedstrøms. 

3.1 Dam Fennefoss 

Dam Fennefoss er en planlagt dam som bygges i forbindelse med nytt kraftverk ved Fennefoss. Per 2021 er 

dammen under prosjektering med planlagt ferdigstillelse i 2023. Nye dam Fennefoss er ikke en del av 

flomsonekartleggingen, men det er ikke forventet at etablering av dammen vil medføre større 

vannstandsstigning under flom. Det er i forbindelse med bygging satt krav om at maksimalt vannstandsnivå 

ved Odden camping skal være 176.58 moh. når vannføringen er 1180 m³/s.   

3.2 Gåseflå inntaksdam 

Dam Gåseflå ligger ved utløpet til Gåseflåfjorden og er inntaksdam til Iveland kraftverk. Dammen er en 

gravitasjonsdam i betong med en total lengde på ca. 100 meter, og største høyde på ca. 20 meter. HRV 

ligger 167,25 moh. og magasinet har en reguleringshøyde på fire meter.  

Damanlegget har fast overløp med terskel på kote 167,25 og total lengde 16 meter. Tapping skjer gjennom 

to segmentluker med terskel på kote 161. Hver luke har en bredde på 24 meter og en høyde på 6,5 meter. I 

tillegg til segmentlukene er det en klappeluke med 9 meter bredde, 2,75 meter høyde og terskel på 164,5 

moh. Damkronen / brubanen over dammen ligger 168,25 moh. Iveland kraftverk har en slukeevene på ca. 

220 m³/s. 

En oversikt over damparametere er presentert i Tabell 11, mens resultater fra tidligere utført flomberegning 

(2007) er vist i Tabell 12. Alle verdiene er endret fra lokalt høydesystem til NN2000, og det er forutsatt at 

differansen mellom systemene er 25 cm. Korrigering er basert på oppmålinger på dammen utført 

10.02.2020. Dokumentasjon på oppmåling ligger vedlagt i Bilag 5. Et bilde av dam Gåseflå samt 

kapasitetskurven til dammen er vist i Figur 9 og Figur 10. Kapasitetskurven er hentet fra flomberegningen til 

CM, men korrigert til NN2000. Vannføringer beregnet i flomsonekartleggingen er markert i figuren. 
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Tabell 11 Damdata for dam Gåseflå. 

Høydesystem Lokalt (moh.) NN1954 (moh.) NN2000 (moh.) 

HRV 167 167.3 167.25 

Luketerskel 160.75 161.05 161 

Damkrone 168 168.3 168.25 

Tabell 12 Resultater fra flomberegningen utført av i CM i 2007. (Høydesystem NN2000). 

Flomsituasjon Avløp Vannstand (moh.) Vannstand over HRV 

Dimensjonerende flom, Q1000 1440 167.54 0.29 

Kontrollflom, 1,5 x Q1000 1973 169.29 2.04 

 

 

Figur 9 Dam Gåseflå. 

 

Figur 10 Kapasitetskurve for dam Gåseflå. (Høydesystem NN2000). 
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3.3 Nomeland Hoveddam 

Nomeland Hoveddam er en betong-gravitasjonsdam som er inntak til Nomeland kraftverk. Flomavledning fra 

dammen skjer via to valseluker med laveste nivå på 111,5 moh. Hver luke har en bredde på ca. 20 meter og 

en høyde på ca. 5 meter. I tillegg til valselukene har dammen fast overløp på kote 116,55 med lengde på ca. 

35 meter. Damkronen og gangbanen over flomløpet ligger 118 moh. Nomeland kraftverk har en slukeevne 

på ca. 180 m³/s.  

Damparametere for dammen er presentert i Tabell 13, mens resultater fra flomberegningen til CM (2007) er 

vist i Tabell 14. Bilde av dammen samt kapasitetskurven er vist i Figur 11 og Figur 12. Kapasitetskurven er 

hentet fra flomberegningen til CM. Vannføringer beregnet i denne flomsonekartleggingen er markert i 

figuren. På damtegninger og i flomberegninger er høyder oppgitt i lokalt høydesystem og differansen til 

NN2000 er ikke kontrollmålt med GPS. Isteden er det gjort kontrollmålinger mot tilgjengelig høydegrunnlag 

basert på laserdata. Avviket mellom lokale høyder og NN2000 ligger i størrelsesorden ± 5 cm. Avviket 

vurderes som forholdsvis lite og lokale høyder er vurdert å nesten tilsvare NN2000. 

Tabell 13 Damdata for Nomeland Hoveddam. 

Høydesystem Lokalt (moh.) NN2000 (moh.) 

HRV 116,5 Ca. 116,5 

Luketerskel 111,5 Ca. 111,5 

Damkrone 118 Ca. 118,0 

Tabell 14 Resultater fra flomberegningen utført av i CM i 2007.(Lokalt høydesystem/NN2000) 

Flomsituasjon Avløp Vannstand (moh.) Vannstand over HRV 

Dimensjonerende flom, Q1000 1497 118.46 1.96 

Kontrollflom, 1,5 x Q1000 2021 119.30 2.80 

   

 

Figur 11 Nomeland hoveddam sett fra nedstrøms side. 
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Figur 12 Kapasitetskurve for Nomeland hoveddam. (Lokalt høydesystem/NN2000) 
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3.4 Beihølen inntaksdam 

Dam Beihølen er inntak til kraftverkene Steinsfoss 1 og 2 som begge driftes av Agder Energi. Dammen har 
en lengde på ca. 75 m og største damhøyde (til brobane) på ca. 17 m. Flomavledning skjer gjennom to 
segmentluker sentralt på dammen. Begge lukene har en bredde på 16,5 meter og høyde på 8,5 meter. 
Terskelnivå ligger 88,72 moh, og dammen er plassert i konsekvensklasse 2. 
 
Damparametere for Beihølen inntaksdam er presentert i Tabell 15, mens Tabell 16 viser resultater fra 

flomberegningen som CM utførte i 2007. Figur 13 viser et bilde av dammen, mens Figur 14 viser 

kapasitetskurven som ble lagt til grunn i flomberegningen. På damtegninger og i flomberegninger er høyder 

oppgitt i lokalt høydesystem og differansen til NN2000 er ikke kontrollmålt med GPS. Isteden er det gjort 

kontrollmålinger mot tilgjengelig høydegrunnlag basert på laserdata. Avviket mellom lokale høyder og 

NN2000 ligger i størrelsesorden ± 5 cm. Avviket vurderes som forholdsvis lite og lokale høyder er vurdert å 

nesten tilsvare NN2000. 

Tabell 15 Damdata for Beihølen inntaksdam. 

Høydesystem Lokalt (moh.) NN2000 (moh.) 

HRV 96.23 Ca. 96.23 

Luketerskel 88.72 Ca. 88.72 

Damkrone 96.92 Ca. 96.92 

 
Tabell 16 Resultater fra flomberegningen utført av i CM i 2007. (Lokalt høydesystem/NN2000) 

Flomsituasjon Avløp Vannstand (moh.) Vannstand over HRV 

Dimensjonerende flom, Q500 1458 96.30 0.07 

Kontrollflom, 1,5 x Q500 1955 97.90 1.67 

 
 

 
Figur 13 Beihølen inntaksdam. 
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Figur 14 Kapasitetskurve for Beihølen inntaksdam. (Lokalt høydesystem/NN2000). 
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3.5 Hunsfoss 

Hunsfoss er et gammelt industriområde i Vennesla som i dag består av et næringsområde og to kraftverk. 

Kraftverkene ligger adskilt og utløpet fra Venneslafjorden deler seg i to separate løp ved Hunsfossen. Begge 

elveløpene er regulert gjennom dammene Hunsfoss Øst og Hunsfoss Vest. Bilder av dammene er vist i Figur 

15 og Figur 16.   

Hunsfoss øst regulerer vannføring gjennom en 13,5 meter bred segmentluke med laveste nivå som ligger 28 

moh. Dammen har et 9 meter bredt overløp som ligger 38 moh. Kraftverkene ved dammen har en samlet 

inntakskapasitet på ca. 180-200 m³/s. 

Hunsfoss Vest styrer vannstanden i inntaksbassenget til et av kraftverkene ved bruk av to luker som har 

samlet bredde på 24 meter og terskel på 34,5 moh. Hvis vannstanden i bassenget overstiger 40 moh., vil det 

gå overløp inn på industriområdet. Det er ytterligere to lukedammer (Stemmen) som regulerer vannstanden 

mellom Venneslafjorden og inntaksbassenget til Hunsfoss Vest. Ved stor vannføring lukkes lukene for å 

hindre vannstandsstigning i inntaksbassenget. Flomsonekartleggingen forutsetter at lukene er lukket og at 

flomvannføring renner i overløp. Det er forutsatt at segmentluken har en bredde på 6,3 meter og terskel på 

39 moh., mens plan-/skruelukene har en bredde på ca. 25 meter og terskel på 39,7 moh.    

Damparametere for Hunsfoss-dammene er presentert i Tabell 17 og Tabell 18. Tabell 19 viser resultater fra 
flomberegningen som CM utførte i 2007, mens Figur 16 viser kapasitetskurven som ble lagt til grunn i 
flomberegningen. Differansen mellom det lokale høydesystemet og NN2000 er ukjent, men en 
sammenligning mellom tilgjengelig høydegrunnlag og eksisterende damtegninger viser veldig liten differanse 
(0-5 cm). Det er forutsatt i beregningene at det lokale høydesystemet er det samme som NN2000.  

Tabell 17 Damdata for dam Hunsfoss Øst. 

Høydesystem Lokalt (moh.) NN2000 (moh.) 

HRV 38 Ca. 38 

Luketerskel 28 Ca. 28 

Damkrone 42 Ca. 42 

Tabell 18 Damdata for dam Hunsfoss Vest. 

Høydesystem Lokalt (moh.) NN2000 (moh.) 

HRV 38 38 

Luketerskel 34.5 34.5 

Damkrone Ca. 40  Ca. 40  

Tabell 19 Resultater fra flomberegningen utført av i CM i 2007. (Lokalt høydesystem/NN2000) 

Flomsituasjon Avløp Vannstand (moh.) Vannstand over HRV 

Dimensjonerende flom, Q500 1480.3 40.05 2.05 

1000-årsflom, Q1000 1582.0 40.30 2.30 
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Figur 15 Hunsfoss Øst. 

 

Figur 16 Flyfoto med markering av Hunsfoss Vest og Stemmen. 
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Figur 17 Kapasitetskurve for Hunsfoss inntaksdam. (Lokalt høydesystem/NN2000). 

3.6 Vigelandsfoss 

Dam Vigelandsfoss er inntaksdam for Vigeland kraftverk som driftes av Hydro. Anlegget ble fornyet i 2016-

2017 og består av flere ulike damdeler hvor fire av disse benyttes til flomavledning. Primært skjer 

vannstandsregulering gjennom to segmentluker som begge har en bredde på 24 meter og terskel på 16,75 

moh. I tillegg har damanlegget to faste overløp som ligger 23,0 og 23,2 moh. Disse har en bredde på 15 

meter og 77 meter. Vigelandsfoss har god avledningskapasitet og opplever liten vannstandsstigning ved 

flom. Kapasitetskurve for dammen når begge lukene benyttes er presentert i Figur 19. Kurven er utarbeidet 

av Sweco i forbindelse med prosjektering av nye dam Vigelandsfoss. Kraftverket har en slukeevne på 160 

m³/s, men denne kapasiteten er ikke inkludert i kapasitetskurven. Hydro forventer at kraftverket vil være 

funksjonelt også i en flomsituasjon.  

Tabell 20 Damdata for Vigelandsfoss. 

Høydesystem Lokalt (moh.) NN20002 (moh.) 

HRV 23.0 23.36 

Luketerskel 16.75 17.11 

Damkrone 25.0-25.65 25.36-25.75 

 
 

 
2 Differansen mellom lokalt høydesystem og NN2000 (0,358 m) er hentet fra sluttrapporten til nye Vigelandsfoss.  
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Figur 18 Dam Vigelandsfoss. 

 

Figur 19 Kapasitetskurve for dam Vigelandsfoss (NN2000). 
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4 Hydraulisk vannlinjemodell 

4.1 Beregningsmodell og datakvalitet 

Vannstandsstigning, flomutbredelse og vannhastigheter i Otravassdraget er beregnet ved bruk av en 2-

dimensjonal hydraulisk modell i dataprogrammet HEC-RAS. Grunnlaget for modellen er laserdata over 

området som er målt opp i 2017. Oppmålingen har en nøyaktighet / tetthet på 5 pkt. per kvadratmeter. 

Oppmålingen er tradisjonell lasermåling gjort fra fly og dataene er lastet ned fra «høydedata.no». Alle 

høydene i modellen refererer til høydedatum NN2000. 

Tradisjonell oppmåling fra fly klarer ikke å registrere elvebunnen der vanndybden er stor. For å gjengi 

elvebunnen på en akseptabel måte er det derfor benyttet dybdemålinger som er gjort i vassdraget. 

Dybdemålingene er både nye målinger utført i forbindelse med denne kartleggingen, samt tidligere utførte 

målinger som er gjort i vassdraget. Andre steder i vassdraget er det gjort mindre skjønnsmessige 

tilpasninger av elvebunnen.   

Vannstand, vannføring og vannhastighet i modellen beregnes mellom celler i et «beregningsmesh». 

Cellestørrelsen i modellene varierer og er avhengig av terrenget. For elveløpet og elvebredden varierer 

cellestørrelsen fra 5x5 meter til 20x20 meter. Flatere områder i modellen, og områder som ikke 

oversvømmes har cellestørrelse fra 20x20 meter. Kritiske overganger eller markante formasjoner i terrenget 

slik som veger har mindre celle-størrelse gjennom bruk av «break lines». Modellen er satt opp til å beregne 

strømning med ligningssettet «SWE-ELM» og krav om at Courant-tallet i beregningene ikke overstiger 1,0. 

Fordi vassdraget har lang utstrekning er vannlinjemodellen delt opp i flere separate deler som samlet dekker 

store deler av vassdraget. Utvalgte områder som enten er svært bratte eller er uten bebyggelse er utelatt fra 

modellen. En oversikt over strekningene som er kartlagt er vist i Tabell 21, mens oversiktskart som viser de 

modellerte områdene er vist i Bilag 2. 

Tabell 21 Oversikt over vurderte strekninger i Otravassdraget. 

Modell nr. Fra Til Strekning (km) 

1 Dam Byglandsfjord Fennefoss Ca. 10 

2 Fennefoss Dam Gåseflå Ca. 25 

3 Iveland kraftstasjon Beihølen inntaksdam Ca. 8 

4 Steinsfossen Hunsfoss Ca. 6 

5 Hunsfoss Vigelandsfoss Ca. 2 

6 Vigelandsfoss Kommunegrensa mellom Kristiansand og Vennesla Ca. 4 

4.2 Grensebetingelser 

Vannlinjemodellene er satt opp med en øvre og en nedre grensebetingelse hvor oppstrøms 

grensebetingelse er beregnet flomvannføring i vassdraget. Flomvannføringen er momentanverdi for flom, 

både med og uten klimapåslag, som presentert i Tabell 9 og Tabell 10. Vassdraget er langt og for at 

flomvannføringen skal bli riktig og øke underveis er vannføring tilført utvalgte steder i modellene. 

Nedre grensebetingelse varierer avhengig av beregningsstrekning. De fleste modellene avsluttes ved en 

dam og i de tilfellene er avløpskurven til dammene lagt til grunn. Hvis lukekapasiteten er større enn 

flomvannføringen er nedre grensebetingelse satt lik HRV. Dette gjelder for alle dammene opp til 20-årsflom. 

Avløpskurvene forutsetter at kraftverkene er stengt noe som vil være en konservativ betraktning. Hvordan 

kjøring av kraftverkene påvirker vannstanden i vassdraget er drøftet i kapittel 6.2 Sensitivitet.  

Modellen mellom dam Byglandsfjord og Fennefoss har normalstrømning som nedstrøms grensebetingelse, 

men modellen er avsluttet på nedsiden av fossen og grensebetingelsen påvirker ikke vannivåene oppstrøms 

fossen. For modellen som avsluttes ved kommunegrensen mellom Vennesla og Kristiansand er det valgt å 
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benytte en fast vannstand som nedstrøms grensebetingelse. NVE har tidligere kartlagt strekningen forbi 

Mosby og verdiene fra deres beregninger er valgt som fast vannivå [5]. 200-årsvannstand ble beregnet til 

5,31 moh. (NN1954) med forutsetning om 10 års-vannstand i sjøen. Det betraktes som en konservativ 

vurdering. Vannstand ved resterende gjentaksintervall er vist i Tabell 22. Det påpekes at vannstanden for 

200-årsflom inkludert 20 % klimapåslag ikke er beregnet av NVE, men isteden beregnet av Norconsult med 

NVEs vannlinjemodell. 

Tabell 22 Vannstand ved Mosby beregnet av NVE i 2005. 

Gjentaksintervall (år) Vannstand NVE (moh.) [NN1954] Vannstand (moh.) [NN2000] 

10 3,22 3,16 

20 3,69 3,61 

200 5,31 5,23 

200 inkl. 20% klimapåslag 6,10 6,02 

 

Friksjonsforholdene i vassdraget er hovedsakelig vurdert ut fra kartdata og flyfoto, men det er også utført 

befaring hvor noen strekninger ble vurdert nærmere. Strømningsforholdene i vassdraget betraktes som 

forholdsvis rolige, mye på grunn av at dammene i vassdraget som gir lange strekninger med liten forskjell i 

vannivå. Det er også kortere strekninger med stryk, fosser og turbulent strømning. Elvebredden består 

hovedsakelig av skog, men også jordbruksområder der terrenget er flatere. Bebyggelsen langs vassdraget 

er spredt, men tettstedene Evje og Vennesla har betydelig bebyggelse ned mot Otra. For Vennesla er 

bygninger inkludert i modellen som en del av terrenget, mens for Iveland og Evje og Hornnes er bygninger 

hensyntatt ved bruk av kunstig høyt Manningstall.  

Friksjonsfaktoren for beregningsstrekningene er basert på Manningstall (n), og varierer fra 0,02 der det er 

veger til 0,08 i skogområdene. Manningstallet i elveløpet varierer fra 0,025-0,035 (M=30-40), mens 

bygninger har verdien 10 (M=0.01). Inndeling av arealsoner er basert på arealressurskart fra Statens 

kartverk, mens valg av Manningstall er gjort med utgangspunkt i vassdragshåndboka til NVE. En oversikt 

over Mannings-tall benyttet i modellen er vist i Tabell 23. 

Tabell 23 Oversikt over Mannings-tall benyttet i vannlinjemodellene. 

Arealtype Manningstall n (M) 

Bebygd 0.025 (40) 

Infrastruktur 0.020 (50) 

Bygning 10 (1) 

Beitemark 0.04 (25) 

Fastmark 0.05 (20) 

Ferskvann 0,025-0.035 (30-40) 

Dyrket jord 0.045 (22.5) 

Skog 0.08 (12.5) 

Myr 0.06 (17) 

4.3 Dybdeforhold i vassdraget 

Laserkartlegging med tradisjonell laser kan ikke kartlegge under vann og det vil gi konservative resultater 

hvis elvebunnen i modellen ikke tilpasses. I forbindelse med denne flomsonekartleggingen og tidligere arbeid 

i vassdraget er det utført oppmålinger av elvebunnen i vassdraget. Oppmålingene er både lengdesnitt, 

tverrprofiler og punktskyer på utvalgte og kritiske steder. Oppmålinger er benyttet til å tilpasse 

bunnforholdene i vassdraget slik at de er mest mulig riktige. Der vanndybdene er store og ikke vil påvirke 

flomforholdene er et fast bunnivå benyttet. Beskrivelse av utvalgte oppmålinger ligger vedlagt i Bilag 3.   
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4.4 Infrastruktur i vassdraget 

Det er flere bruer som krysser Otravassdraget og brutypen til disse varierer fra enkle hengebruer til store 

veg- og jernbanebruer. Flertallet av bruene har stor klaring til vassdraget og vil ikke bli berørt eller påvirke 

vannstand/vannføring ved flom. Andre har mer begrenset kapasitet og må forventes å bli oversvømt under 

en flom. De bruene som blir berørt av vannføringen i elven er inkludert i modellen. Dimensjoner på bruene er 

enten målt opp på befaring (av HydraTeam) eller basert på brutegninger fra Statens vegvesen. En oversikt 

over bruer som krysser vassdraget, med bilder og tegninger, er vedlagt i Bilag 4.  

Dammene i vassdraget er ikke inkludert i modellene som konstruksjoner, men som avsluttende 

grensebetingelser. Unntaket fra dette er damkonstruksjonene ved Stemmen. Under beregning av 

flomvannstand er disse to dammene inkludert som stengte lukedammer og ved tilstrekkelig 

vannstandsstigning vil vann renne i overløp over dammene. Dammene er da betraktet som bredkronede 

overløp hvor benyttet overløpskoeffisient er 1,66. 

4.5 Kalibrering av vannlinjemodell 

Vannlinjemodellene i Otravassdraget er kalibrert mot innmålte vannstander fra vassdraget. Innmålinger er 

utført av HydraTeam og kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla. Det er også benyttet 

kontrollmålinger fra tidligere prosjekter i vassdraget. I tillegg til innmålte punkter finnes det målestasjoner i 

vassdraget som både måler vannstand og vannføring. Dokumentasjon av kalibreringsgrunnlag ligger vedlagt 

i Bilag 5. 

Oppmåling HydraTeam 

HydraTeam har målt inn vannstander på utvalgte steder i Otravassdraget. Oppmålingen ble utført 10. 

november 2020 og er benyttet til å kalibrere vannlinjemodeller. På oppmålingstidspunktet var vannføringen 

ved vannmerke 21.69 Syrtveit, 202 m³/s. Det er forholdsvis stor vannføring, men til sammenligning var 

kulminasjonsvannføringen under 2017-flommen ca. 550 m³/s. 

Kalibreringsgrunnlag fra Agder Energi 

Agder Energi har dokumentert vannføring og vannstand under oktober-flommen i 2017 i lokale 

høydesystem. Maksimal vannføring ved dam Gåseflå ble målt til 824 m³/s, mens vannstanden like 

oppstrøms dammen på tilsvarende tidspunkt var 166.94 moh. Det må forventes noe høyere vannstand i 

Gåseflåfjorden. Vannstanden i Kilefjorden ble på tilsvarende tidspunkt målt til 169.35. Det gir en 

høydeforskjell mellom Kilefjorden og Gåseflåfjorden på ca. 2.4 meter. Tilpasning av modellene mot oppgitt 

vannstand i Kilefjorden gir kunstig høy vannstand ved høyere gjentaksintervall, som også samsvarer dårlig 

mot andre kalibreringsdata. Vannstandsmålingene fra 2017 er derfor ikke benyttet til å kalibrere modellen.  

Evje og Hornnes kommune 

Evje og Hornnes kommune har målt inn vannstander fra Solstad oppstrøms Fennefoss og ned i Kilefjorden. 

Oppmålingene ble utført 17,18 og 19 november 2020. Kart med markering av oppmålinger ligger vedlagt i 

Bilag 5. 

Vannstandsmålinger ved 21.34 Kilefjord 

Vannmerket 21.34 har vannstandsmålinger i Kilefjorden fra 1950-2020. I denne tidsperioden er største 

registrerte vannstand gjort i oktober i 2017 med en vannstand på 169.35. Timeregistrering ble innført på 

2000-tallet og det kan ha vært større vannstander i tidsperioden før dette hvor bare er døgndata tilgjengelig. 

Figur 20 viser et frekvensplott fra vannmerket med estimerte vannstander opp mot gjentaksintervall. 

Analysen tilsier at en 200-årsvannstand bør ligge mellom 169.3-170.3 moh. Høydesystemet ved vannmerket 

er ukjent, men kontrollmålinger samsvarer bra med NN1954. Differansen mellom registrert vannstand og 

målt vannstand i NN2000 er 6 cm.  
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Figur 20 Frekvensplott for vannstand i Kilefjorden. (Lokalt høydesystem). 

Kalibreringsgrunnlag ved Hunsøya og Venneslafjorden (Sweco) 

God Driv AS utvikler Otraparken på Hunnsøya og i forbindelse med prosjektet har Sweco utført en 

flomvurdering for å undersøke flomfaren, og hvordan ulike tiltak vil påvirke flomsituasjonen. Som en del av 

arbeidet ble det målt inn flere kalibreringsvannstander på strekningen mellom Steinsfossen og Hunsfossen. 

Innmålinger ble foretatt den 02.10.2017 hvor vannføringen på strekningen var ca. 1000 m³/s. På 

oppmålingstidspunktet var alle lukene åpne og kraftverkene gikk som normalt. Kart med markering av 

oppmålinger ligger vedlagt i Bilag 5. 

Kalibreringsgrunnlag mellom Hunsfoss og Vigelandsfoss 

På strekningen mellom Hunsfoss og Vigelandsfoss er det ikke tilgjengelige innmålingspunkter for kalibrering. 

Isteden er tilgengelig vannoverflate fra terrengdata (laserdata) benyttet til å kalibrere modellen. Oppmåling 

over Vennesla ble utført 4. april 2017 på et tidspunkt hvor vannføringen gjennom Vigelandsfoss var ca. 150-

160 m³/s. Det tilsvarer maksimal slukeevne ved kraftverket. Vannstanden fra Vigelandsfoss - Hunsfoss 

varierer med ca. 1 meter på den vurderte strekningen i henhold til kartleggingen. Modellen samsvarer bra 

med observerte vannstander, men resultatet blir mer usikkert på høyere vannstand hvor oppstuvingen i 

sundet mellom dammene blir stor.     
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5 Resultat og konklusjon 

Flomsonekart som viser flomutbredelse langs Otravassdraget ligger vedlagt i Bilag 1. Flom er vurdert ved 

10-, 20- og 200-års gjentaksintervall samt at 200-årsflom er vurdert med et klimapåslag på 20%. Videre i 

dette kapittelet følger en kortfattet beskrivelse av flomkonsekvensene som er forventet i vassdraget.  

Kartene som ligger vedlagt har tre ulike utforminger og viser flomutbredelse, dybde/vannstand og forholdet 

hastighet ganger dybde. Kartene som viser hastighet ganger dybde kan brukes som en indikator for å 

beskrive faren for liv og helse innad i flomsonen. Utførte studier [6] tilsier at et hastighet-dybde-produkt (DV) 

som er mindre enn 0,3 m²/s fører til små skader og sjelden fare for mennesker. Høyere DV-tall fører til økt 

konsekvens, hvor verdier større enn 1 m²/s forventes å føre til større strukturelle skader på bygg. Det 

påpekes at for områder med svært lav vannhastighet, men stor vanndybde, vil DV-tallet være misvisende. 

Det poengteres også at lave vannstander også kan føre til materielle skader. 

Generelt fører flom i vassdraget til vannstandsstigning som oversvømmer flate og lavtliggende områder tett 

på elvene. Ved bruk av flomsonekart til fremtidig arealplanlegging har NVE en generell anbefaling om 

sikkerhetsmargin på 30-50 cm. Norconsult vurderer at nedre sjikt av NVEs anbefaling vil være tilstrekkelig for 

de fleste delene av vassdraget. Større sikkerhetsmargin kan være aktuelt direkte oppstrøms bruer som 

krysser vassdraget hvor oppstuving kan føre til større vannstandsstigning. 

Som følge av 20% klimapåslag vil vannstanden i Otravassdraget stige med ca. 0,5-1,0 meter, sammenlignet 

med en 200-årsflom i dagens klima. Det påpekes at flomvurderingen er gjort for hovedelvene i vassdraget. 

Under en flom kan flomvannføring i mindre bekker føre til lokal oversvømmelse som ikke kommer frem på 

flomsonekartene. 

5.1 Evje og Hornnes (Byglandsfjord – Gåseflå) 

Flomsonen gjennom Evje og Hornnes kommune går fra dam Byglandsfjord og frem til Hodne. På 

strekningen vil flom med gjentaksintervall på 10- og 20 år føre til oversvømmelse på lavere områder tett på 

elven, men få bygninger vil bli berørt. Unntaket er industribyggene med adresse Verksveien 19 like 

nedstrøms Fennefoss. De berørte områdene langs elven er i hovedsak skog eller landbruksområder, men 

campingplassene Odden, Mineralparken og Hornnes står alle i fare for mindre oversvømmelser. På 

strekningen mellom Hodne og dam Gåseflå vil en flom med 20-års gjentaksintervall berøre et drivhus ved 

Odderstøl samt Bornes camping.    

200-årsflom vil føre til økt vannstandsstigning slik at enkelte bygg som ligger tett på vassdraget blir berørt. 

Disse bygningene ligger ved Syrtveit, Evjetun, Evjekilen, Moisund, Hestvåg og Breidflå. Stor oversvømmelse 

vil oppleves ved Dåsnes i området mellom Setesdalsveien og Dåsvannsdalen. Her er det flere bygninger 

som ligger lavt og et forholdsvis stort område vil bli oversvømt. Campingplasser berørt ved lavere 

gjentaksintervall vil oppleve økt grad av oversvømmelse. Flere lengre vegstrekninger langs Otra vil ikke 

være kjørbare under en 200-årsflom. De fleste av bruene har god klaring til vassdraget, men bru Fennefoss 

ligger i grenseland ved en 200-årsflom og kan oppleve oversvømmelse.  

Ilagt et klimapåslag vil vannstanden på strekningen mellom Byglandsfjord og Gåseflå øke med ca. 60-80 cm. 

I en slik situasjon vil flomvannet finne en ny flomtrasé ut av Otra hvor flomvannet renner inn ved Bakkekilen 

og tilbake til Otra ved Krossen like oppstrøms Fennefoss.  
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5.2 Iveland (Iveland-Beihølen) 

Strekningen mellom Iveland kraftstasjon og Nomeland Hoveddam har lite bebyggelse og konsekvensene 

ved flom betraktes som små. Ved en 200-årsflom er det to fritidsboliger langs vassdraget som er forventet å 

bli berørt. I tillegg vil både Ivelandsvegen og Røykenesvegen bli oversvømt på lavtliggende strekninger tett 

på elva. 

Mellom Nomeland hoveddam og dam Beihølen er det mer bebyggelse, hovedsakelig knyttet til områdene 

rundt Bergøya. Flertallet av bygningene ligger i trygg avstand fra vassdraget, men det forventes 

flomproblematikk der Røykenesvassdraget renner ut i Otravassdraget. Her er det flere bolighus som 

forventes å bli berørt av en 200-årsflom. 

5.3 Vennesla (Steinsfoss-Vennesla) 

På strekningen mellom Steinsfoss og kommunegrensen mellom Vennesla og Kristiansand er det økt grad av 

bebyggelse og flere flatere områder tett på elven. Flom opp til 20-årsflom vil berøre flere områder som ikke 

er berørt i normalsituasjon, men det er forholdsvis lite bebyggelse som blir berørt. Oppstrøms Hunsfossen er 

det forventet oversvømmelse på Drivenesøya, ved Grovane sagbruk samt gangstien i Vennesla som går 

vest for Otra. 200-årsflom gir følgelig høyere vannstand og berører flere bygninger langs Steinfossvegen. 

Dette er både bolighus og bygninger tilknyttet jernbanen. Det forventes at flomvannføringen renner på begge 

sider av Bomtreåsen slik at jernbanestasjonen ved Grovane opplever oversvømmelse. Flere andre 

enkeltbygninger står i fare for flomskader, men størst konsekvens er forventet ved Moseidstranda hvor flere 

bolighus med tilhørende garasjebygg blir berørt. Vannstandsstigning som følge av klimapåslag øker graden 

av oversvømmelse og gjør at også flere bolighus ved Ludeflaten blir berørt.  

Mellom Hunsfoss og Vigelandsfoss gir det smale partiet ved Hallandsfoss stor vannstandstigning tilbake mot 

Hunsfoss. En 20-årsflom er forventet å berøre lavtliggende områder ved Tjønnvoll industriområde. 

Vannstandsstigning som følge av 200-årsflom og 200-årsflom inkludert klimapåslag fører til økt 

oversvømmelse på allerede berørte områder samt på industriområdet ved Hunsfoss.  

Mellom Vigelandsfoss og kommunegrensen mot Kristiansand er det to bolighus med adresse 

Venneslavegen 213 og 223 som vil bli berørt av 20-årsflom. Ravnåsvegen vest for Otra vil bli oversvømt der 

vegen ligger lavt. 200-årsflom gir vannstandstigning slik at fabrikken til Hydro, Vigeland gård og 

Ravnåsvegen 218 blir berørt. Det må også forventes oversvømmelse av Venneslavegen på lavtliggende 

strekninger. Ytterligere vannstandsstigning som følge av klimapåslag gjør at også bolighusene med adresse 

Heisel 25A, 25B, 29 og Lundvegen 1 opplever oversvømmelse.  
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6 Diskusjon og vurdering av resultat 

6.1 Usikkerheter 

Flomberegning 

Det vil alltid være usikkerheter knyttet til beregninger av flomvannføring. Både fordi registering av flomdata 

ved målestasjoner inneholder unøyaktigheter og fordi måleperioden ikke er tilstrekkelig lang for å danne et 

sikkert grunnlag for store flommer. Denne flomberegningen er basert på et fåtall målestasjoner hvor to av 

vannmerkene er vektlagt. Dermed er beregningen sårbar for feilmålinger fra disse vannmerkene. Kvaliteten 

ved målestasjonene er ukjent, men de er benyttet over lang tid og det er lite som tilsier at måleseriene er 

unøyaktige. Varigheten til de vektlagte måleseriene varierer fra 30 til 90 år, avhengig av reguleringsgrad. Det 

vurderes som en akseptabel serielengde. Samtidig er det forholdsvis kort tid sammenlignet med et 

gjentaksintervall på 200 år. Lengre måleserier vil gi et tryggere grunnlag for å fastsette flomvannføring og det 

er en risiko for at flomverdiene vil endre seg i fremtiden. 

Vannføringen er fastsatt med utgangspunkt i regulerte flommer og er derfor påvirket av reguleringen i 

vassdraget. Det har vært et bevisst valg og regulerte flommer vil representere flomforholdene i vassdraget 

bedre enn uregulerte vannføringer. Uregulerte vannføringer kan gi unaturlig høye flomverdier i regulerte 

vassdrag. Samtidig er det kjent at betydningen av vassdragsregulering reduseres ved store gjentaksintervall. 

Denne flomsonekartleggingen tar hensyn til dette gjennom bruk av ulike seirelengder. For 10- og 20-årsflom 

er en tidsperiode på 30 år med tilnærmet komplett regulering benyttet. For 200-årsflom er en lengre tidsserie 

med mindre regulering lagt til grunn.    

Terrengmodell 

Vannlinjemodellen er basert på en terrengmodell som igjen er basert på oppmålingspunkter fra terrenget og 

vassdraget. Punktskyen til terrenget er laget med bakkepunkter registrert fra fly. Konsekvensen av dette er 

at noen områder har lavere punkttetthet som igjen kan føre til unøyaktigheter i modellen. Spesielt gjelder 

dette for områder med tett vegetasjon. Grunnlaget som terrengmodellen er laget på betraktes som godt og 

det er bare i liten grad forventet at unøyaktigheter i terrenget vil påvirke resultatene. 

Laserkartlegging med tradisjonell laser kan ikke kartlegge under vann og det vil gi konservative resultater 

hvis elvebunnen i modellen ikke tilpasses. I forbindelse med denne flomsonekartleggingen og tidligere arbeid 

i vassdraget er det utført oppmålinger av elvebunnen i vassdraget. Oppmålingene er i hovedsak lengdesnitt 

og tverrprofiler på utvalgte og kritiske steder. Det er derfor forventet at profiler som er bestemmende på 

vannstanden i vassdraget er fanget opp, men siden oppmålingen ikke er komplett kan det være lokale 

forhold som påvirkes av manglende og ukjente data.  

Terrengmodellen tar ikke hensyn til endringer i terrenget etter kartlegging og tar heller ikke hensyn til 

erosjonsskader eller sedimentering som kan forekomme i en flomhendelse. Oppmålinger er gjort i 2017 og 

betraktes som forholdsvis nye. Det er ingen kjente endringer i vassdraget siden oppmålingstidspunktet. Det 

bemerkes at dam Fennefoss er under prosjektering samtidig med utarbeidelse av denne 

flomsonekartleggingen, men etablering av dammen i vassdraget er ikke forventet å påvirke flomvannstander. 

Vannlinjemodell 

Utover fremstillingen av terrenget er usikkerhetene i den hydrauliske modellen knyttet til vurdering av 

friksjonsforhold og om friksjonsfaktorene som er benyttet i modellen gjenspeiler de forhold som oppstår i 

vassdraget. Valg av friksjonsfaktor er erfaringsbasert og kan være krevende. Samtidig er erfaringen at 

Manningstallet har mindre betydning hvis vannføringen og vanndybden er stor, noe som er tilfelle i store 

deler av vassdraget for vannføringene som er simulert. Simulert vannstand samsvarer bra med tidligere 

observert vannstand noe som tilsier at friksjonsforholdene er riktige.  
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Flertallet av bruene som krysser Otravassdraget har god klaring til vassdraget og vil i liten eller ingen grad 

påvirke vannstand eller vannføringen ved flom. Samtidig er det noen bruer hvor vannstanden ligger tett opp 

mot brudekket. Vannstandene oppstrøms bruene er ofte følsomme for overgangen mellom frispeilstrømning 

og trykkstrømning som kan oppstå når lysåpningen under bruene går full. I en slik situasjon kan 

vannstanden oppstrøms bruene stige raskt. I beregningene er det forutsatt at lysåpningene ikke er tilstoppet, 

men det påpekes at det er reell fare for tilstopping i en flom. En situasjon, hvor drivgods begrenser 

avledningskapasiteten til bruene kan føre til vannstandsstigning og økt oversvømmelse på oppstrøms side 

som ikke kommer frem av flomsonekartene. Flere mindre sidebekker/elver renner under mindre bruer langs 

med Otra. Denne flomsonekartleggingen vurderer bare flom i hovedelva, men påpeker at høy vannstand i 

Otra kombinert med lokal flom i sidebekker kan føre til lokal oversvømmelse som ikke kommer frem i denne 

kartleggingen.  

En av grensebetingelsene benyttet i vannlinjemodellen er vannstandsnivå fastsatt ved bruk av 

kapasitetskurven fra siste flomberegning. Flomberegningen ble laget av CM i 2007 og benytter 

konvensjonelle formler for å fastsette flomvannføringen teoretisk. Nye kapasitetskurver ved dammene kan 

endre resultatet i beregningene. 

Kalibrering av vannlinjemodellene er gjort med vannføringer som er forholdsvis mye lavere enn de største 

vannføringene i analysen. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til om modellen også samsvarer med større 

vannføringer enn kalibreringsgrunnlaget. Ved store vannføringer og vannstander vil terrengdataene påvirke 

modelleringen, men det er forventet at disse dataene har god kvalitet. Norconsult anbefaler Evje og 

Hornnes, Iveland og Vennesla kommune å måle inn vannstander i vassdraget under fremtidige flommer.     

6.2 Sensitivitet 

Det er gjort en sensitivitetsvurdering for å se hvordan resultatene påvirkes av endringer i forutsetningene. 

Flom med 200-års gjentaksintervall inkl. klimapåslag har en vannføring som er 20 % større enn samme 

flomsituasjon uten klimapåslag. Vannstandsforskjellen langs vassdraget mellom disse to gjentaksintervallene 

varierer, og ligger stort sett mellom 0,5-0,7 meter. Like oppstrøms trangere og bestemmende partier kan 

større vannstandsdifferanse forekomme. Eksempelvis ved Iveland hvor differansen er 1,2 meter.  

Forutsetningene tatt i betraktning anses store deler av beregningsstrekningen å være forholdsvis lite 

sensitiv. Samtidig er det lokale områder hvor endringer i forutsetninger kan få større betydning.  

Vannkraftproduksjon i vassdraget vil påvirke den totale avløpskapasiteten ved dammene. Som en 

forutsetning i beregningene er flomvannstand beregnet uten vannføring gjennom kraftverkene. Det er en 

konservativ betraktning som fører til høyere vannstand i vassdraget. Stengte kraftverk er et krav i henhold til 

retningslinjer for flomberegninger for damanlegg, men gjenspeiler ikke hvordan vassdraget håndterer flom. 

Det er forventet at kraftverkene vil kjøre i en flomsituasjon, men erfaringer tilsier at produksjonen kan 

reduseres sammenlignet med maksimal kapasitet. En oversikt over slukeevnen til kraftverkene er presentert 

i Tabell 24. 

Hvordan kjøring av kraftverkene påvirker vannstanden i vassdraget avhenger både av sted og flommens 

størrelse. Sammenlignet med en 200-årsflom vil slukeevnen være forholdsvis liten og i mindre grad påvirke 

vannstanden enn hva som er tilfelle i en lavere flomsituasjon. Grove overslag tilsier at maksimal 

avledningskapasitet kan redusere vannstanden ved dammene i størrelsesorden 0,3-0,5 meter. Effekten vil 

være størst ved dammene og for de strekningene som har få begrensende tverrprofiler slik sin Nomeland og 

Beihølen.   
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Tabell 24 Slukeevne for kraftverk i Otravassdraget. 

Dam / Kraftverk Slukeevne (m³/s) 

Fennefoss kraftverk Ca. 135 

Dam Gåseflå / Iveland kraftverk Ca. 220 

Nomeland kraftverk Ca. 180 

Beihølen inntaksdam / Steinfossen kraftverk ? 

Hunsfoss Øst og Hunsfoss Vest Ca. 120 og ca. 80 

Vigelandsfoss Ca. 160 

6.3 Følgeskader 

Elvebredden langs Otravassdraget består av ulike typer løsmasser hvor hovedandelen er tynn/tykk morene, 

breelvavsetning, elveavsetning og bart fjell. Det er spesielt de flatere strekningene ved Evje, Moisund og 

Vennesla som består av breelvavsetning, mens de brattere dalsidene består av bart fjell og tynnere 

morenelag. Det er ikke gjort noen geoteknisk vurdering, men faren for store erosjonsskader og ras vurderes 

ofte som små der morenelaget er tynt eller der det er bart fjell. Områder med tykkere morene eller 

breelvavsetninger er på generelt grunnlag mer utsatt for erosjonsskader. Samtidig er det en tydelig 

sammenheng mellom erosjonsskader og vannhastighet, og mer utsatte masser ligger der vannhastigheten 

er lavere. For områdene langs vassdraget som er flomsonekartlagt vurderes faren for følgeskader som 

forholdsvis lav og erosjonsskader er heller ikke et kjent problem langs vassdraget. 
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