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 Forord  

Denne rapporten er utarbeidet som del av grunnlaget for kommunedelplan med konsekvensutredning for ny 

rv. 5 på strekningen Erdal-Naustdal i Sunnfjord kommune, Vestland fylke. Planprogrammet ble fastsatt av 

Sunnfjord kommune 19.12.2019. Tiltakshaver er Statens vegvesen, og Norconsult er konsulent for 

kommunedelplanen med tilhørende fagutredninger. 

Statens vegvesen har bedt om konsulentbistand til å utføre utredninger av noen deltema i prosjektet. Dette 

gjelder blant annet en flomanalyse for planområdet og aktuelle vegkorridorer. Flomanalysen er gjort i tråd 

med planprogram fastsatt av Sunnfjord kommune.  

Kontaktperson og prosjektleder hos Statens vegvesen er Magna Vangsnes. Fagansvarlig for flomanalysen 

hos Norconsult er Françoise Bigillon med Hans Petter Duun som Oppdragsleder.  

Françoise Bigillon har utført flomberegningene og skrevet rapporten. Fagkontroll er utført av Henrik Opaker.  

 

18.12.2020 

Førde 
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 Sammendrag 

Statens vegvesen (SVV) planlegger ny rv. 5 mellom Erdal og Naustdal i Sunnfjord kommune, Vestland fylke. 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). I denne 

rapporten konsekvens utredes deltemaet flom. Temaet omhandler om overvann knyttet til overflate, bekk og 

elver.  

 
Alternativer 
Planprogrammet viser i alt 20 alternative trasékombinasjoner skal utredes. Alle har samme start- og 

endepunkt, og innebærer ulike kombinasjoner av vegalternativ i Erdal (E) og Naustdal (N).  Det er vurdert 4 

trasealternativer i Naustdal og 5 trasealternativer i Erdal. 

Metode 
 
For de ulike alternativene er det utført en kartlegging av krysningspunkter for hovedbekk/elv som krysser rv. 

5, beregning av feltstørrelser, og beregning av flomvannføringer. Videre er det utført hydraulisk beregning for 

hvert alternativ som tar hensyn til inngrep i vassdraget som bruer og fyllinger. Beregninger er basert på 

dagens Svv krav som tar hensyn til klimapåslag, sikkerhetsfaktor og mulig tilstopping av kulvert. Det er 

beregnet kapasitet ved kulvertene, vannstand ved bruene, og flomsone i Naustdal og i Erdal for hver enkelt 

alternativ. Resultater av beregninger og deres konsekvenser i vassdraget er vurdert. Det er vurdert endringer 

i vannlinje og vannhastighet i bekker/elver, mulig lokal endring i strømningsforhold, endring i flomsituasjon 

(berørt område, berørte bygninger osv.), og endring i is- og erosjonsforhold. Aktuelle tiltak for å 

redusere/motvirke negative konsekvenser er vurdert. 

 
Dagens situasjon 

Dagens flomsituasjon er vurdert og viser at: 

- Dagens rv. 5 i Nausta er berørt flere steder (Naustdal sentrum og nord-Naustdal). Dagen rv. 5 må 

heves med 20 – 150 cm for at vegen ligger over flomnivået.  For disse vegstrekningene vil 

flomforholdene bli bedret med nye alternativer. 

- Eksisterende bekkekryssinger, samt bru over Bærelva er vurdert å være underdimensjonert i forhold 

til dagens krav fra Svv. Flere kryssinger ved eksisterende trasé må graves opp, og nye og større 

stikkrenner eller bruer settes inn i stedet. Ved disse krysningene kan flomforholdene bli bedret 

oppstrøms med nye stikkrenner/bruer. 

Påvirkning og konsekvens for flom for de ulike alternativer 

Alle alternativer i Naustdal vil medføre negativ konsekvens for flom i større eller mindre grad. Utvidelse av 

eksisterende trase vurderes som mindre problematisk enn ny trase. Nye traseer vil imidlertid medføre 

positive konsekvenser der ny rv. 5 sammenfaller med dagens trasé:  

- med ny rv. 5 vil eksisterende rv. 5 heves over flomnivå. 

- med ny rv. 5 vil eksisterende bekkekryssinger og kryssing over Bærelva får bedre kapasitet og 

flomsituasjon ved disse kryssingene forbedres. 

I Naustdal, er elvestrekningen over Naustdalsfossen vurdert som mest sårbar for et nytt vegprosjekt. 

Etablering av bru med fylling og pilarer på denne strekningen vil medføre økning i vannstand over flere km 

oppstrøms, gi negative konsekvenser for isforhold, gi lokale endringer i strømning og erosjonsforhold. 

Negative konsekvenser i Naustdal kan redusere betydelig med å redusere antall pilarer og fylling i 

elveløpet/flomsonen. Det viser seg at det er viktig at elveløpet ikke snevres inn i Nausta på strekningen rett 

oppstrøms Naustdalsfossen, der det trangeste partiet i elva ligger 

Alle alternativer i Erdal vil medføre mindre negative konsekvenser for flom. Alternativ E1 med den lengste 

tunnelen er vurdert som det beste alternativet for flom. Alternativ E3 er vurdert som det verste alternativet 
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pga. en fylling i elveløpet/flomsonen ved ny bru rv. 5 over Erdøla. Fyllingen fører til en betydelig økning i 

vannstanden ved en eiendom med to boliger og en lagerbygning. En bolig ikke ligger i sikker avstand fra 

elvekant dersom elva kan være utsatt av erosjon. Det kan være derfor behov å sikre bebyggelsen mot 

erosjonsfare. Et alternativ vil være å flytte fyllingen utenfor flomsonen. 

Dette er en økning i vannstand på 40 cm ved eiendommen og det er vurdert som en negativ konsekvens. 

Om elva kan være utsatt av erosjon, bør bebyggelsen sikre mot erosjonsfare fordi ift. byggteknisk forskrift 

§ 7-2 (TEK17) bebyggelsen ikke ligger i sikker avstand fra erosjonsutsatt elvekant. 

Alt. E8 og E9 krysser over Roteneselva som ligger i aktsomhetssone for jord- og flomskred ift. NGUs kart. 

Faktisk fare skal vurdere nærmere. 

Alternativer er rangert med tanke på aktuelle endringer i vassdraget sammenlignet med dagens situasjon og 

deres konsekvenser for vassdraget. Rangering er utført etter følgende kriterier: 

• Antall kryssinger. Med tanke på flom så er alternativene med lengst tunnellinje / færrest 

krysningspunkt antageligvis best. Selv om dimensjoneringen gjøres med tanke på noe tilstopping, så 

vil det fortsatt være en viss risiko for at tilstoppingen blir større. 

• Endringer i vannstand og flomsone ift. dagens situasjon. 

• Lokal endringer i vannstrømning og vannhastighet. 

• Forverre/forbedre flomsituasjonen ift. dagens situasjon: antall berørt bygning, infrastruktur og 

eiendom, fare for liv, miljø og skade på infrastruktur. 

• Forverre/forbedre isforhold ift. dagens situasjon: økt risiko for vannoppstuving eller dannelse av 

isdemning under isganger. 

• Forverre/forbedre erosjonsforhold ift. dagens situasjon: fare for lokal erosjon i elvebunn, og mulig 

fare for endring i elvebunn over lang tid. 

 

Tabell 1-1: sammenstilling av vurderingene i Naustdal og rangering av de ulike alternativene.  
Grønn = bedre enn dagens situasjon, Grå = som dagens situasjon, Gul= Lite verre enn dagens situasjon, 
Oransje = verre enn dagens situasjon, Rød = mye verre enn dagens situasjon. 
 Alt. null N4 N5 N11 N12 

Rangering 4 2 1 3 5 

Rangering med anbefalte tiltak 4 4 1 3 1 

 

Tabell 1-2: sammenstilling av vurderingene i Erdal og rangering av de ulike alternativene. Grønn = bedre enn dagens 
situasjon, Grå = som dagens situasjon, Oransje = verre enn dagens situasjon, Rød = mye verre enn dagens situasjon 
 Alt. null E1 E2 E3 E8 E9 

Rangering 2 1 3 6 4 5 

 

Alternativer kan justeres slik at de gir mindre negative konsekvenser med å redusere antall pilarer og å flytte 

fylling utenfor elveløpet/flomsonen. Dette kan vurderes nærmere i neste fase av prosjektet. En justering av 

alt. N11 og N12, som har størst negative konsekvenser (se linje 1 i Tabell 1-1), viser imidlertid at negative 

konsekvenser kan reduseres betydelig dersom de følgende anbefalte tiltakene er utført: 

• pilarer fjernes ved den nye lokalbrua i alt. N12 

• fylling ved lokal bru i sør flyttes utenfor flomsonen i alt. N11 

• antall pilarer er redusert til 2 for både bru rv. 5 og lokalbru i alt. N11.  

Dersom disse tiltakene utføres, vil alt. N12 endres fra å være det verste alternativet til å bli det beste 

alternativet (se linje 2 i Tabell 1-1),  
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1 Innledning 

1.1 Hensikt 

Norconsult AS er engasjert av Statens vegvesen for å utføre en flomanalyse for ny rv. 5 mellom Erdal og 

Naustdal i Sunnfjord kommune, Vestland fylke. Bakgrunnen for ny rv. 5 er behovet for skredsikring av den 

svært rasutsatte riksvegen mellom Erdal og Naustdal. Korridoralternativer for ny rv. 5 er vist i Figur 1-1. 

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med kommuneplan med konsekvensutredning (KU) for ny rv. 5 på 

strekningen. 

Denne rapporten inneholder beskrivelse og vurdering av flom og overvann for flere alternativer for etablering 

av en ny trase rv. 5 mellom Erdal og Naustdal.  

 

Figur 1-1: Oversiktskart av planområdet. Kilde: https://vegvesen.maps.arcgis.com/ 

1.2 Planområdet 

Planområdet strekker seg fra Erdal ca. 6 km nord for Førde, til Sunnfjordtunnelen like nord for Naustdal. 

Dette er ca. 9 km langs dagens veg.  Dagens veg går langs nordsiden av Førdefjorden og krysser 

Naustdalsvassdraget ved Nausta og går videre på vestsiden av elva, forbi Naustdal sentrum til 

Sunnfjordtunnelen på veg mot Florø.  

Landskapet langs traseen består av bratte skogkledde dalsider som strekker seg til om lag 300 moh. 

Landskapet ved Erdal og Naustdal er flatere og i større grad preget av jordbruk. Her er det småskala 

jordbrukslandskap med dyrket mark, innmarksbeite og husdyrhold. 

Elva Nausta er et nasjonalt laksevassdrag, og Førdefjorden er en nasjonal laksefjord. Grønøyra 

naturreservat ligger på østsiden av Nausta ved utløpet av elva. 
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1.3 Alternativ 

 Siling og antall alternativ 

Etter en prosess med alternativutviking og siling, står vi igjen med fem alternativ i Erdal og fire alternativ i 

Naustdal (se Figur 1-2). Mellom dagstrekningene i Erdal og Naustdal går alle alternativ i tunnel, og alle 

alternativ i Erdal og i Naustdal kan kombineres. I tillegg til alternativ med ny rv.5, er det også definert et 

nullalternativ, som er dagens situasjon. 

 
Figur 1-2: Alle alternativ i Erdal og Naustdal kan kombineres. Dette gir 20 ulike kombinasjoner. 

 

 Nullalternativet 

Konsekvensene av ny rv. 5 blir vurdert som endringer fra et referansealternativ, et nullalternativ. Dette er 

situasjonen vi har i framtiden ved prognosehorisonten, dersom det ikke blir bygd ny veg, og det bare blir 

utført normalt vedlikehold for å opprettholde vegen nåværende standard og funksjon. Det tas utgangspunkt i 

nåværende infrastruktur på dagens trasé og flomsituasjon. Nullalternativet er vurdert i avsnitt 3. 

 

N4 
N5 

N11/N12 

E9 

E8 

E1 
E2 

E3 
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 Alternativ i Erdal 

 
Figur 1-3. Alternativ i Erdal. 

 

Alle alternativ i Erdal er planlagt med H1-standard og 80 km/t.  

Alternativ E1  

Alternativet tar av fra dagens veg rett etter Smedneset 

med en kort strekning i sidebratt terreng før 

tunnelportal med høy forskjæring før den går i tunnel 

bak hele Erdalsbygda. Alternativet har den lengste 

tunnelen i prosjektet på ca. 7 km. Det er kryss til 

lokalvegnettet ved Smedneset som medfører noe 

fylling ut i sjøen.  

 

 

Alternativ E2  

 Alternativet følger i starten samme trasé som E1, men 

går i åpen dagsone i sidebratt terreng på stigning 

gjennom Erdal til bru over Erdøla og tunnelpåhogg i et 

skredfarlig område. Her kan det bli behov for sikring. 

Omfang og kostnader for skredsikring vil bli avklart 

gjennom videre geotekniske undersøkelser. Tunnel 

mot Naustdal blir ca. 6 km. Et bolighus må innløses. 

Det er kryss til lokalvegnettet rett etter Smedneset, om 

lag som for E1, som medfører utfylling i sjøen. Midt i 

Erdal er lokalvegen opp i Erdalsdalen lagt i planfri 

kryssing. Alternativet har en stigning som fører til krav 

om tre felt på deler av strekningen for forbikjøring. Her 

må en velge om en skal søke fravik for avslutning av 

forbikjøringsfelt inne i tunnel, eller at forbikjøringsfelt 

blir for kort for å avsluttes før tunnel..  

Figur 1-4: Alternativ E1 i Erdal. 

Figur 1-5: Alternativ E2 i Erdal. 
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Alternativ E3  

Alternativet følger dagens riksveg et stykke inn på 

flatene i Erdal før den tar av mot øst over dyrka mark til 

ei bru over Erdøla til tunnelpåhogg i Bakkane nord i 

Erdal, som er et skredfarlig område. Her kan det bli 

behov for sikring. Omfang og kostnader for skredsikring 

vil bli avklart gjennom vidare geotekniske 

undersøkelser. Tunnel mot Naustdal blir på ca. 6 km. 

Det er avkjøring til Smedneset og elles lokalveg-

tilkobling på flatene i Erdal for trafikken fra vest. 

Lokalvegen til Erdalsdalen går under ny rv. 5 ved ny 

bru over Erdøla. Kryss og utretting av kurve ved 

Smedneset, gir utfylling ut i sjøen. 

 

Alternativ E8  

Alternativet følger dagens rv. 5 gjennom Erdal, med 

den samme løsningen ved Smedneset som E3, med 

utretting av kurve og fylling ut i sjøen. Etter Erdal går 

alternativet fremdeles i dagens rv. 5-trasé gjennom 

Ura, hvor det kan blir behov for sikringstiltak. Deretter 

går traseen inn i terrenget på Roteneset, med bru over 

Roteneselva til tunnelpåhogg. Alternativet har tunnel 

mot Naustdal på ca. 4,5 km. Lokalvegtilkobling sentralt 

i Erdal blir samlet til et kryss i nord, der det er kryss i 

dag. Det er også kryss til lokalveg opp i 

Hesjedalen/Klopstad og Sunnfjord miljøverk som i dag. 

På Roteneset er det tilkobling til dagens rv. 5, som blir 

lokalveg for bosetningen ut langs fjorden.  

 

Alternativ E9  

Alternativet følger dagens rv. 5 inn mot Erdal i samme 

trase som E3 og E8 ved Smedneset. I Erdal går 

traseen ned til sjøen, med bru over Erdøla og videre 

fram til veg på sjøfylling forbi heile Ura. Forbi Roteneset 

er traseen lik med E8.  Alternativet har tunnel mot 

Naustdal på ca. 4,5 km. Lokalvegtilkoblingen skjer på 

flatene i Erdal der dagens rv. 5 gjennom Ura blir lokal 

veg både for veg fra Hesjedalen og i Erdalsbygda. På 

Roteneset er lokalvegtilkoplingen lik med E8.  

 

Figur 1-6: Alternativ E3 i Erdal. 

Figur 1-7: Alternativ E8 i Erdal. 

Figur 1-8: Alternativ E9 i Erdal. 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal  
Hydrologi- og flomanalyse 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 14   Versjon: 02J 
  

Side 13 av 90 5205074-14 Rv 5 EN Fagrapport - Flomanalyse.docx 

 

 Alternativ i Naustdal 

 
Figur 1-9. Alternativ i Naustdal  

 

Alternativ N4 er utformet etter standard Hø2 (60 km/t). De andre alternativene er utformet etter H1 standard 

(80 km/t). 

Alternativ N4  

Alternativet har tunnelportal øst på Naustdalsneset ved 

rasteplassen og følger dagens rv. 5 gjennom Naustdal 

til Naustdaltunnelen. Fordi Naustdal bru ikke ivaretar 

krav til blant annet bæreevne, må det bygges ny bru 

over Nausta. Dagens bru rives. Alternativet er utformet 

etter Hø2 standard (60 km/t) og kan dermed følge 

kurvaturen i dagens rv. 5 forbi Naustdal. Vegen må 

heves 0,5 til 1 meter på deler av strekningen for å sikre 

mot 200 års flom med klimapåslag. Dagens kryss og 

avkjørsler kan opprettholdes gjennom Naustdal. 

Øyravegen kan kobles til ny riksveg i same område 

som i dag. Fordi en ikke får til en god løsning for 

gående og syklende i dette krysset, legger alternativet 

til grunn ny gang- og sykkelbru mellom byggefeltet 

(Øyra) og Naustdal sentrum.  

Figur 1-10: Alternativ N4 i Naustdal. 
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Alternativ N5  

Alternativet er utformet etter H1 standard (80 km/t) og 

har tunnelportal vest på Naustdalsneset over 

Øyravegen og går i ny bru til kryss med fv. 611. 

Dagens rv. 5 kan dermed brukes som lokalveg til 

sentrum, med påkobling til rv. 5 i krysset med fv. 611. 

Videre går traseen i dagens rv. 5 forbi Naustdal. 

Vegen må heves 0,5 til 1 meter på deler av 

strekningen for å sikre mot 200 års flom med 

klimapåslag. Kryss til Tunavegen (bussholdeplass i 

sentrum) må forskyves nordover. Dagens kryss til 

Jobakkevegen og Lunden Barnehage må stenges. 

Det blir etablert ny kobling til Bervellene, som er den 

kommunale vegen forbi skolen til sentrum. Avkjøring 

til Naustdal camping er forskjøvet sørover med ny bru 

over Bærelva. Krysset til fv. 5691 til Naustedalen er trukket 100 meter sørover for å få tilstrekkelig avstand til 

tunnelen. 

Alternativ N11 

Alternativet fører ny rv. 5 i en helt ny korridor nord for 

Naustdal sentrum, over Jarane og i bru over Nausta og 

fv. 5691 til nytt tunnelpåhogg for Naustdaltunnelen litt 

nord for dagens påhogg. Lokaltrafikken fra fv. 611 

langs Førdefjorden, Naustdal sentrum og fv. 5691 fra 

Naustedalen blir knyttet til ny rv. 5 med ny lokalvegbru 

over Nausta til Jarane. Brua går over Nausta ved 

dagens kryss til fv. 5691, til kryss til ny rv. 5 på Jarane. 

Byggefeltet på østsiden av Nausta blir koblet til rv. 5 

ved å forlenge Øyravegen til ny rv. 5 på Jarane. 

Tilkoblingen gjør at Øyravegen må oppgraderes fram 

til vegen til Ospeteigen (til Naustdal aldersheim). 

Alternativ N12 

Alternativet fører ny rv. 5 i en helt ny korridor nord for 

Naustdal sentrum, over Jarane og i bru over Nausta 

og fv. 5691 til nytt tunnelpåhogg for Naustdalstunnelen 

litt nord for dagens påhogg. Lokaltrafikken fra fv. 611 

langs Førdefjorden, Naustdal sentrum og fv. 5691 fra 

Naustedalen blir koblet til ny rv. 5 med ny lokalvegbru 

over Naustdalsfossen. Vegen kjem tett på ungdoms-

huset Fosshalla som får til adkomst fra nord. For 

konsekvensanalysen legges det til grunn at 

eksisterende gangbru ikke rives, og at Fosshalla 

bevares. Dersom en i neste planfase ser at dette ikke 

er mulig, må en vurdere hvilke konsekvenser dette kan 

få. Tilkobling til Øyravegen og ny lokalvegbru over 

Naustdalsfossen gjør at eksisterende del av 

Øyravegen må oppgraderes fram til vegen til 

Ospeteigen. 

Figur 1-11: Alternativ N5 i Naustdal. 

Figur 1-12: Alternativ N11 i Naustdal. 

Figur 1-13: Alternativ N12 i Naustdal. 
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2 Metode for beregning og konsekvensvurdering 

2.1 Konsekvensvurdering 

I denne fagrapporten vil ulike kritiske problemstillinger knyttet til flom og overvann belyses for de alternative 

korridorene. Det gjøres en vurdering av sannsynlige konsekvenser for flomskader på rv. 5 for de ulike 

korridorene. 

Det vurderes også hvordan de ulike korridorene påvirker flomforholdene for tredje part (tettsteder, 

boligområder, jordbruksdrift m.m.). Konsekvensene er vurdert i forhold til nullalternativet. Aktuelle tiltak for å 

motvirke negative konsekvenser er vurdert. 

Dagens situasjon er beskrevet, og det er beregnet feltstørrelser og flomvannføringer for hovedelver og 

bekker som krysser dagens rv. 5. For de ulike alternativene vil feltene endres noe. Det er derfor utført 

kartlegging av feltene for de ulike alternativene og beregnet flomvannføring for feltene. Dette gir en 

indikasjon på hvor man kan forvente størst utfordringer knyttet til flom. Beregnede flomstørrelser bør ikke 

benyttes ukritisk for dimensjonering. 

 

Metodikk for beregning av flomstørrelser er gitt i avsnitt 2.2. Det gjøres oppmerksom på at konsekvensene 

ved flom er vanskelige å tallfeste, spesielt i en tidlig og overordnet fase av prosjektet. 

Konsekvensvurderingene er dermed en kvalifisert faglig skjønnsvurdering. 

Følgende punkter utredes: 

• Hovedresultatene fra tidligere vurderinger beskrives. 

• Omkringliggende områders sårbarhet for flom på grunn av den nye og eksisterende motorvegen 

vurderes og beskrives. 

Kryssing av elver og utfylling i vassdrag og flomsoner kan føre til økt flom- og erosjonsfare for tilstøtende 

områder. I elver kan inngrep i vassdraget eller flomsone gi oppstuving eller endre strømningsforholdene og 

dermed øke flom- og erosjonsfaren på den måten. Reduksjon av overflate- og flomarealene til vann og tjern 

reduserer den flomdempende effekten. Dette kan gi større og raskere flomtopper nedstrøms. 

I vurderingene av flom er det spesielt fokus på området ved Naustdal og Erdal hvor det skal dimensjoneres 

flere nye bruer over Naustaelva. 

Bølger i sjøen er ikke vurdert. Dette bør vurderes nærmere i neste fase, når et alternativ er valgt. Bølger har 

betydning for høyde av veger langs sjøen og erosjonssikring av fyllinger i sjøen. 

2.2 Usikkerhet i vurderingene 

Formålet med kommunedelplan er å vurdere flere alternativ og å gi tilråding og valg av alternativ som skal 

utvikles og planlegges videre i neste planfase med reguleringsplan. Kommunedelplanen er på korridornivå 

og det skal være mulig å tilpasse og optimalisere vegtiltaket innenfor korridoren. Detaljeringsnivået er 

tilpasset dette. Den konkrete veglinja som er tegnet ut må derfor sees som representativ for korridoren og 

kan bli endret.   

Dette betyr at det vil være en viss grad av usikkerhet ved konsekvensvurderingene. Graden av usikkerhet i 

dette prosjektet er likevel vurdert å være akseptabelt og i samsvar med KU-forskriftens krav til utredning. Vi 

oppnår også å få fram forskjellene mellom alternativene av relevans for sammenligning og anbefaling. Alle 

tiltaksalternativene er utredet på samme detaljnivå, og de relative forskjellene mellom dem vil derfor være 

tilstrekkelig robuste til å anbefale og velge korridor for videre planlegging.  
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Ved regulering av endelig valgt trasé, vil detaljer om både tiltaket og konsekvensene av dette komme fram. 

2.3 Metode for flomberegning i planområdet 

 Beskrivelse av nedbørfelt 

Nedbørsfeltene til kryssingene/bruene er beregnet ved hjelp av verktøyet Nevina (See vedlegg). 

Nedbørfeltgrensen er sjekket manuelt mot kart og feltarealet er sjekket mot verktøyet Scalgo. 

Feltparameterne til kryssingene er beregnet ved hjelp av 2 forskjellige program: 

• Nevina som bruker grid 10m×10m 

• Scalgo som bruker grid 1m×1m 

Normalavrenning for feltet er beregnet ut fra avrenningskart/Nevina (normalavrenning basert på 

normalperioden 1961-90). 

 Beregningsmetode for flomberegning 

De forskjellige hydrologiske beregningsmetodene som er brukt for å beregne 200-årsflom ved bekkene som 

krysser rv. 5 er presentert i følgende avsnitt. Hvilken beregningsmetode som benyttes er avhengig av 

feltareal.  

• For store felt (>50-60 km2) baseres flomberegning på målte vannføringer og flomfrekvensanalyser av 

vannføringene (Avsnitt 2.3.3). 

• For felt mellom 2-50 km2 kan Nasjonalt formelverk for små felt brukes (Avsnitt 2.3.4). 

• For felt mindre enn 2 km2, kan den rasjonale formel brukes (Avsnitt 2.3.5). 

 Regional flomfrekvensanalyse 

Det ble utført en flomfrekvensanalyse av NVE i 2010 for flomberegning for Naustavassdraget [1]. 

Datagrunnlag ble vurdert som godt.  Flomfrekvensanalyse er basert på data fra 7 vannføringsstasjoner nært 

Naustavassdraget (se Tabell 2-1 og Figur 2-1). De viktigste er vannmerke 84.11 Hovefoss som ligger i 

Nausta, ca. 6 km oppstrøms bebyggelsen i Naustdal.  

Siden det er 10 år siden denne flomberegningen ble utført, er det behov for å oppdatere flomverdiene ved å 

utføre en flomfrekvensanalyse på de oppdaterte data fra de 7 vannmerke tidligere brukt i [1]. I analysen er 

det brukt årsflomsesongen siden at de største flommene har funnet sted i på høsten og vinteren i Nausta. 

Resultater er vist i Tabell 2-1 i den neste siste kolonnen.  

Tabell 2-1: Vannføringsstasjoner i og nært prosjektet. Feltkarakteristika og 200-årsflom (døgnmiddel) beregnet med 
flomfrekvensanalysen for hver enkel målestasjon og med den regionale flomfrekvensanalysen. Normalavrenning QN er 
ifølge avrenningskart for Norge i perioden 1961-1990. 

Delfelt Periode A 

(km2) 

QN 

(l/s/km2) 

ASE 

(%) 

ASF 

(%) 

Bre 

(%) 

Hmed 

(moh) 

Q200, FFA 

(l/s/km2) 

Q200, regional 

(l/s/km2) 

84.11 Hovefoss  1964-2019 235 89 0.42 55.96 0.03 629 2126 2100 

84.10 Nesvatn 1964-1988 96.1 90 2.37 75.02 0.06 809 1860 1494 

83.12 Haukedalsvatn 

ndf. 1936-2019 204 93 5.25 58.38 8.76 937 835 613 

83.13 Nysnaelv 1966-1983 11.3 130 2.00 65.53 0.00 828 2267 2015 

85.3 Svartebotten 1981-2019 4.63 163 2.52 94.38 0.00 842 1836 2183 

85.4 Straumstad 1975-2019 111 120 2.38 51.06 3.65 588 2293 1793 

86.10 Åvatn 1975-2019 162 80 1.48 64.15 0.62 695 1213 1674 
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Figur 2-1: Vannføringsstasjoner i og nært Erdal og Naustavassdraget (Figur 4 i [1]). Den røde sirkelen viser 
prosjektområdet. 

For å analysere eventuelle relasjoner mellom feltparametrene og spesifikk 200-årsflom (Q200) er det utført en 

multippel regresjonsanalyse på datasettet. Regresjonsanalysen er basert på 7 målestasjoner i området (se 

Tabell 2-1). Analysegrunnlaget er følgende: 

• Feltareal A: 4,6 - 235 km2  

• Normalavrenning QN: 80-163 l/s/km2 

• Effektiv sjøprosent: 0,42 – 5,25 

Beste korrelasjon ble mot parameterne normalavrenning QN og effektiv sjøprosent ASE. 200-årsflom 

(døgnmiddel i l/s/km2) er beregnet ut ved hjelp av følgende formel: 

  Q200, døgn =1386 +8,81×QN-245,47× ASE 

Siste kolonne i Tabell 2-1 viser verdien beregnet ved hjelp av ligningen for regresjonen.  

Momentanflom er videre beregnet ved hjelp av kulminasjonsfaktor. Kulminasjonsfaktoren er beregnet ut fra 

forholdet for høstflommer [2], bortsett for Naustavassdraget hvor det er brukt forholdet lik 1,6 som ble 

beregnet ut fra data for vannmerke 84.10 Hovefoss [1].  

Hovefoss 

Nesvatn 

Åvatn 

Svartebotten 

Straumstad 

Haukedalsvatn ndf. 

Nysnaelv 
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 Nasjonalt formelverk for små felt (NIFS) 

I henhold til Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt [3] kan nasjonalt formelverk for flom i små 

nedbørfelt (mellom ca. 0,2 km2 og ca. <50 km2) brukes for beregning av momentanflommer opp til 200-

årsflom. Middelflom beregnes ved hjelp av følgende formel: 

𝑄𝑀 = 18,87. 𝑄𝑁
0,864𝑒−0,251√𝐴𝑆𝐸 

hvor QN er nedbørfeltets middelvannføring (m3/s), ASE er den effektive sjøprosenten (%) og e er grunntallet e 

≈ 2,718. Flomverdi for returperiode 200 år beregnes videre med vekstkurven [3]. 

 Rasjonale formel 

Den rasjonale formelen kan brukes for beregning av momentanflommer med gjentaksintervall opp til og med 

200 år for flom i små nedbørfelt. NVEs retningslinjer anbefaler at den rasjonale metoden bare brukes for felt 

med nedbørfeltareal mindre enn 0,5 km2, mens Statens vegvesen Håndbok N200 [4] anbefaler at den 

rasjonale metoden brukes for felt med areal mindre enn 2 km2.  

Flommer med gjentaksintervall inntil 200 år beregnes da ved hjelp av følgende formel: 

𝑄 = 𝐶 × 𝑖 × A 

Hvor:  Q: avrenning i m3/s; C: avrenningsfaktor; A: feltareal (ha); i: dimensjonerende nedbørintensitet fra 

IVF kurver (l/s/ha) over feltets kritiske varighet; Kritisk varighet settes lik konsentrasjonstiden, Tc, til feltet.  

For naturlige felt [4] beregnes Tc med følgende formel: 

𝑇𝑐 = 0,6 × 𝐿 × 𝐻−0,5 + 3000 × 𝐴𝑆𝐸 

For urbane felt [4] beregnes Tc med følgende formel: 

𝑇𝑐 = 0,02 × 𝐿1,15 × 𝐻−0,39 

Hvor: L er lengden av feltet langs elva (m), H er høydeforskjellen i feltet langs hovedelva (m) og Ase er andel 

innsjø i feltet. 

Dimensjonerende nedbørintensitet: 

Nedbørintensitet er beregnet fra IVF-kurver1 hentet fra Meteorologisk institutt sin klimadatabase 

(https://klimaservicesenter.no/). Kurven er basert på nedbørdata fra 1984-2019. IVF-kurven for 

prosjektområdet er interpolert fra nedbørdata i nærheten. IVF-kurven for prosjektområdet r vist i Figur 2-2. 

 
1 IVF-kurve viser = nedbørintensitet i form av Intensitet-Varighet-Frekvens 
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Figur 2-2: IVF-kurve for prosjektområdet (Breddegrad: 61.4925. Lengdegrad: 5.8053) hentet fra 

https://klimaservicesenter.no/. 

Avrenningsfaktor 

Avrenningsfaktoren C varierer fra maksimalt 0,9 for bart fjell til minimalt 0,2 for skogsområder og områder 

med dyrka mark [4]. [4] anbefaler å bruke lave verdier for regn med varighet kortere enn 1 time og høye 

verdier om varigheten er mer enn 3 timer. Videre anbefales det å bruke en verdi i øvre sjiktet for bratte felt og 

mer tette overflater eller der grunnvannet ofte går opp til overflaten. Den rasjonale formelen er veldig sensitiv 

for avrenningsfaktoren. 

Tabell 2-2: Avrenningsfaktor C for nedbørfelt med forskjellig dekke ved nedbør med returperiode 10 år [2]. 

 

Det er oppgitt at c-faktoren ligger innenfor intervallet 0,2-0,5 for skogsområder og 0,6-0,9 for snaufjell [4]. For 

feltene hvor vi benytter den rasjonale metode er varigheten på nedbøren godt under 3 timer (for de fleste 

feltene under 1 time) noe som tilsier lav c-faktor. Helningen i feltene vi vurderer (25%-50%) tilsier høye c-

faktorer. Feltene vi vurderer består av 60-90% skog og 0-40% snaufjell. Derfor har vi valgt å sette C-faktoren 

lik 0,4, for feltene som helhet. Det anbefales videre å øke faktoren med 30 % for gjentaksintervall 200 år. Vi 

har derfor benyttet c-faktor lik 0,52. 

 Kulminasjonsfaktor 

Flomstørrelsene beregnet i frekvensanalyse (avsnitt 2.3.3) gjelder for gjennomsnittlig verdi over ett døgn. 

Momentanflom er beregnet etter formelverket i retningslinjene for flomberegning [2]. Vi har brukt beregnet 

kulminasjonsfaktor for høst, som gir høyest verdi, gitt at den dominerende flomsesongen i området vi ser på 

er årssesong. 

Qmom / Qdøgn (høst) = 2,29 – 0,29 × log(A) – 0,270 × 𝐴𝑆𝐸
0,5 
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Observasjoner ved 84.11 Hovefoss som ligger i Naustavassdraget viser at forholdet mellom 

kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføringen i gjennomsnitt er ca. 1,6, mens ligningen gir et forhold 

på 1,4 for 84.11 Hovefoss. I og med at observert forholdstall er størst, benyttes observert forholdstall på 1,6 

videre for Nausta [1]. Tabell 2-3 viser beregnede kulminasjonsfaktor for noen av de vurderte vassdragene.  

Tabell 2-3: Beregnede kulminasjonsfaktorer 

Felt Feltareal (km2) ASE 

(%) 

Qmom/Qdøgn Bruk i beregninger 

Bru rv. 5 Erdal 16 0.03 1,9 1,9 

Nausta ved bru rv. 5  277 0.33 1,4 1,6 

Bærelva 8 3.80 1,99 2,0 

 

2.4 Kapasitetsberegning av stikkrenner og kulverter 

For en vurdering av nødvendig dimensjon på stikkrenner og kulverter for krysninger med nye rv. 5, er det 

gjort forenklende kapasitetsberegninger. 

En stikkrenne er en liten kulvert med lysåpning mindre enn 1 m. Kulverter kan benyttes opp til rundt 20 m3/s 

vannføring (ca. diameter 2500mm), mens vassdrag med større flomvannføring krever konstruksjon av bruer. 

Videre i rapporten er «kulvert» brukt i teksten for å betegne både kulvert og stikkrenne.  

De følgende avsnitt presenterer beregningsmetode for nødvendig kulvertstørrelse og for bestemmelse av 

nødvendig høyde for underkant bru i en flomsituasjon. 

For å beregne dimensjoner på kulverter er det antatt at de bygges med minimum fall 0,4% - 0,6% slik at man 

får innløpskontroll på kulvertene. Dimensjonen bestemmes videre ved bruk av nomogram for rørkulvert eller 

rektangulær kulvert av betong (konservativt i forhold til plast) med innløpskontroll.  

Dimensjonering av kulvert tar hensyn til gjentetting gjennom kulvert. I henhold til [5] det skal antas gjentetting 

i 1/3 av innløpets høyde. Dette kravet tar hensyn til retningslinjer for vedlikehold pluss en sikkerhetsfaktor. 

Rørdiametrene er dimensjonert for 200-årsflom tillagt en faktor på 1,68 (se avsnitt 2.7.1). Ved 

dimensjonering ut fra nomogrammer settes vannstand ved innløpet lik 0,7×D, hvor D er rørdiameter 

(HW/D=0,7). Dette gir en diameter større enn hva HW/D=1 vil gi, og tar hensyn til den forventet reduserte 

kapasiteten til gjennomløpet. Verdiene for minimum diameter er lest ut fra nomogram (Chart 1A for rør og 

Chart 8A for rektangulær kulvert) fra rapporten Hydraulic design of highway culverts [6].  

 

Figur 2-3: Dimensjonering av kulvert med gjentetting. 

I nomogrammet for rør må det velges én av tre innløpstyper for hvert krysningspunkt (se Figur 2-4):  

• Type A: Square edge with headwall  
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• Type B: Groove end with headwall  

• Type C: Groove end projecting  

For de eksisterende rørene/kulvertene må det velges riktig innløpstype ut fra faktisk geometri. For de nye 

kryssingene er det valgt type A, som tilsvarer et rør med frontmur og er et vanlig kulvertinnløp med 

sidevegger. 

 

Figur 2-4: Ulike innløpstyper for kulvert/rør. Kilde [7]. 

I nomogrammet for rektangulær kulvert må det velges én av tre innløpstyper avhengig av vinkel på sidevegg 

i forhold til strømningsretning [7]. For de nye kryssingene er det valgt en 0° vinkel på sideveggene (Figur 

2-5).  

 
Figur 2-5: Innløpstypen med 0° vinkel på sidevegger for rektangulærkulvert [6]. 

2.5 Flomsonekart – Vannlinjeberegning 

 Hydrauliske beregning 

Den hydrauliske beregningen er utført ved hjelp av programmet HEC-RAS 5.0.7 fra US Corps of Engineers. 

For å omregne dimensjonerende flom Qdim,200 til flomvannføring må det settes opp en hydraulisk beregning 

langs vassdraget og ved bruene. 2D-modeller i HEC-RAS har per dags dato ikke en tilfredsstillende funksjon 

for modellering av bruer. Derfor er det valgt å benytte en en-dimensjonal (1D) hydrodynamisk simulering på 
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hele strekningen. I en 1D-modell (1D) er vassdraget representert ved hjelp av tverrprofiler innhentet fra en 

terrengmodell. 

I Nausta skal det beregnes vannstander/flomsone for en strekning ved utløpet i Førdefjorden. Strekningen 

som vurderes er flat og ligger ved utløpet der vannstrømmen i elva vil være underkritisk og avhengig av nivå 

i fjorden. 

Når brua som vurderes ligger ved et punkt der vannstrømmen i elva vil være overkritisk, kan vannstand ved 

brua eventuelt beregnes forenklet med Mannings formel for en tverrprofil i elva der bruene ligger. Mannings 

formel er gitt av: 

𝑄 = 𝑀𝐴(ℎ)𝑅(ℎ)2 3⁄ 𝐼1 2⁄  

Friksjonforholdene på modellert tverrprofil er bestemt av Mannings ruhetstall M. M (Mannings tall2) er satt til 

25 m1/3/s, I=5-10% (elvehelning) er beregnet ut fra elveprofil langs strekningen i elva der bruene ligger, R(h) 

hydraulisk radius, A(h) strømmingsareal og h vanndybde. For beregning antas det at lysåpning er tilnærmet 

rektangulær formet. Vannstand er videre beregnet ved hjelp av terrengmodell (se avsnitt 2.7) ved bruene og 

tegninger (se vedlegg). 

 Modellering av bruene 

Bruene er modellert ved hjelp av Bridge function i Hec-Ras med brulengde som tilsvarer bredde i 

strømningsretning for brua. 

Noen bru bruer krysser vassdragene skjevet, noe som fører til at faktisk strømningsbredde i elva er mindre 

enn bruas lengde. Profiler i Hec-Ras må være orientert perpendikulært til strømretningen. For bruer som 

krysser vassdragene på skrått, kan det derfor være behov for å dele opp bruene på flere tverrprofiler.  

Vanligvis er oppfylling/landkar modellert ved hjelp av Bridge function i Hec-Ras men i noen tilfeller (enkelt 

bru) kan det være aktuelt å modellere oppfylling/landkar med å endre elvetverrprofil direkte eller ved hjelp av 

obstruksjon i Hec-Ras. Denne metoden gir noe lavere vannstand enn vannstand beregnet med Bridge 

function (pga. tap ved landkarene) men metoden er vurdert som god nok for å beregne vannstand ved bruer 

uten pilarer i denne fasen av prosjektet. Det er antatt avrundede kanter på pilarer og det er brukt en 

dragkoeffisient på 1,33 og en pierkoeffisient på 0,9. 

Det er brukt ineffective flow area på tverrprofilene ved bruene samt kontraksjon - og ekspensjonskoeffisient 

for tverrsnittene ved brua på 0,3 og 0,5. Disse koeffisientene tilsvarer en typisk brutversnitt med underkritisk 

strømning (Froudetall <1). 

 

 Usikkerhet og sensitivitetsanalyse 

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

i dette området. Derfor er det brukt usikkerhetspåslag på de beregnede vannstander. 

NVE anbefaler generelt 0,3 – 0,5 m [8] usikkerhetspåslag på beregnede vannstander. Ved bruer, anbefaler 

Svv [9] at det skal være minimum 0,5 m klaring mot overbygningen ved beregnede vannstander for 200-

årsflom. 

Grunnen for valg av usikkerhetspåslag er: 

• Hydrologisk datagrunnlag i området. Om flomstørrelsen er basert på godt hydrologisk datagrunnlag 

i området vil dette gi et lavt usikkerhetspåslag. 

• Høydegrunnlag i området. Om den hydrauliske beregningen er basert på oppmålinger av 

elvebunnen, vil dette gi redusert usikkerhet i flomvannstand.  

 
2 Mannings tall sier noe om ruhet eller friksjon for vannstrøm i grøfter, kulverter, kanaler og elve- og bekkeløp. Et høyere 

Mannings tall gir mindre friksjon 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal  
Hydrologi- og flomanalyse 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 14   Versjon: 02J 
  

Side 23 av 90 5205074-14 Rv 5 EN Fagrapport - Flomanalyse.docx 

 

• Strømning i elva. Om fallet på den vurderte strekningen er lavt med underkritisk strømning, vil dette 

gi høye vannstander og lav vannhastighet. Dette vil føre til redusert usikkerhet i beregnede 

flomvannstander. 

• Tilstopping. Dersom kulvertene/bruene kan bli tilstoppet av is eller drivgods, bør usikkerhetspåslag 

økes. 

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

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

oppstrøms.  

• Sensitivitetsanalyse til valg av Mannings n (friksjonsfaktor). Det er foretatt en beregning for å se 

hvordan ruheten innvirker på de beregnede vannføringene og vannstandene ved å øke den med 20 

%. 

Sikkerhetsnivå ved bruene er beregnet ut ved å legge til sikkerhetsmargin på dimensjonerende vannstand.  

2.6 Datagrunnlag for beregninger 

 Eksisterende flomkart 

Utredningen tar utgangspunkt i kjent kunnskap og erfaringer fra både planområdet og fra lignende områder.  

NVE utførte i 2010 flomberegning for Naustavassdraget [1]. Ved Naustdal har NVE i 2012 utarbeidet 

flomsone ved 200-årsflom [10]. Disse rapportene kan brukes for å vurdere flomnivåer (uten tiltak).  

 Høydegrunnlag 

Det er benyttet høydegrunnlag NN2000. Alle høyder (terrengmodell, konstruksjoner og vannstander) er 
derfor gitt i NN2000. 

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

hoydedata.no. For det vurderte området er laserdataene basert på 3 ulike prosjekt: 

1. en kartlegging som inkluderer Naustdal (Prosjekt Naustdal 2012). Laserskanningen ble utført 

13.10.2012 med oppløsning på 0,5 m horisontalt. 

2. en kartlegging av elvebunn i Nausta (NVE, 2017). Kartlegging ble utført med ekkolodd og grønn 

laser i Nausta8.11.2017 og 9. mai 2018 med oppløsning på 0,25 m i horisontalt. 

3. en kartlegging som inkluderer Erdal (Prosjekt NDH Norfjord 2 pkt 2019). Laserskanningen ble utført 

22.09.2019 med oppløsning på 0,5 m horisontalt.  

Vi har hentet inn data for eksisterende stikkrenner og bruer under dagens rv. 5 fra vegkart og Svv. 

Kotehøyder refererer seg til NN2000-høyder. 

Tegninger av bruene er datert fra 1960-tallet og er i NN1954. Forskjellen mellom NN1954 og NN2000 er 0-5 

cm i prosjektområdet ifølge norgeskart. Forskjellen er vurdert som svært liten og kan neglisjeres. 

2.7 Valg av gjentaksintervall og usikkerhetsfaktor 

 Ved bekker og elver 

Håndbok N200 – Vegbygging - fra Statens Vegvesen datert 2018 [5] gir krav til sikring av veg mot flom. For 

veger påvirket av flom bestemmes sikkerhetsklasse ut fra ÅDT og omkjøringsmuligheter.  

Rv. 5 har årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 4500. For ÅDT > 4000 bør det benyttes 200-årsflom som 

dimensjonerende vannføring. I tillegg skal det brukes en klimafaktor Fk for å ta hensyn til fremtidige 

klimaendringer og en faktor Fu for å ta hensyn til usikkerheten ved beregning av dimensjonerende flom 

Qdim,200. 
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Qdim,200= Q200× Fk × Fu 

Usikkerhetsfaktoren er avhengig av hvilken sikkerhetsklasse vegen er plassert i. Rv. 5 har ÅDT ca. 4500, og 

er dermed plassert i sikkerhetsklasse V3 (ÅDT >4000). For veger i sikkerhetsklasse V3 skal det legges til en 

usikkerhetsfaktor på Fu =1,2. 

I henhold til Håndbok N200 fra Statens Vegvesen [5], bør det benyttes en klimafaktor på Fk =1,4 for Sogn og 

Fjordane fylke. I henhold til rapport «Klimaendring og framtidige flommer i Norge» utarbeidet av NVE i 2016 

[11] og rapport «Klimaprofil for Sogn og Fjordane» er det anbefalt å bruke klimapåslag på 20% for Nausta 

hvor det ble utført flomsonekartlegging.  

Det er valgt å legge til grunn 20% klimapåslag på de beregnede flommene i Nausta og 40% klimapåslag på 

de beregnede flommene i de andre feltene pga. at nedbørfeltene i vår vurdering er ganske små og reagerer 

raskt.  

Totalt vil usikkerhetspåslag og klimapåslag dermed utgjøre en faktor på 1,44 for Nausta og 1,68 for Bærelva 

og feltene ved Erdal som 200-årsflom skal ganges opp med. 

 I sjø 

I sjø skal dimensjonerende høyvann settes til havnivå ved 1-års stormflo og havnivåstigning fram til år 2100. 

Dette skal kombineres med 200-årsflom.  

Siden sjøvannstanden kan påvirke flomvannstanden oppover i elva, har vi sett på to alternativer for 

beregning av vannstand. Alternativet som gir høyest vannstand regnes som dimensjonerende. Alternativene 

er: 

1. 200-årsflom i elva kombinert med 1 år stormflo i sjøen 

2. 10-årsflom i elva kombinert med 200 år stormflo i sjøen 

Stormflo er hentet fra https://www.kartverket.no/sehavniva og tillagt et klimapåslag (0,72 m) som anbefalt fra 

Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I Tabell 2-4 er det oppgitt normalvannstand sammen 

med stormflo for ulike gjentaksintervall ved Naustdal. Verdiene er basert på beregnet tidevann og værbidrag 

fra Måløy vannstandsmåler.  

Tabell 2-4: Vannstandsnivåer ved Naustdal og Erdal i NN2000 (hentet fra [2]). 

Gjentaksintervall Vannstand 

(moh.) 

Anbefalte tall fra DSB  

Høyder over NN2000 (cm) 

Vannstand med 

klimapåslag (moh.) 

Normalnull 2000 0 - - 

1-års stormflo 1,19 - 1,91 (1,19+0,72) 

10-års stormflo 1,37 - - 

20-års stormflo 1,41 213 2,13 

200-års stormflo 1,55 226 2,26 

 

Det er ikke tatt hensyn til et eventuelt sikkerhetspåslag pga. bølgehøyde. Dette bør vurderes nærmere i 

neste fase, når et alternativ er valgt. 
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3 Vurdering av dagens situasjon 

3.1 Dagens trasé 

Figur 3-1 og Figur 3-2 viser dagens trasé langs Førdefjorden. På strekningen krysser rv. 5 flere bekker/elver. 

Totalt har Statens vegvesen registrert 138 stikkrenner på strekningen (markert i rødt Figur 3-1 og Figur 3-2).  

Det kan være flere stikkrenner enn de som er registrert. Diameterne på stikkrennene (hentet fra Statens 

vegvesens kartløsning på nett) på delstrekningen er mellom 100 mm og 1400 mm. Lengde på stikkrennene 

er inntil 60 m.  

Det ligger også fire bruer langs strekningen (Erdal, Rotenes, Naustdal og Bærelva).  

 

 

Figur 3-1: Beliggenhet rv.5 - dagens situasjon ved Erdal. Røde punkter viser alle kulverter registrert i Vegkart. Grønne 

punkter viser vurderte kryssinger. Svartskraverte områder viser aktsomhetsområder for jord- og flomskred. 
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Figur 3-2: Beliggenhet rv.5 - dagens situasjon ved Naustdal. Røde punkter viser alle kulverter registrert i Vegkart. 
Grønne punkter viser vurderte kryssinger. Svartskraverte områder viser aktsomhetsområder for jord- og flomskred. 

 
Figur 3-1 og Figur 3-2 viser også jord- og flomskred aktsomhetsområde som er registret i NVE Atlas. Dagens 

rv. 5 er utsatt for jord- og flomskred og det er registrert mange skred lang strekningen, spesielt mellom 

Fureneset og Naustdalneset. Skredfare er hovedgrunnen for oppstart av kommunedelplan for Rv 5 mellom 

Erdal og Naustdal. Fare for jord- og flomskred er vurdert i Ingeniørgeologisk rapport [12]. 

3.2 Kartlegging og flomberegning 

Nedbørfeltene langs dagens trasé er i hovedsak små, bratte og reagerer raskt på nedbør. I slike vassdrag er 

det vanskelig å bestemme den dimensjonerende vannføringen fordi det er store usikkerheter i 

beregningsgrunnlaget.  

Vi har utført en kartlegging av feltene og flomberegning for hoved-stikkrennene og -bruene langs dagens rv. 

5 (markert i grønt i Figur 3-1 og Figur 3-2). Feltene vises i Figur 3-3 og Figur 3-4 nedenfor. 
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Figur 3-3: Erdalsvassdraget samt feltene til de vurderte kulvert/bruer langs dagens trasé. 

 

 

Figur 3-4: Naustdalsvassdraget samt feltene til de vurderte kulvert/bruer. 

Flomberegning for de ulike feltene er utført med metodene beskrevet i avsnitt 2.3.2. Resultater er vist i Tabell 

3-1 og mer detaljert resultater er gitt i vedlegg 7. 

ERDAL 

ROTENES

a 

SKOGEN 

FUREVIKA 

NAUSTDAL 

BÆRELVA 

TUNNEL 

HEGGELI

GEN 
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Den minste diameter som trengs for at de vurderte kulvertene har nok kapasitet er vist i siste kolonne i Tabell 

3-1. Det viser seg at nesten alle de eksisterende rørene ikke har kapasitet til å avlede dimensjonerende flom 

Qdim,200 med dagens krav, som tar hensyn til klimapåslag og tilstopping (se avsnitt 2.4). Ved 

dimensjonerende flom Qdim,200 vil dermed en god del av vannet ikke renne i de lukkede bekkene, men på 

overflaten over terrenget. 

 
Tabell 3-1: Kryssing alternativ Null. Resultater av flomberegning (momentanflommer) for feltene. 

Alt. Beskrivelse Diameter/Spenn  Feltareal 

(km2) 

Metoden Q200 

(m3/s) 

Qdim,200 

(m3/s) 

Min. 

diameter 

(mm) 

Null 
Bru Erdal 

 (nr. 1198) 

L=11,8-12,2,0 

H=4,5 m 
16 

NIFS 

Regresjonsligning 

56,0 

63,0 
94  

Null 
Bru Rotenes 

(nr. 1723) 

L=2,35-2,65 m 

H=3,55 m  
2,05 NIFS 8,2 13,8  

Null 
Kulvert ved 

Skogen 

D=2000 mm,  

L=19 m 
0,56 

NIFS 

Rasjonale formel 

2,5 

2,2 
4,2 1900 

Null 
Kulvert 

Furevika 

D=800×700 mm, 

L=17m 
0,2 Rasjonale formel 1,1 1,9 1450 

Null 
Bru Naustdal 

(nr. 1504) 
L=140m 277,4 Regresjonsligning 924,5 1331  

Null 
Bru Bærelva 

(nr. 1420) 

L=9 m 

H=1,7-2,1 m 
8,0 

NIFS 

Regresjonsligning 

36,7 

36,0 
61,7  

Null 
Kulvert bekken 

Heggeli 

D=1000 mm, 

L=30 m 
0,24 Rasjonale formel 1,1 1,8 1400 

Null 
Kulvert rett før 

tunnel 

D=1400 mm, 

L=22m 
0,35 Rasjonale formel 1,6 2,7 1650 

 

3.3 Utarbeiding av flomsonekart ved Erdal 

Det utarbeides et flomsonekart med hensynssone for 200-årsflom pluss klimapåslag og sikkerhetsfaktor ved 

Erdal. Figur 3-3 viser Erdalsvassdraget til bru ved Erdal. Nedbørfeltet er beregnet til 16 km2 og 200-årsflom 

pluss klimapåslag til 94 m3/s (se Tabell 3-1). 

 Hydraulisk modell 

Den hydrauliske beregningen er utført ved hjelp av programmet HEC-RAS 5.0.7 fra US Corps of Engineers. 

Det er brukt en en-dimensjonal hydrodynamisk simulering. I Figur 3-6 er 1D-modellen med tilhørende 

terrengdata og benyttede tverrprofiler vist. 
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Figur 3-5: Hec-Ras modell brukt i vannstandberegning ved Erdal. Tverrsnitt vises med svarte linjer. Flomsonekart for 
dimensjonerende flom Qdim,200 ved Erdal for dagens situasjon. Berørte bygninger og jordbruksområder er markert med 
rød sirkel. Det er en landbruksbygning som er berørt rett oppstrøms bru Erdal. 

Terrengmodellen er basert på laserdata (LIDAR) hentet fra høydedata.no (se avsnitt 2.7) med 0,5 m 

oppløsning (Prosjekt NDH Norfjord 2 pkt 2019). Laserskanningen ble utført i 22.09.2019. Kotehøyder 

refererer seg til NN2000-høyder. I beregningen er det antatt at terrengmodellen ikke endrer form pga. 

erosjon, utglidninger eller lignende. 

Laseren som benyttes for scanning trenger ikke dypt ned i vann.  Ved tidspunktet for scanning var 

sannsynligvis vannstanden så lav at laseren kunne treffe elvebunnen. Det virker imidlertid som at 

vegetasjonen langs elva var så tett ved scanningen at det har redusert kvaliteten til terrengdataene i 

elveløpet (se Figur 3-6). 

Det er valgt å starte beregningen ca. 450 m oppstrøms bru Erdal, oppstrøms Erdalfossen. Elva er veldig 

bratt (10%) og det er overkritisk strømning på hele beregningsstrekningen, noe som gjør at nedstrøms 

forhold ikke påvirker oppstrøms vannstander.  

 

Førdefjorden 

Erdøla 

VS200=12,9 moh. 
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Figur 3-6: Terrengmodell modell brukt i vannstandberegning ved Erdal. Vegetasjon langs elva var tett ved scanningen. 

 

 Manningstall 

Manningstall for beregningsstrekningen er satt til 0,05 (bratt og stor stein i elveløpet) for hele modellen. 

Manningstall for beregningsstrekningen satt opp med utgangspunkt i flyfoto og arealressurskart, og vurdert 

mot verdier beskrevet i litteraturen [13] [7]. Det er knyttet usikkerheter til valg av Manningstall, og dette er 

vurdert i 3.3.5. 

 Grensebetingelser 

200-årsflom pluss klimapåslag og sikkerhetsfaktor legges til grunn som oppstrøms grensebetingelse i den 

hydrauliske modellen (se Tabell 3-1). Det er brukt kulminasjonsverdi for hele simuleringen siden den 

modellerte strekningen er veldig kort. 

Nedre grensebetingelse er satt til 1,91 moh. (se Tabell 2-4). Dette tilsvarer 1-års stormflo med klimapåslag 

ved utløpet av Erdøla i Førdefjorden. Valg av vannstand i fjorden er ikke så viktig i beregningen siden 

elvebunnen ved Erdal bru ligger ca. 10 moh. og strømningen der er overkritisk. 

 Bru Erdal 

Bru Erdal er lagt inn i modellen. Figur 3-7 viser snitt og plan av bru Erdal. Bru Erdal har lysåpning på ca. 

12m×4,5m. I tillegg ligger det to overløp 1,5 m høy og 2,5-2,9 m bredde på hver side av hovedlysåpningen. 

Rv. 5 ligger på kote 15,0 m (hentet fra terrengmodell), underkant brudekke ligger på kote 14,6 og elvebunn 

ligger på ca. kote 10,0 m.  
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Figur 3-7: Snitt og plan av eksisterende bru Erdal. 

 

 Resultater - Sikkerhetsnivå ved bruene 

Den hydrauliske modellen i Hec-Ras og utbredelsen av flomsone for dimensjonerende flom Qdim,200 (200-

årsflom med 40% klimapåslag og sikkerhetsfaktor) er vist i Figur 3-5. Det er vurdert at en lagerbygning og et 

jordbruksområde er berørt oppstrøms bru Erdal (markert i rødt i Figur 3-5).  

Vannstand oppstrøms bru Erdal er beregnet til ca. 12,7 moh. Sikkerhetsnivå ved bruene er beregnet ved å 

legge til 1,0 m sikkerhetsmargin på dimensjonerende vannstand. Sikkerhetsnivå er dermed beregnet til 13,7 

moh., som er 0,9 m under underkant brudekke. Vi vurderer at dagens bru Erdal har kapasitet til å avlede 

dimensjonerende flom Qdim,200 (200-årsflom med 40% klimapåslag og sikkerhetsfaktor).  

Grunnen for 1 m sikkerhetsmargin er at: 

• Tverrsnittene er ikke basert på oppmålinger av terrenget og høydegrunnlaget er usikkerhet langs 

elva pga. vegetasjon langs elvekantene ved scanning.  

• Elva er bratt, og det er overkritisk strømning (høy vannhastighet) langs elva. 

• Med tanke at brua og overløpet på hver side av brua kan bli tilstoppet av drivgods, bør 

usikkerhetspåslaget økes. 

• Det er foretatt en beregning for å se hvordan ruheten innvirker på de beregnede vannføringene og 

vannstandene ved å øke den med 20 %. En slik endring i ruhet fører til at usikkerheten ligger 

innenfor +/- 0,1 m og +/- 0,1 m/s, dvs. at modellen er noe følsom for valgt ruhet. 

 Vannstand ved bru Rotenes 

Bru Rotenes krysser over Roteneselva 70 m oppstrøms utløpet i fjorden. Figur 3-8 viser snitt og plan av bru 

Rotenes. Bru Rotenes har vertikal lysåpning på 3,55 m og en horisontal lysåpning på 2,35 m oppstrøms 

brua.  

Kote 15,0 m 
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Rv.5 ligger på kote 13,6 m (hentet fra terrengmodell), underkant brudekke ligger på kote 13,3 og elvebunn 

ligger på ca. kote 9,8 m oppstrøms brua og 6,5 nedstrøms brua (hentet fra terrengmodell).  

Roteneselva er veldig bratt og brua ligger ved et punkt der vannstrømmen i elva vil være overkritisk. 

Vannstand beregnes med Mannings formel for et tverrsnitt i elva der brua ligger. Mannings formel er gitt av: 

𝑄 = 𝑀𝐴(ℎ)𝑅(ℎ)2 3⁄ 𝐼1 2⁄  

Mannings ruhetstall M er satt til 20 m1/3/s, elvehelning I=15% er beregnet ut fra elveprofil langs strekningen i 

elva der brua ligger, R(h) hydraulisk radius, A(h) strømmingsareal og h vanndybde. For beregning antas det 

at lysåpning er tilnærmet rektangulær formet med horisontal åpning på 2,35 m.  

Det er beregnet en vannstand på ca. 1,1 m. Med en vertikal bruåpning på 3,55 m vurderer vi at brua har 

kapasitet til å avlede dimensjonerende flom Qdim,200 (200-årsflom med 40% klimapåslag og sikkerhetsfaktor). 

Roteneselva er inkludert i aktsomhetsområder for flomskred. Under flomskred kan elva transportere store 

mengder løsmasser, større steinblokker og tre/vegetasjon. Derfor bør det være god sikkerhetsmargin ved 

bruer langs masseforende elver. 

 

 

Figur 3-8: Snitt og plan av eksisterende bru Rotenes. 

3.4 Utarbeiding av flomsonekart ved Naustdal 

 Hydraulisk modell 

Den hydrauliske beregningen er utført ved hjelp av programmet HEC-RAS 5.0.7 fra US Corps of Engineers. 

Det er brukt en en-dimensjonal hydrodynamisk simulering. I Figur 3-9 er 1D-modellen med tilhørende 

terrengdata og benyttede tverrsnitt vist. 

Kote 13,6 m (fra høydedata) 
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Figur 3-9: Hec-Ras modell brukt i hydrauliske beregninger for Naustavassdraget. Tverrprofiler vises med svarte linjer. 
Bruer vises med rosa linjer. 

 

Terrengmodellen er basert på laserdata (LIDAR) hentet fra høydedata.no (se avsnitt 2.7) med 0,5 m 

oppløsning (Prosjekt Naustdal 2012). Laserskanningen ble utført i 13.10.2012. Lang Nausta er 

terrengmodellen erstattet med en modell av elvebunn i Nausta (NVE, 2017). Kotehøyder refererer seg til 

NN2000-høyder. I vannlinjeberegningen er det antatt at terrengmodellen ikke endrer form pga. erosjon, 

utglidninger eller lignende. 

Bærelv

a 

Nausta 

Førdefjord 
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Den modellerte strekningen er ca. 3,5 km langs Nausta og 500 m langs Bærelva. Langs Nausta, starter den 

modellerte strekningen ca. 2 km oppstrøms Naustdalsfossen og stopper i fjorden. I modellen er det benyttet 

46 tverrsnitt langs strekningen i Nausta og 11 tverrsnitt langs strekningen i Bærelva. 

Bærelva og den øverste delen av Nausta (oppstrøms samløpet med Bærelva) er noe bratt (>2%) og det er 

overkritisk strømning på hele beregningsstrekningen bortsett fra gjennom bruene. Vannstandene i fjorden 

påvirker vannstander i den nederste delen av Nausta. Beregningene er utført med ligningssettet «mixed 

flow» siden strømningen kan være over/underkritisk. 

 Manningstall 

Manningstall for beregningsstrekningen er satt til 0,035 for hele modellen. Manningstall for 

beregningsstrekningen satt opp med utgangspunkt i flyfoto og arealressurskart, og vurdert mot verdier 

beskrevet i litteraturen [13] [7]. 

 Beregnet flomsituasjon – Grensebetingelser 

Flomsituasjon 

Det er sett på to alternativer for beregning av vannstand i Nausta ved utløpet. Alternativene er: 

3. 200-årsflom i Nausta kombinert med 1 år stormflo i sjøen 

4. 10-årsflom i Nausta kombinert med 200 år stormflo i sjøen 

Lenger oppstrøms hvor sjøvannstand ikke kan påvirke flomvannstanden er det sett på en situasjon med 200-

årsflom i Nausta. 

Øvre grensebetingelse 

Øvre grensebetingelse i modellen er flomverdiene med klimapåslag og sikkerhetsfaktor. Flomverdier for 200-

årsflom er vist i Tabell 3-1. 200-årsflom pluss klimapåslag og sikkerhetsfaktor er beregnet til 1330 m3/s ved 

Nausta bru. 

10-årsflom er beregnet ved hjelp av faktor Q200/Q10=1,4. Faktoren ble beregnet ut fra flomfrekvensanalyse av 

vannmerke 84.10 Hovefoss [1]. 10-årsflom ved Naustdal bru er beregnet til 660 m3/s og dimensjonerende 

flom Qdim,10 som inkluderer usikkerhet og klimapåslag er beregnet til 910 m3/s. 

Det er brukt maksverdi for hele simulasjonsperiode fordi den modellerte strekningen er kort. I beregningen er 

det brukt kulminasjonsverdi for både Bærelva og Nausta (Tabell 3-1). Dette er konservativt ved Nausta bru, 

gitt at flommen for Nausta og Bærelva vil ikke komme samtidig (se [1]). 

Nedre grensebetingelse 

Nedre grensebetingelse er satt til 1,91 moh for 1-års stormflo med klimapåslag og til 2,26 moh for 200-års 

stormflo med klimapåslag (se Tabell 2-4).  

 Modellering av bruer  

Bru rv. 5 Bærelva 

Figur 3-10 viser et snitt og plan av eksisterende bru over Bærelva ved kryssing av dagens rv. 5. Ift. 

Høydedata ligger vegen på kote 4,3 m. Ift. brutegningen ligger underkant brudekke på kote 3,7. Brua har 

lysåpning på B=9 m og H=1,7 m. Bunnen til elva er beregnet til kote 2,0 m. Høydedata gir kote ca. 3,1 m og 

derfor er terrengmodellen senket ved brua for å få riktig elvebunnsnivå.  
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Figur 3-10: Snitt og plan av bru Bærelva (Kilde Svv). 

Kommunal bru Bærelva 

Den kommunale brua som krysser Bærelva oppstrøms rv. 5 er ikke med i modellen. Iht.  [10] har brua god 

kapasitet ved en 200-årsflom og bedre kapasitet enn brua ved rv. 5. Lysåpning er ikke kjent, men fra 

norgebilder har brua lengde på ca. B=8m. Tverrprofiler er justert i modellen for å tilpasse breddeåpning. 

Bru rv. 5 Nausta 

Figur 3-11 viser eksisterende bru Nausta og Figur 3-12 viser et snitt og plan av brua. Flere tegninger er vist i 
vedlegg. Brua krysser Nausta på skrått, har 4 pilarer (0,7 m bred, 13 m lang med avrundede kanter) og 5 
spenn (3×30m + 2×25m). Brua er totalt 140 m lang. Underkant brudekke ligger på kote 3,27 (se tegning i 
vedlegg). 
Iht. høydedata ligger vegen på kote 4,4 m. 
 

Kote 4,3 m 
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Figur 3-11: Eksisterende Nausta bru ved utløpet av Nausta (Kilde Svv). 

 

 

Figur 3-12: Snitt og plan av bru Nausta (Kilde Svv). 

Brua har 4 pilarer. For modellering av brua er det brukt «momentum» metoden i HEC-RAS som tar hensyn til 

faltap på grunn av pilarer. Fra bilder har pilarene avrundede kanter og det er brukt en dragkoeffisient på 1,33 

og en pierkoeffisient på 0,9. 

 Kalibrering av modellen 

Det er kjørt en beregning der tilløpsflommen og nedre grensebetingelse er satt lik de som ble brukt for å 

beregne flomsonen ved 200-årsflom med 20% klimapåslag i [10]. 

30 m 
30 m 30 m 
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Tilløpsflommen er satt til 45 m3/s i Bærelva og til 1050 m3/s i Nausta slik at vi får 1095 m3/s ved Nausta bru. 

Nedre grensebetingelse er satt til 2,10 m. Dette tilsvarer 5-års stormflo med klimapåslag i Førdefjorden.  

Resultater viser at de beregnede vannstander liger omtrent 0-30 cm over vannstand beregnet i [10] for 

strekningen mellom Naustdal bru og Naustdal camping. Dette virker som rimelig gitt usikkerheten i 

tverrprofilene (plassering og justering av tverrsnitt langs elva, og metoden for beregning av vannstand ved 

Nausta bru). 

Oppstrøms Naustdalsfossen (profil nr. 7 i [10]) er det 10 cm forskjell mellom de to modeller. Dette virker som 

rimelig gitt at vannstand endrer mye på en kort strekning (pga. elva går gjennom kritiskstrømning ved bru 

Naustdalsfossen). 

 

 Resultater - Sikkerhetsnivå ved eksisterende bruene 

Utbredelsen av flomsoner for dimensjonerende flom Qdim,200 ved Naustdal er vist i Figur 3-13. Flere 

bygninger og infrastruktur er berørt med dagens situasjon. Disse områder er markert med rødt/svart sirkler i 

Figur 3-13. 

Ved utløpet er følgende berørt med dagens situasjon for dimensjonerende flom Qdim,200  

• Bru rv. 5 Bærelva,  

• Rv. 5 er berørt over 250 m mellom Tunavegen og Bru over Bærelva, 

• Boligområdet ved Ospeteigen/Løken (øst for Nausta). 

• Naustdal camping og Naustdal MC klubb (vest for Nausta) 

Oppstrøm Naustdalsfossen øker vannstanden med 5-6 m over normalvannstand (4,5 – 5,0 moh.). Årsaken til 

den store økningen, er at det er et trangt tverrprofil i elva oppstrøms brua over Naustafossen. Tverrprofilet gir 

oppstuving videre oppstrøms i vassdraget. Vannstanden oppstrøms Naustdalsfossen er i hovedsak gitt av 

geometrien ved det trangeste tverrprofilet i elva, hvor strømningen går gjennom kritisk. Dersom de trangeste 

tverrprofilene endres med å legge til pilarer eller landkar, vil dette påvirke vannlinjen oppstrøms betydelig. 

Derfor er det viktig å beholde dagens tverrprofil i elva på denne strekningen og ikke redusere 

strømningsarealet til elva. 

Beregnet vannstandsøkning på 5-6 m ved 200-årsflom med klimapåslag  fører til at et stort område er 

oversvømt og følgende infrastruktur er berørt:  

• 700 m lang rv. 5 mellom Jonstad og Heggelivegen. 

• Boliger og gård ved Jonstad/Husøyna (på vestre elvekanten) 
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Figur 3-13: Flomsonekart for dimensjonerende flom Qdim,200 ved Naustdal for dagens situasjon. Berørte bygninger er 

markert med rød sirkel. Det er flere jordbruksområder langs Nausta som er berørt. 

Rv. 5 krysser Bærelva nedstrøms kommunal bru. Denne brua har mindre kapasitet enn den kommunale 

brua. Vannstand er beregnet til ca. 4,77 moh. ved bru rv. 5. Vannstand vil stå opp i brudekket, som vil gi 

oppstuving. Vannet vil renne mot sør til Nausta og oversvømme rv. 5. Ved Qdim,200 vil brua i Bærelva ha for 

liten kapasitet i henhold til vann- og energilinje. 

Rv. 5 krysser Nausta ved utløpet. Vannstand og vannhastighet ved brua er beregnet for ulike scenario av 

vannføring og stormflo. Resultater er vist i Tabell 3-2. Den kombinasjonen som gir den høyeste vannstand 

ved brua er 10-årsflom med klimapåslag i Nausta kombinert med 200 år stormflo i sjøen (Qdim,10). Dette gir 

en vannstand ved brua på kote 2,27. Sikkerhetsnivå ved bruene er beregnet ved å legge til 0,5 m 

sikkerhetsmargin på dimensjonerende vannstand. Sikkerhetsnivå er dermed beregnet til ca. 2,77 moh. Det 
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vil være 0,5 m klaring mellom sikkerhetsnivået for Qdim,10 og underkant brudekke, og 0,8 m klaring mellom 

sikkerhetsnivået for Qdim,200 og underkant brudekke. 

Tabell 3-2: Vannstander beregnet ved dagens Nausta bru (rett oppstrøms brua) 

Q Stormflo VS (moh.) V (m/s) E (moh) 

Q200,dim=1331 m3/s 1 års, 1,91 moh (med klima) 1,96 2,27 2,22 

Q10,dim=951 m3/s 200 års, 2,26 moh (med klima) 2,27 1,50 2,38 

 

Grunnen for valg av 0,5 m usikkerhetspåslag er: 

• Flomstørrelse er basert på godt hydrologisk datagrunnlag fra området som gir et lavt 

usikkerhetspåslag. 

• Den hydrauliske beregningen i Nausta er utført med tverrprofiler basert på oppmålinger av terrenget 

som gir redusert usikkerhet i flomvannstand.  

• Strømning i elva er underkritisk som gir høye vannstander og lav vannhastighet, og fører til lav 

usikkerhet i beregnede flomvannstander. 

• Det er foretatt en beregning for å se hvordan ruheten innvirker på de beregnede vannføringene og 

vannstandene ved å øke den med 20 %. En slik endring i ruhet fører til at usikkerheten ligger 

innenfor +/- 0,1 m og +/- 0,1 m/s, dvs. at modellen er noe følsom for valgt ruhet. 

3.5 Erosjonsforhold i planområdet 

 Naustdal 

Iht. kvartærgeologiske kart fra NGU, vist i Figur 3-14, finnes det hovedsakelig en blanding av bre- og 

elveavsetninger av eroderbart materiale (stein, sand, grus og silt) langs Nausta. Det ligger også 

havavsetning oppstrøms Naustdalsfossen. Iht. NGU løsmassekart består løsmassene av Materiale som er 

transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er elvesletter, terrasser og vifter. Sand og 

grus dominerer, og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m.  

Ved flom er vannhastigheten lav langs den vurderte strekningen (0,5 -2 m/s). Det forventes ikke at erosjon vil 

forkomme langs denne strekningen for dagens situasjon.  

Ut av en vurdering av flybilder (Norge i bilder) og kvartærgeologisk kart anses faren for flomskred til å være 

liten langs Nausta [12]. Det er ikke tegn til aktiv pågående erosjon langs elva. Flybilder viser at elva er 

tilnærmet uendret siden 1965. Det en av den grunn vurdert som lite sannsynlig med verken erosjon eller 

avsetning av betydning langs den delen av vassdraget som vi vurderer. Det er imidlertid erosjonssikring 

oppstrøms Naustdalsfossen og på begge sider langs Bærelva (vises med rosa linjer i Figur 3-14). 

Det er marine avsetninger i området og den vurderte strekningen er innenfor marin grense, noe som tilsier at 

kvikkleireskred må vurderes. Det er imidlertid ikke registrert kvikkleirepunkter langs riksveg 5 eller områder 

med kvikkleirerisiko i vassdraget. Kvikkleireskred er vurdert nærmer i geoteknisk rapport [14]. 
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Figur 3-14: Kvartærgeologisk kart Naustdal (kilde: NGUs løsmassekart). Erosjonssikring langs Nausta vises med rosa 
linjer. 

 

 Erdal 

Iht. kvartærgeologiske kart fra NGU, vist i Figur 3-15, finnes det en blanding av bre- og elveavsetninger av 

eroderbart materiale (stein, sand, grus og silt) som er transportert og avsatt av Erdøla og bekker i 

vassdraget. Det ligger også morenemateriale og organisk materiale (Torv og myr) oppover i vassdraget. Ved 

flom er vannhastigheten høy langs den vurderte strekningen (1,5 opptil 6 m/s). Det forventes at erosjon vil 

forkomme langs denne strekningen.  

Ut fra en vurdering av flybilder (Norge i bilder) og kvartærgeologisk kart anses faren for flomskred til å være 

liten langs Erdøla [12]. Vassdraget viser ikke tegn på erosjon som kan være en sedimentkilde i elva. Det er 

imidlertid erosjonssikring langs Erdøla på begge sider (vises med rosa linjer i Figur 3-15). 

Den nederste delen av den vurderte strekningen er innenfor marin grense, noe som tilsier at kvikkleireskred 

må vurderes. Det er imidlertid er det ikke registrert kvikkleirepunkter langs riksveg 5 og områder med 

kvikkleirerisiko i vassdraget. Kvikkleireskred er vurdert nærmere i geoteknisk rapport [14]. 

 

 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal  
Hydrologi- og flomanalyse 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 14   Versjon: 02J 
  

Side 41 av 90 5205074-14 Rv 5 EN Fagrapport - Flomanalyse.docx 

 

 

Figur 3-15: Kvartærgeologisk kart Erdal (kilde: NGUs løsmassekart). Erosjonssikring langs Erdøla vises med rosa linjer. 

 

3.6 Isforhold 

 Naustdal 

Isforhold i Naustdal ble kartlagt på 70-tallet [15]. Vanligvis vil is legge seg i løpet av november og forsvinne i 

mars-april, men det er store, årlige variasjoner.  

Det ble observert at elva stort sett islagt ble på de roligere partiene oppstrøms Naustdalsfossen (se Figur 

3-16), mens den gikk åpent i strømdraget. Det ble observert at strekningen nedenfor Naustdalsfossen 

sjelden er islagt. I dette området påvirkes isforholdene av tidevannet.  

De største flommene har funnet sted på høsten og vinteren i Nausta og ismassene kan løse og renne 

nedover vassdraget i vinterflommer (Isgang). Nausta er kjent for isganger. Isoppstuving og isgang er ofte 

observert oppstrøms Naustdalsfossen [10] (se Figur 3-17). Dagens bru over Naustdalsfossen har ikke pilar, 

men innsnevringer ved brua bidrar til at is akkumuleres i strekningen oppover og kan danne problematiske 

isdemninger. Slike demninger kan medføre høy vannstand uten at dette henger sammen med høy 

vannføring. Når ispropper går til brudd kan det også i sjeldne tilfeller dannes en bruddbølge nedover i 

vassdraget som eventuelt kan forårsake skader. 

Dagens isforhold er vurdert som utfordrende oppstrøms Naustdalsfossen og det er vurdert at det er fare for 

isgang og ispropp på strekningen oppstrøms Naustdalsfossen.  

Flom og isgang er et betydelig problem for bøndene i vassdraget (se Figur 3-16). 

 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal  
Hydrologi- og flomanalyse 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 14   Versjon: 02J 
  

Side 42 av 90 5205074-14 Rv 5 EN Fagrapport - Flomanalyse.docx 

 

 

 

Figur 3-16: Øverst: Nausta islagt oppstrøms G/S over Naustdalsfossen (Kilde google street view). Nederst: ispropp i 
Nausta fører til flom i Naustdal (April 2013, kilde: https://www.nrk.no/video/ispropp-forer-til-flom-i-naustdal_103286). 
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Figur 3-17: Kart etter iskartlegging utført i 1974-1976 [15]. 

 

 Erdal 

Med hensyn til is i Erdøla, så er det lite sannsynlig at elva er islagt ved flom, siden vannhastigheten er 

relativt høy (0,6 - 3 m/s) ved normalvannføring og samtidig at et eventuelt isdekke ventes å være 

tynt/svekket. 

Bru rv.5 Erdal har relativt stor lysåpning, og brua er uten pilarer. Kombinert med relativt stor vanndybde ved 

flom, så gjør dette at vi vurderer at det ikke er tilstoppingsfare fra is ved brua. 
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3.7 Oppsummering og vurdering av dagens situasjon 

Dagens situasjon kan oppsummere som følgende: 

• Generelt er eksisterende kulverter under dagens rv. 5 vurdert å  ikke ha kapasitet til å avlede 

dimensjonerende 200-årsflom. 

• Flomsituasjonen i Erdal er vurdert som bra og både bru rv. 5 og bru Rotenes har kapasitet til å 

avlede dimensjonerende 200-årsflom. 

• Bru rv. 5 Nausta har kapasitet til å avlede dimensjonerende 200-årsflom. 

• Bru rv. 5 Bærelva har ikke nok kapasitet ved dimensjonerende 200-årsflom. En beregning med en 

bru hvor avstand mellom landkarene er beholdt lik 9 m, men hvor underkant bru er hevet, viser at 

selv om bru Bærelva heves vil brua gi noe oppstuving ved flommen pga. innsnevring. Derfor bør 

brua utvides for å forbedre flomsituasjonen. Et alternativt tiltak kan være å senke elvebunnen mellom 

kommunal bru og bru rv. 5 for å skape et økt fall inn under brua. Å skape et økt fall vil skape økt 

hastighet. Hastigheten inn mot broen er allerede relativt høy (4 – 5 m/s), så dette alternativet bør 

vurderes nøye før det eventuelt gjennomføres. Det vil da være nødvendig med erosjonssikring i 

dette området. Det kan også bygges en flomvoll på hver side av elva for å holde vannet i elveløpet. 

Kanalisering av elva vil skape økt hastighet og vannstand.  

• I Naustdal er flomsituasjon ved dimensjonerende 200-årsflom slik at rv. 5 er oversvømt på flere 

steder. Ved Naustdal sentrum er rv. 5 oversvømt med 10 cm og ved nord-Naustdal opptil ca. 1 m 

ved tunnelen. 

• I Nord-Naustdal er strekningen mellom Naustdalsfossen og Jonstad vurdert som sårbar for flommen 

og isganger. 

• Det er vurdert at Nausta ikke er utsatt av erosjon/avsetning i dagens situasjon. Det er imidlertid 

eroderbart materiale i elva, og inngrep i elva kan føre til endring i erosjonsforhold både lokalt, men 

også oppover i Nausta.  

 

Tabell 3-3: Konsekvensutredning Alt. Null 

Sted Konsekvenser KU Tiltak 

Eksisterende 

kulvert 

Begrenset kapasitet Negativ Diameter må økes 

Bru Rotenes Kapasitet iht. krav   

Bru Erdal Kapasitet iht. krav   

Bru Naustdal  Kapasitet iht. krav   

Bru Bærelva Brua har ikke nok kapasitet ved Q200,dim. 

Oppstuving ved flommen pga. 

innsnevring 

Negativ Bredde mellom landkarene bør 

økes 

Dagens rv. 5 Oversvømt ved utløpet i Naustdal og 

oppstrøms Naustdalsfossen ved tunnelen 

i Nord-Naustdal  

Negativ Dagens rv. 5 må heves i flere 

steder 
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4 Beregning og vurdering av alternativer 

4.1 Generelt 

Alternativer er beskrevet i avsnitt 1.3. Det er vurdert 4 alternativer ved Nausta og 5 alternativer ved Erdal. 

For hver enkelt alternativ utfører vi: 

• Kartlegging 

• Flomberegning 

• Beskrivelse av inngrep i vassdraget (endringer ift. dagens situasjon) 

• Hydraulisk beregning som tar hensyn til inngrep i vassdraget.  

• Konsekvenser vurderes ut fra resultater fra beregningene 

• Vurdering av tiltak for å redusere inngrep i vassdraget.  

Alternativer følger i stor grad dagens rv. 5 og krysningspunktene med elver og bekken ligger omtrent på 

samme sted som for dagens situasjon. For de ulike alternativene vil feltene endres noe, men vi vurderer at 

kartlegging av feltene ved krysningspunktene, flomberegning for feltene og kapasitetsberegning for 

kulvertene utført for dagens situasjon i kapitel 3.2 kan brukes for de ulike alternativene. 

Vi vurderer at dagens kulverter ikke har kapasitet til å avlede 200-årflommen med klimapåslag og 

sikkerhetsfaktor. For de ulike alternativer, antar vi at kulvertene bør byttes til minimum diameter som vist i 

Tabell 3-1 i kapitel 3.2, der ny trase sammenfaller med dagens rv. 5. Økning i størrelse vil forbedre 

flomsituasjon oppstrøms kulvertene, noe som vurderes som positivt. De ulike kulvertene har utløp mot 

Nausta/fjorden og strekningen er kort mellom utløpet av kulvertene og Nausta/fjorden. En eventuell økning i 

vannføring nedstrøms kulvertene i forhold til dagens situasjon (pga. bedre kapasitet av kulvertene) vil ikke gi 

negativ konsekvenser nedstrøms i vassdraget. 

For alle alternativer der alternativer sammenfaller med dagens rv. 5 i Naustdal, vil ny veg heves slik at den 

ikke er flomusatt. 

Nesten alle alternativer inneholder bruer som har fylling, landkar eller pilarer i elveløpet/flomsonen.  

Inngrep i elva pga. bruer gir reduksjon i strømningsarealet ved flom ift. eksisterende situasjon. Ofte snevrer 

bruer igjen elveløpet, slik at vannet presses sammen når det passerer brua, med tilhørende økning i 

vannhastigheten, særlig ved landkarene og pilarene. Nedstrøms brua utvides strømningsarealet brått slik at 

det kan oppstå turbulens/bakevjer. Hastighetsøkning og turbulens gir ekstra erosjonsbelasting og brua bør 

derfor sikres mot lokal erosjon. Lokal erosjon bør vurderes nærmere og skal også tas hensyn til i 

fundamentering i elva. Det bør vurderes om dette kan ha negative konsekvenser for naturmangfold. Om elva 

er utsatt av massetransport kan bruer fører til endringer (utgraving eller avsetning av løsmasser) i 

elvebunnen overtid over en lang strekning både oppstrøms og nedstrøms brua. 

Et mindre strømningsareal kombinert med pilarer og eventuelt fylling fører til ekstra tap og påvirker 

vannstanden i elva. I noen tilfeller (underkritisk strømning og trangt elveløp) kan vannstanden øke betydelig 

over en lang strekning ovenfor brua. Økning i vannstand er vurdert som en negativ konsekvens fordi 

bygningene, jordbrukareal og dyrkbar jord som i dag ligger i flomsonen vil bli berørt oftere og i større grad, av 

flom i fremtiden enn i dagens situasjon. Langs Nausta er det også svært stor verdi for Naturmangfold på 

Little Øyna, Brøkøyna, Gjelsøyna, og jordbrukareal og dyrkbar jord er klassifisert som en stor verdi fra 

NIBIO. Elva er nasjonal lakseelv og deltaområdet ved utløpet, Grønøyra, er verna som naturreservat. 

Pilarer og eventuelt fylling i elveløpet kan også påvirke isforholdene på flere måter. På en side vil flere pilarer 

på tvers vil gi noe sterkere strøm som kan føre til mindre is ved brua. På andre siden forventes det at 

innsnevringer ved brua pga. pilarer vil forverre situasjonen under isganger og vil øke fare for dannelse av 

isdemning. Isen føre til mindre strømningsareal og vannstanden i en islagt elv blir derfor høyere enn uten is. 
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Det forventes at pilarer vil forverre situasjonen under isganger. Is gir ekstra belasting og dette skal tas 

hensyn til i bruprosjektering. 

4.2 Alt N4 i Naustdal 

 Prosjektdetaljene – inngrep i vassdraget 

Alt. N4 går i ny bru over Nausta og går videre i dagens rv. 5 forbi Naustdal og eksisterende bru rv.5 over 

Bærelva. Eksisterende bru rv.5 skal rives. Rv. 5 i sør er hevet over flomnivå der rv. 5 vises som oversvømt i 

dagens situasjon.  

 

Figur 4-1: Oversikt i plan over den planlagte nye brua for lokalveg over Nausta for Alt. N4. 

Beregning uført for dagens situasjon viser at eksisterende bru rv. 5 over Bærelva har ikke kapasitet til å 

avlede 200-årflommen med klimapåslag og sikkerhetsfaktor og bør utvides. 

Alternativet inneholder to nye bruer totalt. 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal  
Hydrologi- og flomanalyse 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 14   Versjon: 02J 
  

Side 47 av 90 5205074-14 Rv 5 EN Fagrapport - Flomanalyse.docx 

 

1. Ny bru rv. 5 ligger rett nedstrøms dagens bru rv. 5. Brua inkluderer en fylling i sjøen i øst før vegen 

krysser i bru over Nausta (Figur 4-1). 

2. Det er planlagt en sekundær bru (gang- og sykkelbru) mellom byggefeltet (Øyra) og Naustdal 

sentrum. Ny g/s-bru krysser over Nausta rett oppstrøms Grønoyra naturreservat. 

 

Ny g/s-bru er modellert med følgende forutsetninger: 

• 7 spenn og total brulengde på 195 m. Brua krysser vassdraget på skrått som fører til at bredde i 

strømningsretning mellom landkarene er mindre (ca. 170 m) enn lengden på brua. 

• pilarer med bredde 1 m. 

• Brudekke 10,5 m bredt og 1,5 m tykt  

• Brua er modellert i to tverrprofiler i den hydrauliske modellen. 

 

 

Figur 4-2: Lengdesnitt av foreslått løsning – ny g/s-bru 

Ny bru rv. 5 er modellert med følgende forutsetninger: 

• 5 spenn og total brulengde på ca. 140 m. 

• 4 pilarer med bredde 1 m. 

• Brudekke 11 m bredt og 1,5 m tykt  

• Bru er modellert i et tverrprofil (profil nr. 0.2) 

• Oppfylling i elvekanten i øst. er modellert ved hjelp av endring i terrenget. 
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Figur 4-3: Foreslått løsning - ny bru rv.5 

 

 Vannlinjeberegning 

Det er utført en vannlinjeberegning for den nye situasjonen for å finne vannstand ved bruene og langs 

Nausta ved dimensjonerende flomvannføring, Q200,dim+1 års stormflo og Q10,dim+200 års stormflo. Tabell 4-1 

viser de beregnede vannstandene ved bruene og kote underkant brudekke for eksisterende bruer. 

Resultater viser at: 

• Vannstand ved den nye brua rv. 5 over Nausta er beregnet til 2,30 (200-års stormflo med 

klimapåslag) og vi anbefaler at underkant bru bør ligge på minimum kote 3,3. Dette tilsvarer 

underkant bru for den eksisterende brua rv. 5. Brua fører til en økning i vannstand oppstrøms ny bru 

på + 4-7 cm i forhold til dagens situasjon. 

• Vannstand ved den nye g/s brua er beregnet til 2,92 moh. (Q200,dim+1 års stormflo) og underkant bru 

bør derfor ligge på minimum kote 3,4. Brua fører til en økning i vannstand på + 7-13 cm i forhold til 

dagens situasjon. Vannføringen i elva på denne strekningen er underkritisk og økning i vannstand 

merkes opptil nedstrøms Naustdalsfossen. 

• Reduksjon i strømningsarealet fører til økt hastighet på maksimum 0,1 m/s gjennom brua. 
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Tabell 4-1: Resultater av vannlinjeberegning for bruene i Alt. N4. Vannstand som er vist i tabellen er den høyeste av de 
to beregnede scenarioene (10-årsflom med 200-års stormflo og 200-årsflom med 1-års stormflo).  

Alt. Beskrivelse Profil nr. Feltareal 

(km2) 

Q 

(m3/s) 

Vannstand 

(moh.) 

Kote underkant 

eksisterende 

bru/veg  

Design basis 

N4 Ny bru rv. 5 0.2 277,4 951 2,26 - 

Sikkerhetsnivå 

underkant bru er 

min. kote 3,3 

N4 Ny g/s bru  0.83 -0.97 277,4 1331 2,92 - 

Sikkerhetsnivå 

underkant bru er 

min. kote 3,4 

N4 
Bru Bærelva 

(nr. 1420) 
0.245 8,0 61,7 4,79 3,7/4,3 Ikke nok kapasitet 

 

 Vurdering og skadereduserende tiltak 

Tabell 4-2 oppsummerer vurdering og konsekvensutredning for Alt. N4. 

Ny bru rv.5 over Nausta har fylling i sjøen i øst og flere pilarer i elveløpet. Dette gir noen cm-økning i 

vannstand på strekingen oppstrøms brua, og det er vurdert som en liten negativ konsekvens.  Fyllingen er 

plassert i et område hvor hastigheten ved flom allerede er lav i dagens situasjon pga. utløpet i sjøen.  

Ny g/s bru har fylling i dagens flomsone i øst og flere pilarer i elveløpet, noe som fører til +12 cm økning i 

vannstand. Ny bru vil påvirke strømning lokalt, og vil muligens føre til lokale endringer i elvebunn. Inngrepet 

(antall pilarer og fylling) i elveløpet og flomsone bør reduseres mest mulig. Det er spesielt fyllinger i 

flomsonen på begge sider av g/s-bru som forverrer flomsituasjonen i dette tilfellet. Om det skal være pilarer, 

bør pilarer prosjekteres for å redusere endring i strømningen rundt pilarer (orientert med strømning) mest 

mulig.  

Tabell 4-2: Konsekvensutredning Alt. N4 

Sted Vurdering påvirkning KU Tiltak 

Dagens rv.5  Lokalveg i sør er hevet ift. dagens situasjon. Dette 

forbedrer flomsituasjon i Naustdal sentrum. 

 

Positiv Dagens rv. 5 er hevet over flomnivå 

Eksisterende kulvert Begrenset kapasitet, økning i diameter vil forbedre 

dagens situasjon 

Positiv  

Ny bru rv. 5 Økning i vannstand oppstrøms +4-7 cm  

 

Liten negativ  

Ny g/s bru Økning i vannstand oppstrøms +13 cm  

Området ved camping Naustdal og boligområdet 

ved Ospeteigen/Løken blir berørt oftere og i større 

grad av flom i fremtiden enn i dagens situasjon. 

Lokal endring i strømning og vannhastighet 

Negativ Utfylling bør flyttes utenfor flomsone 

 

Bru med mindre antall pilarer 

Bru Bærelva (nr. 1420) Brua har ikke nok kapasitet. 

Oppstuving ved flommen pga. innsnevring 

Negativ Underkant bru bør heves til min. kote 

5,3 

Bredde mellom landkarene bør økes 

4.3 Alt. N5 

 Prosjektdetaljene – inngrep i vassdraget 

Alt. N5 går i ny bru over Nausta og går videre i dagens rv. 5 forbi Naustdal. Rv. 5 er hevet over flomnivå der 

rv. 5 vises som oversvømt i dagens situasjon. Alternativet inneholder fire nye bruer totalt.  
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1. Ny bru rv. 5 ligger rett oppstrøms dagens bru rv. 5. Brua inkluderer en fylling i elveløpet i vest før 

vegen kobles til dagens rv. 5 (Figur 4-4 og Figur 4-6).  

2. Bru rv. 5 over Bærelva er utvidet med 6 m ift. til dagens situasjon for å få bedre kapasitet (Figur 4-5).  

3. Det er planlagt en sekundær bru som kobles til lokalveg. Brua ligger parallelt til bru rv. 5 over 

Bærelva, på nedstrøms side (Figur 4-5). 

4. Det er også planlagt en mindre bru for lokalveg til et boligområde og en barnehage. Brua er planlagt 

å ligge parallelt med eksisterende G/S bru, på nedstrøms side (Figur 4-5). 

 

 

Figur 4-4: Oversikt i plan over de nye bruer over Nausta for Alt. N5. 
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Figur 4-5: Oversikt i plan over de nye bruer over Bærelva for Alt. N5. 

 

Ny bru rv. 5 er modellert med følgende forutsetninger: 

• 8 spenn og total brulengde på 240 m. Brua krysser vassdraget på skrått som fører til at bredden i 

strømningsretning mellom landkarene er mindre (ca. 180 m) en aktuell lengde på brua. 

• 7 pilarer med bredde 1 m. 

• Brudekke 11 m bredt og 1,5 m tykt  

• Bru er modellert i en tverrprofiler (profil nr. 0.3) 

• Oppfylling i elvekanten i vest. Lengden på elva som er påvirket av oppfylling i Nausta er ca. 200 m. 

Oppfylling/vestre landkar (se Figur 4-4) er modellert ved hjelp av endring i terrenget. 

• Det er brukt ineffective flow area i tverrprofilene mellom fyllingen og den eksisterende brua. 

 

 

Figur 4-6: Lengdesnitt av foreslått løsning for ny bru rv. 5 over Nausta for alternativ N5 

Ny bru rv. 5 over Bærelva er modellert med følgende forutsetninger: 

• breddeåpning mellom landkarene er satt til 15 m. Dette er 6 m bredere enn dagens situasjon (9 m).  

• Brudekke 10.5 m bredt og 1 m tykt.  
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Ny avkjøringsbru til boliger over Bærelva ligger nedstrøms ny bru rv. 5 og er modellert med følgende 

forutsetninger: 

• breddeåpning mellom landkarene er 15 m. 

• Brudekke 4,5 m bredt. 

• Landkarene er modellert ved hjelp av obstruksjon i Hec-Ras. 

• Brudekke er ikke tatt med i modellen. 

Ny avkjøringsbru over Bærelva til barnehage er ikke tatt inn i den hydrauliske modellen. Der er det forutsatt 

at det eksisterende strømningsarealet opprettholdes. 

 Vannlinjeberegning 

Det er utført en vannlinjeberegning for den nye situasjonen for å finne vannstand ved bruene og langs 

Nausta ved dimensjonerende flomvannføring, Q200,dim+1 års stormflo og Q10,dim+200 års stormflo. Tabell 4-3 

viser de beregnede vannstander ved bruene og kote underkant brudekke for eksisterende bruene.  

Resultater viser at: 

• Vannstand ved den nye brua rv. 5 over Nausta er beregnet til 2,30 (200-års stormflo med 

klimapåslag) og vi anbefaler at underkant bru bør ligge på minimum kote 3,3. Dette tilsvarer 

underkant bru for den eksisterende brua rv. 5.   

• Ny bru rv. 5 fører til en økning i vannstand på + 3-10 cm i forhold til dagens situasjon. Disse 

økningene redusere betydelig ca. 200 m oppstrøms ny brua (Profil nr. 0.488). 

• Reduksjon i strømningsarealet fører til økt i hastighet på maksimum 0,3 m/s gjennom brua. 

• Vannstand ved den nye brua rv. 5 over Bærelva (med breddeåpning på 15 m) er beregnet til 3,70 

moh. Underkant bru på den nye bru rv. 5 bør derfor ligge på minimum kote 4,2.  

• Vannstand ved den nye lokalbrua over Bærelva er beregnet til 3,23 moh.  Underkant bru på den nye 

brua bør derfor ligge på minimum kote 3,8. 

 

Tabell 4-3: Resultater av vannlinjeberegning for bruene i Alt. N5. Vannstand som er vist i tabellen er det høyeste av de to 
beregnede scenarioene (10-årsflom med 200-års stormflo og 200-årsflom med 1-års stormflo).  

Alt. Beskrivelse Profil nr. Feltareal 

(km2) 

Q 

(m3/s) 

Vannstand 

(moh.) 

Vurdering 

N5 
Ny bru rv. 5 

over Nausta 
0.3 277,4 951 2,30 

Sikkerhetsnivå underkant bru forslått 

til kote 3,3 

N5 
Ny bru rv. 5 

Bærelva  
0.24 8,0 61,7 3,70 

Sikkerhetsnivå underkant bru forslått 

til minimum kote 4,2  

N5 
Ny lokalbru 

Bærelva  
0.23 8,0 61,7 3,23 

Sikkerhetsnivå underkant bru er 

beregnet til minimum kote 3,8 

 

 Vurdering og skadereduserende tiltak 

Tabell 4-4 oppsummerer vurdering og konsekvensutredning for Alt. N5. 

Utvidet bru rv. 5 over Bærelva vil forbedre flomsituasjonen oppstrøms brua og er vurdert å ha en positiv 

konsekvens. Nedstrøms brua er strekningen kort før Bærelva samles med Nausta. Det er vurdert at 

flomsituasjonen nedstrøms vil være lik dagens situasjon. Om alt. N5 velges, må elveløpet utvides fra de nye 

bruene og ned mot samløp Nausta. Dette bør eventuelt vurderes i detalj i en senere fase. 

Ny bru rv. 5 over Nausta har fylling i dagens flomsone i vest og flere pilarer i elveløpet. Dette gir noe økning i 

vannstand i strekingen oppstrøms brua og økning i vannhastighet gjennom brua. Imidlertid gir alt. N5 mindre 

endringer i strekning oppstrøms enn for alt. N4. Dette fordi fyllingen er plassert i et område hvor hastighet 
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allerede er lav i dagens situasjon pga. innsnevring for eksisterende bru rv. 5. Fylling og pilarer i elveløpet vil 

påvirke strømning lokalt, og vil kunne føre til lokale endringer i elvebunn.  

Det er god praksis å prøve å redusere inngrep (antall pilarer og fylling) i elveløpet og flomsone mest mulig. 

Om det skal være pilarer, bør pilarer prosjekteres for å minimiseres endring i strømningen rundt pilarer 

(orientert med strømning).  

Tabell 4-4: Konsekvensutredning Alt. N5 

Sted Konsekvenser KU Tiltak 

Dagens rv. 5 Lokalveg i sør er hevet ift. dagens situasjon. 

Dette forbedrer flomsituasjon i Naustdal 

sentrum. 

 

Positiv Dagens rv. 5 er hevet over flomnivå 

Eksisterende 

kulvert 

Begrenset kapasitet, økning i diameter vil 

forbedre dagens situasjon 

Positiv  

Ny bru rv. 5 

Bærelva 

En økning i breddebru fra 9 til 15 m gir -1 m i 

vannstand ift. dagens flomsituasjon oppstrøm 

brua 

Positiv Underkant bru bør legges til min. kote 4,2 

Bredde mellom landkarene bør settes til min. 15 

m 

Ny lokalbru 

Bærelva 

 Ubetydelig Underkant bru bør legges til min. kote 3,8 

Bredde mellom landkarene bør settes til min. 15 

m 

Ny bru Naustdal  Økning i vannstand +3-10 cm langs fyllingen 

oppover 

Økning i vannhastighet ca. 0,3 m/s ved brua 

Lokal endring i strømning og vannhastighet 

Liten 

negativ 

Antall brupilar i flomsonen bør minimiseres 

Brupilarer skal være orientert med strømningen. 

 

 

4.4 Alt. N11 

 Prosjektdetaljene – inngrep i vassdraget 

Alt. N11 krysser Nausta nord for Naustdal sentrum oppstrøms Naustdalsfossen før vegen kobler seg til 

Naustdalstunnelen Figur 4-7. Der alt. N11 sammenfaller med dagens rv. 5 ved Naustdalsfossen, vil ny veg 

heves slik at den ikke er flomusatt. Det er kartlagt 2 nye bruer i Naustdal oppstrøms Naustdalsfossen for 

alternativ N11. Begge bruer har en fylling i sør som har en del av foten innenfor flomsonen.   

1. En ny bru over Nausta for rv. 5. Brua ligger ca. 500 m oppstrøms Naustdalsfossen.  

2. En ny bru over Nausta for lokalveg som ligger rett nedstrøms ny bru rv. 5. 
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Figur 4-7: Oversikt i plan over de to nye bruer over Nausta for Alt. N11. 

Ny bru rv. 5 er lagt inn i den hydrauliske modellen ved hjelp av Bridge function i Hec-Ras med følgende 

forutsetninger: 

• 6 spenn og total brulengde på 165 m. Brua krysser vassdraget på skrått, men så lite at det kan antas 

at bredden i strømningsretning er lik aktuell lengde på brua. 

• 5 pilarer med bredde 1 m. 

• Brudekke 11 m bredt og 1,6 m tykt  

• Bru modellert i en tverrprofil (profil nr. 2.01) 

 

Figur 4-8: Lengdesnitt av foreslått løsning for ny bru rv. 5 for alternativ N11 

Ny bru for lokalveg er lagt inn i den hydrauliske modellen ved hjelp av Bridge function i Hec-Ras med 

følgende forutsetninger: 
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• 5 spenn og total brulengde på 120 m. Brua krysser vassdraget på skrått som fører til at bredden i 

strømningsretning mellom landkarene er mindre (ca. 90 m) en aktuell lengde på brua. 

• 4 pilarer med bredde 1 m. 

• Brudekke 8,5 m bredt og 1,0 m tykt.  

• Bru modellert i to tverrprofiler (profil nr. 1.85 og 1.91). Profil nr. 1.91 (oppstrøms) inkluderer landkar 

og 2 pilarer i sør og profil nr. 1.85 (nedstrøms) inkludere landkar og de 2 pilarer i nord.  

 

Figur 4-9: Lengdesnitt av foreslått løsning for ny bru for lokalveg for alternativ N11 

 Vannlinjeberegning 

Det er utført en vannlinjeberegning for å finne vannstand ved bruene ved dimensjonerende flomvannføring, 

Q200,dim. Tabell 4-5 viser beregnede vannstander ved de nye bruene. 

Resultater viser at: 

• Vannstand ved den nye bru rv. 5 er beregnet til 11,30 moh.  Underkant bru bør derfor ligge på 

minimum kote 11,8.  

• Vannstand ved den nye lokalbru er beregnet til 11,23 moh.  Underkant bru bør derfor ligge på 

minimum kote 11,7. 

• Vannstand ved lokalvegen som kobler rv. 5 med Øyraveien nedstrøms Naustdalsfossen er beregnet 

til 11,18 moh. i den nordre ende av vegen og til 3,4 moh. i den søndre enden av vegen. 

 

Tabell 4-5: Resultater av vannlinjeberegning for bruene i Alt. N11.  

Alt. Beskrivelse Profil nr. Feltareal 

(km2) 

Q 

(m3/s) 

Vannstand 

(moh.) 

Vurdering 

N11 
Ny bru rv. 5 

Naustdal 
2.01 268 1282 11,30 

Sikkerhetsnivå underkant bru er 

beregnet til minimum kote 11,8 

N11 
Ny bru kobling 

til lokalveg 
1.85-1.91 268 1282 11,23 

Sikkerhetsnivå underkant bru er 

beregnet til minimum kote 11,7 

N11 Lokalveg 

 

1.85 

1.42 

268 1282 

 

11,18 

3,4 

Sikkerhetsnivå lokalvegen er beregnet 

til minimum kote 11,6  

Minimum kote 3,9 

 

 Vurdering og skadereduserende tiltak 

Alt. N11 gir ubetydelig endring i vannhastighet. 

Ny bru rv. 5 og lokalbru over Nausta har fylling i dagens flomsone i sør og flere pilarer i elveløpet, noe som 

fører til +7 cm økning i vannstand. Bruene ligger på en strekning der strømningen er underkritisk. En endring 

i vannstanden merkes derfor på hele den modellerte strekningen. Effekten vil sannsynligvis merkes opptil 

bru fv. 5692 over Nausta hvor der ligger en foss, 2,5 km oppstrøms de nye bruene. En økning i vannstand 

på 7 cm er ikke mye sammenlignet med økningen i vannstand på 5 m ift. normalsituasjon. Økningen er 
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imidlertid vurdert som en negativ konsekvens for bygninger og eiendom som ligger i flomsonen ved Jonstad 

og oppstrøms. 

Fyllingen og pilarer vil påvirke strømningen og øke vannhastigheten lokalt. Dette vil føre til lokale endringer i 

elvebunn fordi det ligger elve- og havnavsetning (sand, gruss) som er eroderbart materiale. Brulandkar og 

pilarer bør sikre mot erosjon og brufundament skal være dyp nok. Om det er massetransport i Nausta, 

endringer i den hydrauliske forhold kunne føre til endringer i elvebunn over en lang strekning overtid. Dette 

skal vurdere nærmere i en senere fase.  

Dagens isforhold er vurdert som utfordrende oppstrøms Naustdalsfossen. Alt. N11 inkluderer to bruer med 9 

pilarer i elveløpet. Det forventes at pilarer vil forverre situasjoner under isganger. Det skal tas hensyn til 

isgang i dimensjonering av bruene. 

Alt. N11 gir negative konsekvenser, men disse kan redusere med å gjøre følgende tiltak: 

• Redusere antall pilarer i elveløpet. Dette vil gi mindre negative konsekvenser i en flomsituasjon, i is- 

og erosjonsforhold.  

• Forlenge bruene slik at fyllingene i sør ligger utenfor flomsone.  

• Ved fare for isgang må brutverrprofil utformes med tanke på god plass for ispassasje, og det må 

kontrolleres at en vannstandstigning ikke gir skadelig flomnivå. I tillegg må det etableres 

tilfredsstillende rutiner for maskinell fjerning av ispropper. 

• Om det skal være pilarer i elveløpet, bør pilarer prosjekteres for å redusere endring i strømningen 

rundt pilarer (orientert med strømning).  

Tabell 4-6: Konsekvensutredning Alt. N11 

Sted Konsekvenser KU Tiltak 

Dagens rv. 5 Lokalveg i nord er hevet ift. dagens situasjon. Dette 

forbedrer flomsituasjon i nord-Naustdal. 

 

Positiv Dagens rv. 5 er hevet over 

flomnivå 

Eksisterende 

kulvert 

Begrenset kapasitet, økning i diameter fil forbedre 

dagens situasjon 

Positiv  

Ny bru rv. 5 

 

 

 

  

Økning i vannstand +7 cm pga. bru rv.5 selv. 

Reduksjon i strømningsarealet pga. fyllinger i 

flomsone og pilarer i elveløpet. 

Bygninger, jordbrukareal og dyrkbarjord ved 

Jonstad og oppover blir berørt oftere og i større 

grad av flom i fremtiden enn i dagens situasjon. 

 

Forverre isforhold under isganger pga. pilarer 

 

Forverre erosjonsforhold ved pilarer og fylling 

Negativ  

Bru med mindre antall pilarer 

 

 

 

 

 

Skal ta hensyn til mulig isgang 

 

Behov for erosjonssikring 

Ny bru lokalveg Økning i vannstand +4 cm pga. lokalbru selv. 

Reduksjon i strømningsarealet pga. fyllinger i 

flomsone og pilarer i elveløpet. 

 

Bygninger, jordbrukareal og dyrkbarjord i flomsone 

blir berørt oftere og i større grad av flom i fremtiden 

enn i dagens situasjon. 

 

Forverre isforhold under isganger pga. pilarer 

 

Forverre erosjonsforhold ved pilarer og fylling 

Negativ Fylling bør flyttes uten flomsone 

 

Bru med mindre antall pilarer 

 

Bru pilarer skal være orientert 

med strømningen 

 

 

Skal ta hensyn til mulig isgang 

 

Behov for erosjonssikring 

 

Det er simulert et alternativ der antall pilarer ved begge bruenne er redusert til 2 pilarer, samt at fylling ved 

lokalbrua er flyttet utenfor flomsonen. Dette fører til +1 cm økning i vannstand oppstrøms bru rv.5 istedet for 

+7 cm. Færre pilarer vil også gi bedre plass for isgang og vil redusere risiko for lokal erosjon. Dersom de 

anbefalte tiltakene utføres vil alt. N11 gi ha en liten negativ konsekvens ifm. flomsituasjon, is- og 

erosjonsforhold. 
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4.5 Alt. N12 

 Prosjektdetaljene – inngrep i vassdraget 

Alt. N12 er lignende alt. N11, men Naustdal sentrum og fv. 5691 fra Naustedalen blir koblet til ny rv. 5 med 

ny lokalvegbru over Naustdalsfossen. Der alt. N12 sammenfaller med dagens rv. 5 ved Naustdalsfossen, vil 

ny veg heves slik at den ikke er flomusatt. 

Det er kartlagt 2 nye bruer i Naustdal oppstrøms Naustdalsfossen for alternativ N12: 

1. En ny bru over Nausta for rv. 5 (lik som for N11). Brua ligger ca. 500 m oppstrøms Naustdalsfossen. 

Brua har en fylling i sør som har en del av foten innenfor flomsonen. 

2. En ny bru over Nausta for lokalveg. Brua ligger rett oppstrøms eksisterende G/S over 

Naustdalsfossen. 

 

Figur 4-10: Oversikt i plan over de to nye bruer over Nausta for Alt. N12. 

Ny bru rv. 5 er lagt inn i den hydrauliske modellen ved hjelp av Bridge function i Hec-Ras med følgende 

forutsetninger: 

• 6 spenn og total brulengde på 165 m. Brua krysser vassdraget på skrått, men så lite at det kan antas 

at bredden i strømningsretning er lik aktuell lengde på brua. 

• 5 pilarer med bredde 1 m. 

• Brudekke 11 m bredt og 1,6 m tykt  

• Bru modellert i en tverrprofil (profil nr. 2.01) 
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Figur 4-11: Lengdesnitt av foreslått løsning for ny bru rv. 5 for alternativ N12 

Ny bru for lokalveg er lagt inn i den hydrauliske modellen ved hjelp av Bridge function i Hec-Ras med 

følgende forutsetninger: 

• 3 spenn og total brulengde på 59 m. 

• 2 pilarer med bredde 0,8 m. 

• Brudekke 8,5 m bredt og 1 m tykt.  

• Bru modellert i en tverrprofil (profil nr. 1.57).  

 

 

Figur 4-12: Lengdesnitt av foreslått løsning for ny bru for lokalveg for alternativ N12. 

 Vannlinjeberegning 

Det er utført en vannlinjeberegning for å finne vannstand ved bruene ved dimensjonerende flomvannføring, 

Q200,dim. Tabell 4-7 viser beregnede vannstander ved de nye bruene.  

Resultater viser at: 

• Vannstand ved ny bru rv. 5 er beregnet til 11,36 moh.  Underkant bru bør derfor ligge på minimum 

kote 11,9.  

• Vannstand ved ny bru lokalveg er beregnet til 9,85 moh. Underkant bru bør derfor ligge på minimum 

kote 10,4. 
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Tabell 4-7: Resultater av vannlinjeberegning for bruene i Alt. N12.  

Alt. Beskrivelse Profil nr. Feltareal 

(km2) 

Q 

(m3/s) 

Vannstand 

(moh.) 

Vurdering 

N12 
Ny bru rv. 5 

Naustdal 
2.01 268 1282 11,36 

Sikkerhetsnivå underkant bru er 

beregnet til minimum kote 11,9 

N12 
Ny bru kobling 

til lokalveg 
1.57 268 1282 9,85 

Sikkerhetsnivå underkant bru er 

beregnet til minimum kote 10,4 

 

 Vurdering og skadereduserende tiltak 

Ny bru rv. 5 og bru lokalveg over Nausta fører til +13 cm økning i vannstand i strekningen oppstrøms ny bru 

rv. 5. Alt. N12 gir en større økning i vannstand enn Alt. N11.  

Vurdering av konsekvenser for ny bru rv. 5 er utført i avsnitt 4.4.3. Vurdering er fortsatt gyldig for alt N12 når 

det gjelder konsekvensvurdering (økning i vannstand i strekningen oppstrøms bruene, lokale endringer ved 

bruene, og endringer i is- og erosjonsforhold).  

Fokus er videre på den nye brua for lokalvegen som krysser over Naustdalsfossen. Det er spesielt denne 

brua som gir endringer oppstrøms i vannstanden. Dette er fordi vannstanden oppstrøms Naustdalsfossen i 

hovedsak er gitt av geometrien ved den trangeste tverrprofilen i elva, hvor strømningen går gjennom kritisk. 

Dersom de trangeste tverrprofilene endres med å legge til pilarer eller landkar, vil dette påvirke vannlinjen 

oppstrøms. Derfor er det viktig å beholde dagens tverrprofil i elva og at ny bru ikke reduserer 

strømningsarealet til elva. 

Alt. N12 gir negative konsekvenser, men disse kan reduseres med å gjøre følgende tiltak: 

• Redusere antall pilarer i elveløpet. Dette vil gi mindre negative konsekvenser i flomsituasjon, is- og 

erosjonsforhold.  

• Ny bru for lokalveg bør endres til en annen type bru uten pilarer. 

• Ved fare for isgang må brutverrprofil utformes med tanke på god plass for ispassasje, og det må 

kontrolleres at en vannstandstigning ikke gir skadelig flomnivå. I tillegg må det etableres 

tilfredsstillende rutiner for maskinell fjerning av ispropper.  

• Om det skal være pilarer i elveløpet, bør pilarer prosjekteres for å minimisere endring i strømningen 

rundt pilarer (orientert med strømning).  

Tabell 4-8: Konsekvensutredning Alt. N12 

Sted Konsekvenser KU Tiltak 

Dagens rv. 5 Lokalveg i nord er hevet ift. dagens situasjon. Dette 

forbedrer flomsituasjonen i nord-Naustdal. 

 

Positiv Dagens rv. 5 er hevet over 

flomnivå 

Eksisterende 

kulvert 

Begrenset kapasitet, økning i diameter vil forbedre 

dagens situasjon 

Positiv  

Ny bru rv. 5  Økning i vannstand oppstrøms +13 cm 

 

Bygninger, jordbrukareal og dyrkbarjord ved 

Jonstad og oppover blir berørt oftere og i større 

grad av flom i fremtiden enn i dagens situasjon. 

 

Forverrer isforhold under isganger pga. pilarer 

 

Forverrer erosjonsforhold ved pilarer og fylling 

 

Negativ  

Bru pilarer skal være orientert 

med strømningen 

 

 

Skal ta hensyn til mulig isgang. 

Reduksjon i antall pilarer i 

elveløpet. 

 

Behov for erosjonssikring 

Ny bru lokalveg Økning i vannstand oppstrøms + 13 cm 

Reduksjon i strømningsarealet pga. pilarer. 

 

Forverrer isforhold under isganger pga. pilarer 

Forverrer erosjonsforhold ved pilarer 

Svært negativ Det bør ikke være pilarer eller 

brukar innen flomsone som 

tilsvarer Qdim,200 i den trange 

strekningen ved Naustdalsfossen. 
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Det er simulert et alternativ der lokalbrua over Naustdalsfossen ikke har pilarer slik at dagens elveløp ikke 

snevres inn. Dette fører til +1 cm økning i vannstand på strekningen oppstrøms ny bru rv. 5 (i stedet for +13 

cm dersom lokalbrua har to pilarer). Dersom den nye lokalbrua er planlagt uten pilarer vil alt. N12 påvirke 

vannlinjen oppstrøms i meget liten grad.  

Færre pilarer vil gi også bedre plass for isgang gjennom Naustdalsfossen. Der er videre anbefalt færre 

pilarer ved bru rv.5 for å gi bedre plass for isgang og gi redusert risiko for lokal erosjon. 

Dersom de anbefalte tiltakene utføres vil alt. N12 gi ubetydelig konsekvens ifm. Flomsituasjon og små 

negative konsekvenser ifm. Is- og erosjonsforhold. 

4.6 Alt. E1 

Alt. E1 går i en 7-km lang tunnel og krysser ikke elver/bekker.  

4.7 Alt. E2 

 Prosjektdetaljene – inngrep i vassdraget 

Alternativ E2 krysser Erdal med en ny bru over Erdøla før vegen går i tunnel under Erdalsbygda. Ny bru rv.5 

over Erdøla ligger ca. 400 m oppstrøms dagens bru rv. 5.  På strekningen hvor brua er planlagt er elveløpet 

bratt og trangt, og består av en liten foss med store steinblokker. 

 

Figur 4-13: Oversikt i plan over den nye brua over Nausta for Alt. E2. 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal  
Hydrologi- og flomanalyse 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 14   Versjon: 02J 
  

Side 61 av 90 5205074-14 Rv 5 EN Fagrapport - Flomanalyse.docx 

 

Ny bru rv. 5 er lagt inn i den hydrauliske modellen ved hjelp av Bridge function i Hec-Ras med følgende 

forutsetninger: 

• 1 spenn og brulengde på 11 m.  

• Brudekke 10,75 m bredt og 0,5 m tykt  

• Brua er modellert i en tverrprofil (profil nr. 0.61) 

 

Figur 4-14: Lengdesnitt av foreslått løsning for ny bru rv. 5 for alternativ E2  

 Vannlinjeberegning 

Det er utført en vannlinjeberegning for å finne vannstanden ved brua ved dimensjonerende flomvannføring, 

Q200,dim. Tabell 4-9 viser den beregnede vannstanden ved ny bru rv. 5. Resultater viser at vannstand ved ny 

bru rv. 5 er beregnet til 51,3 moh.  Underkant bru bør derfor ligge på minimum kote 52,3. Vannhastighet er 

stor, ca. 7-9 m/s på strekningen ved brua. 

Tabell 4-9: Resultater av vannlinjeberegning for bruene i Alt. E2.  

Alt. Beskrivelse Profil nr. Feltareal 

(km2) 

Q 

(m3/s) 

Vannstand 

(moh.) 

Vurdering 

E2 
Ny bru rv. 5 

Erdal 
0.61 16,0 94 51,3 

Sikkerhetsnivå underkant bru er 

beregnet til minimum kote 52,3 

 

 Vurdering og skadereduserende tiltak 

Ny bru rv. 5 over Erdøla gir ikke endringer i vannlinje (om dagens tverrprofil til elva beholdes) i 

flomsituasjoner i vassdraget. Brua krysser der Erdøla er bratt og elva har overkritisk strømning. 

Vannhastigheten er stor der brua ligger, og det må vurderes å sikre landkarene og elvebunn mot erosjon. 

Tabell 4-10: Konsekvensutredning Alt. E2 

Sted Konsekvenser KU Tiltak 

Ny bru rv. 5  Vannstand lik dagens situasjon 

 

Ubetydelig Erosjonssikring ved brua bør vurderes 

pga. høy vannhastighet 
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4.8 Alt. E3 

 Prosjektdetaljene – inngrep i vassdraget 

Alternativ E3 følger dagens rv. 5 før den vegen tar av mot øst over dyrka mark og krysser med en ny bru 

over Erdøla og rett i tunnel under Erdalsbygda. Ny bru rv.5 over Erdøla ligger ca. 150 m oppstrøms dagens 

bru rv. 5. Rett nedstrøms bru ligger det en eiendom med to eneboliger og en lagerbygning. Lagerbygningen 

er berørt ved dagens situasjon (se 3.3.5). Brua har en fylling i nord som ligger innenfor flomsonen.  

 

 

 

Figur 4-15: Oversikt i plan over den nye bra over Nausta for Alt. E3. 

Ny bru rv. 5 er lagt inn i den hydrauliske modellen ved hjelp av Bridge function i Hec-Ras med følgende 

forutsetninger: 

• 5 spenn på 20-27 m og total brulengde på 120 m. Brua krysser vassdraget på skrått, men så lite at 

det kan antas at bredden i strømningsretning er lik aktuell lengde på brua. 

• 4 pilarer med bredde 1 m. 

• Brudekke 10,6 m bredt og 1,5 m tykt 

• Brua er modellert i tre tverrprofiler: 
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o profil nr. 0.37 pilar (landkar i nord) 

o profil nr. 0.395 (3 nordre pilarer) 

o profil nr. 0.41 (søndre pilar) 

 

Figur 4-16: Lengdesnitt av foreslått løsning for ny bru rv. 5 for alternativ E3. 

 

 Vannlinjeberegning 

Det er utført en vannlinjeberegning for å finne vannstand ved ny bru rv. 5 ved dimensjonerende 

flomvannføring, Q200,dim. Tabell 4-11 viser de beregnede vannstander ved ny bru rv. 5.  

Resultater viser at vannstand ved ny bru rv. 5 er beregnet til 15,21 ved pilar i sør og til 14,47 landkar i nord. 

Derfor bør underkant bru ligge på minimum kote 16,20 i sør og på minimum 15,50 i nord.  

Vannstanden ved brua ligger opptil 55 cm høyere enn dagens situasjon, mens vannhastighet er halvert (til 

ca. 1,5 m/s) i tverrprofilene med pilarer. Omtrent 50 m oppstrøms og nedstrøms brua, er både vannstand og 

vannhastighet som i dagens situasjon. 

Tabell 4-11: Resultater av vannlinjeberegning for bruene i Alt. E3.  

Alt. Beskrivelse Profil nr. Feltareal 

(km2) 

Q 

(m3/s) 

Vannstand 

(moh.) 

Vurdering 

E3 
Bru rv. 5 Erdal 

(Nr. 1198) 
0.24 16,0 94 12,72 Sikkerhetsnivå underkant bru er 13,7 

E3 
Ny bru rv. 5 

Erdal 

 

0.41 

0.395 

0.37 

16,0 94 

 

15,21 

15,12 

14,47 

Sikkerhetsnivå underkant bru: 

• 16,20 ved søndre pilar 

• - 

• 15,50 ved nordre landkar  

 

 Vurdering og skadereduserende tiltak 

Ny bru rv. 5 over Erdøla gir en betydelig endring i vannlinje ved brua i forhold til dagens situasjon. Fyllingen i 

nord fører til innsnevring i elva og gir en lokal oppstuving ved brua. Flomsone flyttes mot sør med flere m i 

forhold til dagens situasjon. I sør ligger det en eiendom (nr. 4647) med to boliger og en lagerbygning. Ny 

flomsituasjon vil føre til en nærmere flomnivå og hyppigere flom ved boligen som ligger i øst. Der ligger 

boligen, er terreng på kote 15,6. Vannstand for dagens situasjon er beregnet til 14,50 mens vannstand med 

Alt. E3 er beregnet på kote 14,9. Dette er en økning i vannstand på 40 cm ved eiendommen og det er 

vurdert som en negativ konsekvens. Om elva kan være utsatt av erosjon, bør bebyggelsen sikre mot 

erosjonsfare fordi ift. byggteknisk forskrift § 7-2 (TEK17) bebyggelsen ikke ligger i sikker avstand fra 

erosjonsutsatt elvekant. 

En mindre fylling i nord vil redusere negativ konsekvenser.  
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Tabell 4-12: Konsekvensutredning Alt. E3 

Sted Konsekvenser KU Tiltak 

Ny bru rv. 5  Vannstand øker opptil 55 cm ift. dagens situasjon ved 

brua 

Flomsone er flyttet med ca. 5 m mot en eiendom i sør 

og vannstand øker med 40 cm ved eiendommen pga. 

fylling i nord 

Negativ Fylling bør flyttes utenfor flomsone eller 

erosjonssikring ved bebyggelsen 

Bru rv. 5 Erdal 

(Nr. 1198) 

Kapasitet iht. krav for lokalveg 

 

Ubetydelig  

 

4.9 Alt. E8 

 Prosjektdetaljene – inngrep i vassdraget 

Alternativ E8 krysser over Erdøla i dagens bru rv. 5. Det er kartlagt 1 ny bru over Roteneselva (se Figur 

4-17). Eksisterende bru over Roteneselva skal brukes for lokalveg. 

Beregninger og vurdering av konsekvenser ved dagens bru rv. 5 i Erdal (bru rv. 5 i E8), dagens bru Rotenes 

(lokalveg i E8) er tidligere utført i rapporten. Fokus er derfor videre på den nye brua rv. 5 over Roteneselva. 

 

 

Figur 4-17: Oversikt i plan over den nye brua/kulvert over Roteneselva for Alt. E8. 

 Vannlinjeberegning 

Det er utført vannlinjeberegninger for å finne vannstand ved de nye bruene ved dimensjonerende 

flomvannføring, Q200,dim. Tabell 4-15 viser beregnede vannstander ved bruene.   
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Vanndybde for dagens bru Rotenes er beregnet avsnitt 3.3.6 til 1,1 m.  Ny bru over Roteneselva krysser 

flere meter oppstrøms dagens Rotenes bru. En vanndybde på 1,1 m ved ny bru kan brukes dersom det 

antas lignende lysåpning og forutsetninger for ny bru som for dagens bru Rotenes (se avsnitt 3.3.6). 

Sikkerhetsnivå ved ny bru er beregnet ut ved å legge til 1,5 m sikkerhetsmargin på dimensjonerende 

vanndybde. Grunnen til 1,5 m sikkerhetsmargin er at Roteneselva er kartlagt som aktsomhetsområde for 

flomskred. Under flomskred kan elva transportere store mengder løsmasser, større steinblokker og 

tre/vegetasjon. Derfor bør underkant bru ligge på minimum 2,6 m over elvebunnen på oppstrøms side.  

Vannhastighet ved ny bru Rotenes er beregnet til ca. 5 m/s. Det ligger morenemateriale langs Roteneselva 

og det anbefales å sikre landkarene mot erosjon. 

 

Tabell 4-13: Resultater av vannlinjeberegning for bruene i Alt. E8.  

Alt. Beskrivelse Profil 

nr. 

Feltareal 

(km2) 

Q 

(m3/s) 

Vannstand 

(moh.) 

Kote underkant 

eksisterende bru/veg 

Vurdering 

E8 
Bru rv. 5 Erdal 

(Nr. 1198) 
0.24 16,0 94 12,90 14,6 Kapasitet iht. krav 

E8 
Bru Rotenes 

(Nr. 1723)  
- 2,05 13,8 10,9 13,3 Kapasitet iht. krav 

E8 
Ny bru rv. 5 

Rotenes  
- 2,05 13,8 

Elvebunn + 

1,1m 
- 

Sikkerhetsnivå 

underkant bru er kote 

elvebunn + 2,6m 

 Vurdering og skadereduserende tiltak 

Vi vurderer at eksisterende bru rv. 5 Erdal og bru rv. 5 Rotenes har kapasitet til å avlede dimensjonerende 

flom Qdim,200 (se avsnitt 3.7). Det bør imidlertid vurderes om bru rv. 5 Erdal skal beholdes, utvides eller skiftes 

ut dersom dette alternativet blir valgt.  

Med Alt. E8, vil flomsituasjon ved Erdal være den samme som dagens flomsituasjon. 

Ny bru rv. 5 over Roteneselva vil ikke endre vannlinje ved brua i forhold til dagens situasjon dersom 

elvetverrprofilen ved brua beholdes. Roteneselva er imidlertid kartlagt som aktsomhetsområde for flomskred. 

Dette er vurdert som en liten negativ konsekvens. 

For å hindre negative konsekvenser, skal det vurdere nærmere om fare for flomskred i Rotenes er reelt. 

Vegutbygging og brua må prosjekteres slik at fare for erosjon og skade minimeres pga. eventuelt flomskred i 

Roteneselva. 

Tabell 4-14: Konsekvensutredning Alt. E8 

Sted Konsekvenser KU Tiltak 

Bru rv. 5 Erdal 

(Nr. 1198) 

Kapasitet iht. krav Ubetydelig  

Bru Rotenes 

(nr. 1723) 

Kapasitet iht. krav  Ubetydelig  

Ny bru/kulvert 

Rotenes 

Vannstand lik dagens situasjon 

Fare for erosjon og flomskred. 

 

Lite negativ Landkarene ved ny brua skal ikke påvirke dagens 

tverrprofil til elva. 

Vegutbygging må tas hensyn til eventuelt fare for 

erosjon og flomskred  
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4.10 Alt. E9 

 Prosjektdetaljene – inngrep i vassdraget 

For alt. E9 går traseen forbi Erdal langs sjøen, med bru over Erdøla ved utløpet i fjorden (Figur 4-18). 

Dagens bru Rv. 5 over Erdøla skal brukes for lokalveg. Videre følger traseen sjøfylling til Roteneset hvor 

traseen er lik med E8. Ny bru over Roteneselva er lik med brua i E8 (se Figur 4-17). 

Beregninger og vurdering av konsekvenser ved dagens bru rv. 5 i Erdal (lokalveg i E9), dagens bru Rotenes 

(lokalveg i E9) og ny bru Rotenes (lignende bru rv. 5 i E8) er tidligere utført i rapporten. Fokus er derfor 

videre på den nye brua rv. 5 over Erdøla som ligger ved utløpet i fjorden. 

 

 

Figur 4-18: Oversikt 

Ny bru rv. 5 over Erdøla er lagt inn i den hydrauliske modellen ved hjelp av Bridge function i Hec-Ras med 

følgende forutsetninger: 

• 3 spenn på 15-20 m og total brulengde på 55 m. 

• 2 pilarer med bredde 1 m. 

• Brudekke 10,8 m bredt og 1,5 m tykt 

• Brua er modellert i en tverrprofil (profil nr. 0.115) 
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Figur 4-19: Lengdesnitt av foreslått løsning for ny bru rv. 5 for alternativ E9  

 Vannlinjeberegning 

Det er utført vannlinjeberegninger for å finne vannstand ved den nye brua. Tabell 4-15 viser de beregnede 

vannstander ved bruene.   

Ny bru rv. 5 ligger i elveløpet i fjorden og derfor er maksimum vannstand på 2,26 moh som tilsvarer 200-års 

stormflo med klimapåslag i Førdefjorden (se Tabell 2-4). Med tanke på 1 m sikkerhetsmargin, bør underkant 

bru ligge på minimum kote 3,3. 

Tabell 4-15: Resultater av vannlinjeberegning for bruene i Alt. E9.  

Alt. Beskrivelse Profil 

nr. 

Feltareal 

(km2) 

Q 

(m3/s) 

Vannstand 

(moh.) 

Kote underkant 

eksisterende bru 

Vurdering 

E9 
Ny bru rv.5 

Erdal 
 16,0 94 2,26 

 Sikkerhetsnivå underkant 

bru 3,3 moh. 

E9 Bru rv. 5 

Erdal (Nr. 

1198) 

0.24 16,0 94 12,72 14,6 Kapasitet iht. krav 

E9 Ny bru rv. 5 

Rotenes  

- 2,05 13,8 Elvebunn + 

1,1m 

- Sikkerhetsnivå underkant 

bru er kote elvebunn + 

2,6m 

E9 Bru Rotenes 

(Nr. 1723)  

- 2,05 13,8 10,9 13,3 Kapasitet iht. krav 

  Vurdering og skadereduserende tiltak 

Ny bru rv. 5 over utløpet Erdøla vil ikke gi endring i vannlinje og flomsituasjon i vassdraget. Likevel, vil pilarer 

i elva påvirke strømning lokalt ved utløpet. Det bør vurderes om dette kan ha negative konsekvenser for 

naturmangfold. 

Tabell 4-16: Konsekvensutredning Alt. E9 

Sted Konsekvenser KU Tiltak 

Bru rv. Erdal 

(Nr. 1198) 

Kapasitet iht. krav Ubetydelig  

Bru Rotenes 

(nr. 1723) 

Kapasitet iht. krav  Ubetydelig  

Ny bru/kulvert 

Rotenes 

Vannstand lik dagens situasjon 

Fare for erosjon og flomskred er høy 

 

Liten negativ Landkarene ved ny brua skal ikke 

redusere dagens tverrprofil til elva. 

Vegutbygging må tas hensyn til fare for 

erosjon og flomskred  

Ny bru rv. 5 

Erdal 

Endring i lokal strømning ved utløpet i fjorden 

 

Liten negativ  

 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal  
Hydrologi- og flomanalyse 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 14   Versjon: 02J 
  

Side 68 av 90 5205074-14 Rv 5 EN Fagrapport - Flomanalyse.docx 

 

5 Oppsummering og rangering av alternativer  

5.1 Oppsummering vurdering der ny rv. 5 sammenfaller med dagens trasé. 

 Bekk- og elvekryssinger 

Eksisterende bekkekryssinger for eksisterende rv. 5 og elvekryssingen ved bru rv. 5 over Bærelva er vurdert 

å være underdimensjonert i forhold til en flom med 200-års gjentaksintervall med klimapåslag, 

sikkerhetsfaktor og tilstopping. Begrenset kapasitet kan medføre økt flom og erosjonsfare for områder 

oppstrøms, samtidig som at underdimensjonering medfører økt risiko for at vann kan renne opp på vegen og 

ta et nytt løp på nedstrøms side. Der ny rv. 5 sammenfaller med dagens trasé, vil flomsituasjonen være 

bedre enn nullalternativet i områdene som ligger oppstrøms dagens stikkrenner. Med ny rv. 5 og en utvidet 

bru over Bærelva vil flomsituasjonen være bedre enn nullalternativet i området oppstrøms dagens bru. På 

nedstrøms side er det vurdert om dagens veg har virket som en flombarriere, og dempet flommen 

nedstrøms. I et slikt tilfelle kan ny veg med større stikkrenner/bruer føre til at flommen passerer under vegen 

uten dempning og øke flommen nedstrøms. Vi vurderer at for dagens veg er det ikke mulighet for 

oppdemning av store nok volum vann på oppstrøms side av vegen (hovedsakelig grunnet bratt terreng), slik 

at selv om det settes inn større stikkrenner/bruer så vil det ikke gi noen vesentlig økning i flomvannføringen 

nedstrøms ny veg. Nedstrøms bru Bærelva, bør elveløpet utvides for å tilpasses ny bredde på bruer.  

 Dagens trasé ved Naustdal sentrum og oppstrøms Naustdalsfossen 

Ved en flom med 200-års gjentaksintervall med klimapåslag og sikkerhetsfaktor, øker vannstanden over 

normalsituasjonen med inntil 1,5 m ved Naustdals sentrum og med ca. 5 m i nord-Naustdal. Eksisterende rv. 

5 er vurdert å være berørt flere steder. Med ny rv. 5 vil eksisterende rv. 5 heves over flomnivå. 

Flomsituasjonen vil være bedre enn nullalternativet i Naustdal sentrum og nord-Naustdal der ny rv. 5 

sammenfaller med dagens trasé. 

5.2 Vurdering med ny rv. 5 i Naustdal  

Alternativene N11 og N12 krysser over Nausta oppstrøms Naustdalsfossen. Der har vi beregnet at fyllingene 

og pilarene pga. vegene vil føre til inntil 7-13 cm økning i vannstand oppstrøms bruene over flere kilometer 

oppstrøms. Vi vurderer at bruenes pilarer også vil påvirke strømning lokalt og fører til forverring av 

erosjonsforhold og isforhold. Flom og isgang er et betydelig problem i vassdraget. Lokalbrua rett oppstrøms 

Naustdalsfossen (N12) gir de største negative konsekvensene. En reduksjon i antall pilarer i elveløpet vil gi 

mindre negative konsekvenser i flomsituasjon, is- og erosjonsforhold. Det bør vurdere nærmere 

massetransport i Nausta for å se om endringer i den hydrauliske forhold kunne føre til endringer i elvebunn 

over en lang strekning overtid. 

Alternativene N4 og N5 krysser over Nausta ved utløpet og innbarer nye bruer. Alt. N4 gir de største 

negative konsekvensene. Det er beregnet at fyllingen og pilarene pga. ny lokalbru vil føre til opptil 13 cm 

økning i vannstand oppstrøms. Flomsituasjonen vil bli noe verre for Nausta camping og boligområdet ved 

Ospeteigen/Løken. En reduksjon i antall pilarer i elveløpet på den nye lokalbrua og flytting av fyllingen 

utenfor flomsonen vil gi mindre negative konsekvenser for alt. N4. 

For alt. N5 har vi beregnet at fyllingene og pilarene pga. ny rv. 5 vil føre til en mindre økning i vannstand 

oppstrøms den nye brua rv. 5. Ny bru rv. 5 vil påvirke strømning og vannhastighet lokalt. 
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5.3 Vurdering med ny rv. 5 i Erdal  

Alternativene i Erdal medfører generelt ikke store inngrep i vassdraget, bortsett fra E3. Fyllingen i alt. 3 gir en 

lokal endring i vannstand med inntil +55 cm. Dette fører at en bolig kan være utsatt for erosjon. Bebyggelsen 

bør sikres mot erosjonsfare fordi den ikke ligger i sikker avstand fra en eventuelt erosjonsutsatt elvekant. 

Erdøla er veldig bratt og vannhastigheten er stor i elveløpet. Bruene skal prosjekteres med tanke på 

erosjonsfare. 

Alt. E8 og E9 krysser over Roteneselva som har potensial fare for jord- og flomskred ift. NGU kart. Faktisk 

fare skal vurderes nærmere (se [12]).  

5.4 Rangering av alternativer 

Alternativer er rangert med tanke på aktuelle endringer i vassdraget sammenlignet med dagens situasjon og 

deres konsekvenser for vassdraget. Rangering er utført etter følgende kriterier: 

• Antall kryssinger. Med tanke på flom så er alternativene med lengst tunnellinje / færrest 

krysningspunkt antageligvis best. Selv om dimensjoneringen gjøres med tanke på noe tilstopping, så 

vil det fortsatt være en viss risiko for at tilstoppingen blir større. 

• Endringer i vannlinje og flomsone ift. dagens situasjon. 

• Lokale endringer i vannstrømning og vannhastighet ift. dagens situasjon. 

• Forverrer/forbedrer flomsituasjon ift. dagens situasjon: antall berørt bygninger, infrastruktur og 

eiendom, fare for liv, miljø og skade på infrastruktur. 

• Forverrer/forbedrer isforhold ift. dagens situasjon: økt risiko for vannoppstuving, isdemning under 

isganger. 

• Forverrer/forbedrer erosjonsforhold ift. dagens situasjon: fare for lokal erosjon i elvebunn, og mulig 

fare for endring i elvebunn over lang tid. 

 
Tabell 5-1: sammenstilling av vurderingene i Naustdal og rangering av de ulike alternativene. Grønn = bedre enn dagens 
situasjon, Grå = som dagens situasjon, Gul= Lite verre enn dagens situasjon, Oransje = verre enn dagens situasjon, Rød 
= mye verre enn dagens situasjon. 
 Alt. null N4 N5 N11 N12 

Antall kryssinger -     

Endring i vannlinje - + 13 cm pga. lokal bru + 3-10 cm langs 

fylling i elva. 

+ 7 cm  +13 cm 

Lokal endringer  -     

Flomsituasjon - Forbedret i Naustdal 

sentrum 

Forverret ved Naustdal 

camping, boligområdet 

Ospeteigen/Løken 

Forbedret i Naustdal 

sentrum og Bærelva 

Forbedret i nord-

Naustdal 

 

Forverret pga. 7cm 

økning i vannstand 

Forbedret i nord-

Naustdal 

 

Forverret pga. 13cm 

økning i vannstand 

Erosjonsforhold -     

Isforhold      

Rangering 4 2 1 3 5 

 

Tabell 5-2: sammenstilling av vurderingene i Erdal og rangering av de ulike alternativene. Grønn = bedre enn dagens 
situasjon, Grå = som dagens situasjon, Oransje = verre enn dagens situasjon, Rød = mye verre enn dagens situasjon 
 Alt. null E1 E2 E3 E8 E9 

Antall kryssinger -      

Endring i vannlinje -   + 55 cm lokal   

Lokal endringer -     Ved utløpet 

Flomsituasjon -      

Erosjonsforhold -      

Isforhold -      

Rangering 2 1 3 6 4 5 
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5.5 Rangering av alternativer med gjennomføring av tiltak i N11 og N12 

N11 og N12 har størst negative konsekvenser. Det er gjort en vurdering av disse alternativene dersom de 

anbefalte tiltakene beskrevet i 4.4.3 og 4.5.3 er fullført. Tiltakene som er vurdert er følgende: 

• Antall pilarer er redusert til 2 for både bru rv. 5 og lokalbru i alt. N11 

• Fylling ved lokalbrua i sør er flyttet utenfor flomsonen i alt. N11 

• Lokalbru over Naustdalsfossen er uten pilarer i alt. N12 

 Disse tiltakene vil redusere økningen i vannstand betydelig sammenlignet med dagens situasjon.  

• Alt. N12, en løsning med en lokalbru over Naustdalsfossen uten pilar kombinert med bru rv. 5 med 

2-4 pilarer, fører til +1 cm økning i vannstand oppstrøms. Dette er vurdert som ubetydelig. En 

reduksjon i antall pilarer for bru rv. 5 vil hjelpe å begrense risikoen for dannelse av en isdemning 

under isganger og samtidig redusere faren for lokal erosjon i elvebunn. 

• Alt. N11, en løsning med en lokalbru og bru rv. 5 med 2 pilarer, fører til +3 cm økning i vannstand 

oppstrøms som er vurdert som en liten negativ konsekvens. En reduksjon i antall pilarer for begge 

bruene vil hjelpe å begrense risikoen for vannoppstuving, dannelse av en isdemning under isganger 

og redusere faren for lokal erosjon i elvebunn. 

Tabell 5-3 gir en rangering av alternativer N11 og N12 i Naustdal dersom de anbefalte tiltakene utføres. 

Alternativer er rangert med tanke på aktuelle endringer i vassdraget sammenlignet med dagens situasjon og 

deres konsekvenser for vassdraget.  

 
Tabell 5-3: sammenstilling av vurderingene i Naustdal og rangering av de ulike alternativene. Grønn = bedre enn dagens 
situasjon, Grå = som dagens situasjon, Gul= Lite verre enn dagens situasjon, Oransje = verre enn dagens situasjon, Rød 
= mye verre enn dagens situasjon. 
 
 Alt. null N4 N5 N11 N12 

Antall kryssinger -     

Endring i vannlinje - + 13 cm + 3-10 cm langs 

fylling i elva. 

+ 3 cm  +1 cm 

Lokal endringer  -     

Flomsituasjon - Forbedret i Naustdal 

sentrum 

Forverret ved Naustdal 

camping, boligområdet 

Ospeteigen/Løken 

Forbedret i Naustdal 

sentrum og Bærelva 

Forbedret i nord-

Naustdal 

 

Forverret pga. 3 cm 

økning i vannstand 

 

Erosjonsforhold -     

Isforhold      

Rangering 4 4 1 3 1 
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7 Kartlegging og flomberegning - planområdet 

7.1 Kartlegging av nedbørfelt i planområdet 
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7.2 Flomberegning for felt i planområdet 

Tabell 7-1: 200-årsflom beregnet fra den rasjonale formel for bekkene. 

Felt A 

(km2) 

L 

(m) 

H 

(m) 

ASE 

(%) 

Tc 

(mn) 

C 

 

Q200 

(m3/s) 

 

Kulvert ved Skogen 0,56 1530 396 0,0 47 0,52 2,24 

Kulvert Furevika 0,2 780 378 0,0 24 0,52 1,12 

Kulvert bekken Heggeli 0,24 1500 617 0,0 37 0,52 1,09 

Kulvert ved tunellen 0,35 1500 597 0,0 37 0,52 1,58 

 

Tabell 7-2: 200-årsflom beregnet fra NIFS 

Felt A 

(km2) 

QN 

(l/s/km2) 

 

*ASE 

(%) 

QM 

(l/s/km2) 

 

Q200 (m3/s) 

 

Bru Erdal (nr. 1198) 

Ny bru Erdal (E2, E3) 
16,0 79,5 0,03 1397 55,96 

Bru Roteneselva (nr. 1723) 

Ny bru/kulvert Roteneselva 
2,05 63 0,0 1566 8,19 

Kulvert ved Skogen 0,56 58,5 0,0 1753 2,52 

Bru Bærelva (nr. 1420) 

Ny bru Bærelva (N5) 
8,0 95,3 0,0 1861 36,70 

*Det er brukt ASE=0,001 i NIFS 

Tabell 7-3: 200-årsflom beregnet ved hjelp av ligningen for regresjonen (FFA) 

Felt A 

(km2) 

QN 

(l/s/km2) 

 

*ASE 

(%) 

Q200, døgn 

(l/s/km2) 

 

Qmom/Qdøgn Q200, mom 

(m3/s) 

 

Bru Erdal (nr. 1198) 

Ny bru Erdal (E2, E3) 
16,0 79,5 0,03 2079 1,9 63,0 

Bru rv. 5 Naustdal (bru nr. 1504) 

Ny bru rv. 5 Naustdal (N5) 

Ny bru lokalveg Nausta (N4) 

277 88,3 0,33 2083 1,6** 924,5 

Ny Bru rv. 5 Nausta (N11, N12) 

Ny Bru til lokalveg Nausta (N11, 

N12) 

268 88,3 0,36 2076 1,6** 890 

Bru Bærelva (nr. 1420) 

Ny bru Bærelva (N5) 
8,0 95,3 0,0 2225 2,0 36,0 

*Det er brukt ASE=0,001 i NIFS. **Forholdet hentet fra [1]. 
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8 Vannlinje beregning – dagens situasjon 

Resultater for Nausta-oppstrøms strekning – Alt null: 
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Resultater for Nausta-nedstrøms strekning – Alt null: 
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Resultater for Bærelva – Alt null: 
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Resultater for Erdøla – strekning oppstrøms bru rv. 5 - Alt null: 
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Resultater for Erdøla – strekning nedstrøms bru rv. 5 - Alt null: 
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9 Vannlinjeberegning – Alt N4 

Resultater for Naustdal-nedstrøms strekning – Alt N4: 

  



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal  
Hydrologi- og flomanalyse 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 14   Versjon: 02J 
  

Side 80 av 90 5205074-14 Rv 5 EN Fagrapport - Flomanalyse.docx 

 

 

Resultater for Bærelva – Alt N4: 

Vannstand for eksisterende bru er beregnet til 4,79. Strømming i elva er overkritisk bortsatt rett oppstrøms 

bru rv. 5 som har begrenset kapasitet. 
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10 Vannlinje beregning – Alt. N5 

Resultater for Naustdal-nedstrøms strekning – Alt N5: 
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Resultater for Bærelva – Alt N5 (bru bredde økes fra B= 9m til B=15 m + ny bru nedstrøms): 
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11 Vannlinje beregning – Alt. N11 

Resultater for Naustdal-oppstrøms strekning – Alt N11: 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal  
Hydrologi- og flomanalyse 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 14   Versjon: 02J 
  

Side 84 av 90 5205074-14 Rv 5 EN Fagrapport - Flomanalyse.docx 

 

Resultater for Naustdal-oppstrøms strekning – Alt N11 med gjennomføring av tiltak i N11: 
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12 Vannlinjeberegning – Alt N12 

Resultater for Naustdal-oppstrøms strekning – Alt N12: 
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Resultater for Naustdal-oppstrøms strekning – Alt N12 med gjennomføring av tiltak i N12: 
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13 Vannlinjeberegning – Alt E2 

Resultater for beregning i Erdøla – Alt E2: 
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14 Vannlinjeberegning – Alt E3 

Resultater for beregning i Erdøla – Alt E3: 

 

 

 

 



Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal  
Hydrologi- og flomanalyse 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: 14   Versjon: 02J 
  

Side 89 av 90 5205074-14 Rv 5 EN Fagrapport - Flomanalyse.docx 

 

15 Vannlinjeberegning – Alt E8 

Resultater for beregning i Erdøla – Alt E8: 
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16 Vannlinjeberegning – Alt E9 

Resultater for beregning i Erdøla – Alt E9: 

 

 

 

 

 


