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NVEs hustrykkeri

200 års flom ved Melhus

Flomberegningen viser at 200 års flommen er på 3400 m3/s. Det er da
inkludert klimapåslag på 20 % for å ta høyde for fremtidige
klimaendringer. Høyden av 200 års flommen ved profil 25 ved Gravråk er
12.84 moh,  ved Melhus kirke er den 10.69 moh og ved profil 13 ved
Blekesøya er høyden av 200 års flommen beregnet til å ligge på kote 8.
22 moh.
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Forord 
På oppdrag for Melhus kommune har NVE, Hydrologisk avdeling, utført flomberegning 
og hydraulisk analyse for Gaula forbi Melhus.  Denne rapporten beskriver dette arbeidet. 

Arbeidet er blitt utført i 2017 med Per Ludvig Bjerke som ansvarlig for oppdraget fra 
NVE sin side. Byman Hamududu har kvalitetssikret arbeidet. 

Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige 
behandling av saken. 

 

 

 

Trondheim, oktober 2017 

 
 
 
Sverre Husebye  Per Ludvig Bjerke 
Seksjonssjef  Prosjektleder 

 

 

 

 

 

 



Sammendrag 
Det er utført flomberegning og hydraulisk analyse for Gaula forbi Melhus.   

Flomberegningen viser at 200 års flommen er på 3400 m3/s. Det er da inkludert 
klimapåslag på 20 % for å ta høyde for fremtidige klimaendringer.  

Høyden av 200 års flommen ved profil 25 ved Gravråk er 12.84 moh, ved profil 20 ved 
Tranmelsøyen 10.93 moh, ved profil 19 like ned for Melhus kirke er den 10.69 moh, ved 
profil 16 ved gamle Melhus bru er den 9.08 moh og ved profil 13 ved Blekesøya er 
høyden av 200 års flommen beregnet til å ligge på kote 8.22 moh. 

Sammenlignet med høyden beregnet i 2001 så ligger de nye verdier mellom 40 og 70 cm 
høyere. Dette kan skyldes både at bunnen er forandret, men i hovedsak mest fordi at 
vannføringen er større på grunn av klimapåslaget 

  



1 Innledning 
Melhus kommune har i forbindelse med planarbeidet langs Gaula engasjert NVE for å 
gjøre en flomberegning og hydraulisk analyse for elva forbi Melhus. 

Det er beregnet at 200 års flommen er på 3400 m3/s. Dette er det samme som beregnet av 
NVE (5) i 2000, men inkludert et klimapåslag på 20 %. 

  

 

Figur 1 Kart som viser planområdet 

 

 

 



2 Datagrunnlag 
Datagrunnlaget for dette prosjektet er NVE sin flomberegning fra 2000 og Sweco og 
Norconsult sine revideringer av denne i 2015 og 2016. 

I den en-dimensjonale modellen er det benyttet de samme tverrprofila som ble brukt 
under flomsoneprosjektet i 2001, ref. (6), men justert noe i høyden etter at data fra 
laserscanning av elva utført av NVE i 2017. De samme laserdata er benyttet i den 2-
dimensjonale beregningen utført med Hec-Ras 5.0.3. 

 
 

3 Flomberegning 
NVE utførte i 2000 flomberegning for Gaula i forbindelse med flomsoneprosjektet for 
elva fra Gaula fra Haltdalen til sjøen, ref. (5). Resultatet er vist i tabell 1. 

Tabell 1 Flomverdier beregnet av NVE til flomsoneprosjektet i 2000. 

 

Norconsult utførte i 2015, se (7), en ny analyse av flomverdiene i Gaula inklusiv en ny 
flomfrekvensanalyse på data for Haga bru til og med 2014. De fant at 200 års flommen 
samsvarte godt med beregningen som NVE gjorde i 2000 på dataserien fra 1908 til 2000. 
Også Sweco gjorde i 2015 en ny beregning av flomstørrelsen i Gaula og kom frem til en 
200 års verdi på 2820 m3/s ved Haga bru, altså 200 m3/s høyere enn NVE og Norconsult 
sine verdier. I Sweco sitt notat står det ikke hvilken statistisk fordeling de har brukt og 
kan derfor ikke direkte sammenlignes med NVE og Norconsult sine. 

Basert på dette velges å bruke verdien fra NVE og Norconsult i den videre beregningen. 



 

Justering av flomverdier i forhold til forventede 
klimaendringer 

Det er etter at NVE gjorde sine beregninger i 2000 kommet en anbefaling om å plusse på 
200 års flommen for å ta høyde for klimaframskrivingen.  

Klimaframskrivingen varierer fra region til region og det er individuelle vurderinger for 
hvert vassdrag som bestemmer påslaget. Vurderingen anbefales gjort med utgangspunkt i 
NVE-report 5-2011 og NVE rapport nr. 81 av 2016.  

Ut fra anbefalinger i de nevnte rapportene ble det valgt en faktor på 1.2 (20 % økning) for 
å anslå klimaendringers effekt på flommer i Gaula. Dette er gjort og 200 års flommen ved 
Melhus er funnet å være 3400 m3/s. Kulminasjonsvannføringer for flommer inklusiv 
flommer i et endret klima (år 2100) for 200 års flommen blir dermed som i tabell 2. 

Tabell 2. Beregnet middelflom (QM) og resulterende flomverdier ved ulike gjentaksintervall for Gaula ved 
Melhus, inklusiv 200 års flom justert med +20 % som følge av ventede klimaendringer. 
Kulminasjonsvannføringer.  

Sted 

 

Areal 

km2 

QM Q10 Q20 

 

Q50 

 

Q100 Q200 

 

Q200klima 

 l/s∙km2 m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

Gaula 3583 253 1096 1634 1897 2259 2533 2829 3400 

 

4 Beregning av vannstand 
For å beregne vannstanden ved ulike flommer er det benyttet både en 1-dimensjonal og 
en 2-dimensjonal Hec-Ras modell. 

Det er kjørt beregninger med de samme tverrprofil som ble benyttet i 2001 dog justert 
med terrengdata fra laserscanningen som Terratech utførte for NVE våren 2017 

Plassering av profilene er vist i figur 4 og i vedlegg. Resultater fra beregningene er vist i 
som vannlinjer for 200 års flommen i figur 3 og komplett liste i vedlegg 3 og 4. 

Høyden av 200 års flommen ved profil 25 ved Gravråk er 12.84 moh, ved profil 20 ved 
Tranmelsøyen er den 10.93 moh, ved profil 19 like ned for Melhus kirke er den 10.69 
moh, ved profil 16 ved gamle Melhus bru er den 9.08 moh og ved profil 13 ved 
Blekesøya er høyden av 200 års flommen beregnet til å ligge på kote 8.22 moh. 

Sammenlignet med høyden beregnet i 2001 så ligger de nye verdiene mellom 40 og 70 
cm høyere. Dette kan skyldes både at bunnen er forandret, men i hovedsak mest fordi 
vannføringen er økt på grunn av klimapåslaget. 
 
Kart over oversvømt området er vist i figur 2 og i vedlegg. 

 

 

 



 
 

 
 

Figur 2 Kart over berørt området ved 200 års flom og plassering av tverrprofil. 



 

 

Figur 3 Figur som viser vannlinjen ved 200 års flom og 200 års flom med klima 

 

Det er i tillegg til en 1-d modell også kjørt en 2-dimensjonal simulering med Hec-Ras 
versjon 5.0.3. Figur 5 viser vannstanden utenfor Melhus kirke.  Figuren viser vannstanden 
med 3 ruheter: ‘n’=  0.003, 0.035 og 0.04. I 1-d modellen er ruheten som er benyttet 
0.034 på samme sted og vannstand lik 10.37 moh. Dette samsvarer godt med 2-d 
modellen som ligger på 10.40 moh. 

 

 

Figur 4 Vannstanden utenfor Melhus kirke med 3 ulike Manning’s tall. 



 

5 Konklusjon 
Det er foretatt en hydraulisk analyse av Gaula forbi Melhus.   

Flomberegningen viser at 200 års flommen er på 3400 m3/s. Det er da inkludert et 
klimapåslag på 20 % for å ta høyde for fremtidige klimaendringer.  

Det er beregnet vannstander for 200 års flom med klimapåslag på 20 %. 
 
Høyden av 200 års flommen ved profil 25 ved Gravråk er 12.84 moh, ved profil 20 ved 
Tranmelsøyen 10.93 moh, ved profil 19 like ned for Melhus kirke er den 10.69 moh, ved 
profil 16 ved gamle Melhus bru er den 9.08 moh og ved profil 13 ved Blekesøya er 
høyden av 200 års flommen beregnet til å ligge på kote 8.22 moh. 

Sammenlignet med høyden beregnet i 2001 så ligger de nye verdier mellom 40 og 70 cm 
høyere. Dette kan skyldes både at bunnen er forandret, men i hovedsak mest fordi 
vannføringen er økt på grunn av klimapåslaget. 
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Side 12 
 

 
VEDLEGG 1 Plassering av tverrprofil med satelittbildet som bakgrunn. 
 

 
 



 
 

Side 13 
 

 
VEDLEGG 2 Plassering av tverrprofil med terrengmodell som bakgrunn. 
 

  



 
 

Side 14 
 

 
VEDLEGG 3 Resultat av HEC-Ras beregninger for nedre del av Gaula. Det er vist for 
200 års flom og for 200 års flom med klima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Side 15 
 

 
VEDLEGG 4 Resultat av HEC-Ras beregninger for Gaula forbi Melhus. Det er vist for 
200 års fom og 200 års flom med klima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Side 16 
 

 
 
 
VEDLEGG 5 Detaljkart over vanndekt området fra profil 1 til 9 for 200 års flom med 
klima. Tabellen viser profil nr, vannføring og vannstand for 200 års flom, med og uten 
klima 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil nr Vannføring Vannstand
9 2829 5.27
9 3396 5.87
8 2829 5.08
8 3396 5.69
7 2829 4.33
7 3396 4.71
6 2832 4.11
6 3400 4.44
5 2832 2.8
5 3400 3.13
4 2832 2.48
4 3400 2.83
3 2832 1.85
3 3400 2.11
2 2832 1.54
2 3400 1.69
1 2832 1.15
1 3400 1.15



 
 

Side 17 
 

 
 
 
VEDLEGG 6 Detaljkart over vanndekt området fra profil 11 til 18 for 200 års flom med 
klima. Tabellen viser profil nr, vannføring og vannstand for 200 års flom, med og uten 
klima 
 

 
 
 
 
 

Profil nr Vannføring Vannstand
18 2824 9.95
18 3391 10.63
17 2829 9.69
17 3396 10.37
16 2829 8.55
16 3396 9.08
15 2829 8.32
15 3396 8.82
14 2829 7.72
14 3396 8.24
13 2829 7.64
13 3396 8.22
12 2829 7.11
12 3396 7.71
11 2829 6.02
11 3396 6.6



 
 

Side 18 
 

 
VEDLEGG 7 Detaljkart over vanndekt området fra profil 13 til 25 for 200 års flom med 
klima. Tabellen viser profil nr, vannføring og vannstand for 200 års flom, med og uten 
klima 
 
 

 
 

Pro fil nr Vannføring Vannstand
24 2824 12.42
24 3391 12.82
23 2824 12.12
23 3391 12.51
22 2824 11.45
22 3391 11.96
21 2824 11.02
21 3391 11.53
20 2824 1.95
20 3391 1.95
19 2824 10.02
19 3391 10.69
18 2824 9.95
18 3391 10.63
17 2829 9.69
17 3396 10.37
16 2829 8.55
16 3396 9.08
15 2829 8.32
15 3396 8.82
14 2829 7.72
14 3396 8.24
13 2829 7.64
13 3396 8.22
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