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 Trodalen reguleringsplan - Flomsone ved Lågen 

Flomsone ved Lågen er vurdert i forbindelse med reguleringsplan Trodalen. Det anbefales å tegne 

flomsonen fra Lågen på 176,5 moh.  

Grunnlag 

Flomsonen er vurdert ut ifra følgende tilgjengelig grunnlag: 

• Flybilder fra flommen i Lågen i 2013 (Figur 1) 

• Oversvømmelse fra Vesleofsen i 1995 (Figur 2) 

• Aksomhetskart for flom, NVE Atlas (Figur 3) 

 

Kilde Vannstand (moh.) 

2013-flom ca. 173,5 

1995-flom (Velseofsen) ca. 176,0 

Aksomhetskart for flom ca. 177,5 

 

Flommen i 1995 er vurdert som en 180-årsflom ved Losna, som ligger ca. 15,5 km oppstrøms 

reguleringsområdet (NVE, 2000). 

Aksomhetskart for flom gir en flomvannstand på ca. 177,5 moh. Det er ikke et gjentaksintervall tilknyttet til 

aksomhetskartet. 

Det anbefales å tegne flomsonen fra Lågen på ca. 176,5 moh., som er 0,5 m høyere enn flommen i 1995. 
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Figur 1. Flybilde fra 24. – 25.05.2013, norgeibilder.no. 

 

Figur 2. Vesleofsen (1995), flom i Lågen. Kilde: InnlandsGIS.no. 
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Figur 3. Aksomhetskart for flom, NVE Atlas. 

 

Dam Hunderfossen 

Dam Hunderfossen ligger i Lågen ca. 3,5 km nedstrøms planområdet. Vurderingen fra Norconsult (2019) er 

gjengitt her: Vannstanden i Lågen ved Øyer er avhengig av dam Hunderfossen, og hvordan flomlukene her 

opereres. I flomberegning for damanleggene i Gudbrandsdalslågen [1], er Q1000 ved Hunderfossen estimert 

til ca. 3160 m3/s. Med en skalering av Q1000 til Q200 med en faktor på 0,8, tilsier dette at 200-årsflommen er 

omtrentlig lik 2500 m3/s ved Hunderfossen. Kapasitetskurven for dam Hunderfossen viser at ved HRV har 

dam Hunderfossen kapasitet til å avlede ca. 2300 m3/s (uten å medregne to store bunntappeluker og 

vannføring gjennom kraftverket). I praksis betyr dette at vannstanden ved Hunderfossen ved en 200-årsflom 

kan være lavere enn i en normalsituasjon dersom man åpner alle lukene ved dam Hunderfossen. Det er 

sannsynlig at flere av flomlukene i dam Hunderfossen vil åpnes i ekstremflommer som 200-årsflommen. I 

flommen i 2015 viser laserdataene at det er et falltap på nærmere 2 m mellom Søre Bryhnsåas utløp og dam 

Hunderfossen, der det meste kommer i et trangt parti ved bru Granrudmoen. Selv om vannstanden ved 

Hunderfossen kanskje vil være like lav ved en 200-årsflom, så vil falltapet ved bru Granrudmoen øke i en 

200-årsflom. Det er vanskelig å si hvor høy vannstanden vil være i Lågen utenfor Søre Bryhnsåas utløp uten 

å gjøre en vannlinjeberegning for Lågen med innmåling av tverrsnitt i Lågen. Påvirkningen som dam 

Hunderfossen har, med usikkerhet i hvordan lukene vil manøvreres, kompliserer det ytterligere. 
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