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Elena Fitje

På oppdrag fra SVV Utbedring for FMO rute 5c i Hordaland har fagressurs på Geofag DoV utført hydrologiske undersøkelser for 
strekningen Åsbrekkegjeldet-Skumle bru i Voss, Herad kommune. Det er i den forbindelse utført flom- og hydrauliske 
beregninger av sideelvene til Strandaelva som krysser planlagt vegtrasé. Mindre vannveger skal ivaretas av generell VA 
drenering. 
 
Flomberegningene er utført ved bruk av Flomfrekvensanalyse på observerte data, Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt og den 
Rasjonale formel. Metodene er hentet fra Statens Vegvesens lærebok Drenering og håndtering av overvann (Norem et al., 2018) 
og håndbok V240 Vannhåndtering - Flomberegninger og hydraulisk dimensjonering (MoR., 2020). De hydrauliske beregningene 
er utført ved bruk av programvaren HY-8, versjon 7.60. 
For ytterligere informasjon om programvaren henvises det til HY-8 brukermanual (Federal Highway Administration, 2016). 
 
Flere av elvene har utfordringer med sørpeskred og det er tatt hensyn til anbefalinger om økt dimensjonering i rapport om 
skredfare (C12258-SKRED-R1, Statens Vegvesen, 2021). Det vil være behov for erosjonssikring/plastring. Beregninger for 
erosjonssikring er ikke utført i denne fasen, men må tas hensyn til i detaljprosjektering. 
 
Vegen ligger nært Strandaelva og berører aktsomhetsone for flom (se vedlegg 3). Det er avklart med NVE i tidlig fase at det ikke er 
behov for nye flomberegninger (møte 01.07.21). Dette på bakgrunn av at prosjektet er utbedring av vei og ikke ny vei. Tiltaket vil 
ikke snevre inn Strandaelva og derfor ikke forverre dagens situasjon. NVE har tidligere utført flom- og vannlinjeberegning for 
Strandaelvi (Flom- og vannlinjeberegning Voss (Oppdragsrapport B nr. 40-2016), og Flom- og vannlinjeberegning for 
Strandaelva og Vinjedalselva ved Voss (Revidert oppdragsrapport B nr. 10-2017)).
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1 Innledning 
På oppdrag fra SVV Utbedring for FMO rute 5c i Hordaland har fagressurs på Geofag DoV utført 

hydrologiske undersøkelser for strekningen Åsbrekkegjeldet-Skumle bru i Voss, Herad kommune. 

Strekningen er planlagt å lyses ut ved Reguleringsplan og fremstår som den dårligste strekningen 

mellom Bergen og Oslo. Den er prioritert høyt for å få breddeutviding og FVO er preget av smal vei 

og dårlige siktforhold. Formålet med prosjektet er utbedring av vegen. 

Det er i den forbindelse utført flom- og hydrauliske beregninger av sideelvene til Strandaelva som 

krysser planlagt vegtrasé. Mindre vannveger skal ivaretas av generell VA drenering. 

Flomberegningene er utført ved bruk av Flomfrekvensanalyse på observerte data, Nasjonalt 

formelverk for små nedbørfelt og den Rasjonale formel. Metodene er hentet fra Statens Vegvesens 

lærebok Drenering og håndtering av overvann (Norem et al., 2018) og håndbok V240 

Vannhåndtering - Flomberegninger og hydraulisk dimensjonering (MoR., 2020). De hydrauliske 

beregningene er utført ved bruk av programvaren HY-8, versjon 7.60.  

For ytterligere informasjon om programvaren henvises det til HY-8 brukermanual (Federal Highway 

Administration, 2016).  

Det er benyttet forskjellige karttjenester for å vurdere feltkarakteristika innhentet fra NVEs 

lavvannsapplikasjon NEVINA og programvaren Scalgo, samt til å vurdere generelle hydrologiske 

problemstillinger i området. Det er utført befaring av området 6. og 7. april, 4 og 5. oktober 2021. 

Bildemateriell er tilgjengelig ved forespørsel. 

Flere av elvene har utfordringer med sørpeskred og det er tatt hensyn til anbefalinger om økt 

dimensjonering i rapport om skredfare (C12258-SKRED-R1, Statens Vegvesen, 2021). Det vil være 

behov for erosjonssikring/plastring. Beregninger for erosjonssikring er ikke utført i denne fasen, men 

må tas hensyn til i detaljprosjektering.  

Vegen ligger nært Strandaelva og berører aktsomhetsone for flom (se vedlegg 3). Det er avklart med 

NVE i tidlig fase at det ikke er behov for nye flomberegninger (møte 01.07.21). Dette på bakgrunn av 

at prosjektet er utbedring av vei og ikke ny vei. Tiltaket vil ikke snevre inn Strandaelva og derfor ikke 

forverre dagens situasjon. NVE har tidligere utført flom- og vannlinjeberegning for Strandaelvi (Flom- 

og vannlinjeberegning Voss (Oppdragsrapport B nr. 40-2016), og Flom- og vannlinjeberegning for 

Strandaelva og Vinjedalselva ved Voss (Revidert oppdragsrapport B nr. 10-2017)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Overordnede krav 
Kapasitet og utforming på drenering/overvann skal være iht. SVV håndbøker. Det er benyttet 

følgende krav i prosjektet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV Håndbok N200: Vegbygging 

• Sikkerhetsklasse for veg påvirket av flom (Statens vegvesen, 2018, s. 83).  

• Påslag for avregningsberegninger. Herunder klimafaktor (Fk) og sikkerhetsfaktor 
(Fu). (Statens vegvesen, 2018, s. 88-s. 89). 

• Spesielle energidrepere som erosjonssikring. «Det skal benyttes spesielle 
energidrepere ved vannhastigheter over 4 m/s» (Statens vegvesen, 2018, s. 95). 

• «For fyllinger uten sikring skal vanndybden ved innløpet ydim for vannføring 
Qdim,T ikke settes høyere enn toppen av innløpet, ydim ≤ Dinnløp» (Statens 
vegvesen, 2018, s. 91). 

• For kulverter skal det «antas gjentetting i 1/3 av innløpets høyde» (Statens 
vegvesen, 2018, s. 92).  

 

SVV håndbok N400: Bruprosjektering  

• Fri høyde over vassdrag: «Fri høyde over vassdrag bestemmes slik at det er 
minst 0,5 m klaring mot overbygningen ved beregnet vannstand for 200-års 
flom» (Statens vegvesen, 2015, s. 47).  

 

Tilleggskrav 

• Alle kulverter/stikkrenner skal ha tilstrekkelig ringstivhet til å tåle belastning i 
anleggsfase og driftsfase. Se krav N200. 

• Alle tiltak skal prosjekteres og utføres slik at erosjon som følge av tiltak unngås. 

• Frostisolering for kulverter/stikkrenner skal utføres med isolasjon med 
tilstrekkelig trykkfasthet.  

 



2.1 Klima- og sikkerhetsfaktor 
For å ta hensyn til framtidige klimaendringer er det svært viktig å unngå å bygge inn unødvendig 

sårbarhet i infrastrukturen. Klimafaktor for fremtidige klimaendringer (Fk) tar hensyn til mulig økning 

i nedbørsmengder. Kravet for klimafaktor i Hordaland er 1.4. Sikkerhetsfaktor for usikkerhet i 

beregninger (Fu) er 1.1 for anlegg innenfor sikkerhetsklasse V2. 

ÅDT er 3757 på strekningen, uten omkjøringsmulighet, som gir en sikkerhetsklasse V2, og 

returperiode for flom på 200 år. 

Klassifiseringene er sammenfattet i Tabell 2.1. 

 

Tabell 2.1. Klassifisering benyttet i prosjektet.  

 

Klassifisering 

Sikkerhetsklasse (-) V2 

Klimafaktor Fk (-) 1.4 

Sikkerhetsfaktor Fu (-) 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Analyseområde 
I dette kapittelet gis det en beskrivelse av nedbørsfeltene (heretter kalt analysefelt), deretter 

gjennomgås analysefeltets feltkarakteristika. Se oversiktskart Figur 3.1. 

 

 

Figur 3.1. Oversiktskart over analyseområdet. Analyseområdet inntegnet i blå ellipse. 

 

3.1 Beskrivelse av analysefelt 
Hordaland kjennetegnes av bratte elver med små nedbørfelt. Analyseområdet består av 14 

nedbørfelt (elver og bekker) som krysser planlagt vegtrasé. Nedbørfeltene er uregulerte og tilhører 

det vernede Vossovassdraget med Vassdragnr. 062.G5 og ligger i Voss kommune, Vestland fylke. 

Årsnedbøren i Hordaland er beregna å øke. Klimaendringene i Hordaland vil derfor ha behov for 

tilpassing til kraftig nedbør og økt problem med overvann (klimaservicesenter.no). 

Analysefeltene ligger innenfor aktsomhetsone for flom og sørpeskred (NVE, 2014). For mer 

informasjon se rapport om naturfare (C12258-SKRED-R1, Statens Vegvesen 2021) og aktsomhetskart 

(vedlegg 3). Et oversiktskart over analyseområdet og analysefelt ses i Figur 3.2.  



 

 

Figur 3.2: Oversiktskart over analyseområdet nummerert med tilhørende analysefelt.  
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3.2 Analysefeltene feltkarakteristika 
For analysefelt 5-8 og 13 er feltkarakteristika innhentet ved bruk av NVEs lavvannsapplikasjon 

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-Indeks-Analyse), som benytter seg av GIS-analyse for å estimere de 

ulike feltparametere. Programvaren Scalgo er benyttet for sammenligningsgrunnlag til Nevina og for 

de nedbørfelt Nevina ikke er tilgjengelig. Da Scalgo ikke gir parametere på ASE, helning og qN er 

representative nabofelt, samt flyfoto benyttet i vurdering. For nedbørfelt generert i Nevina er 

punktet for generering satt noen meter opp i elven (se vedlegg 1) etter anbefaling fra NVE, da 

nedbørfeltene ellers ikke lot seg generere uten å ta med Strandaelva. Mindre vannveger skal ivaretas 

av generell VA drenering langs vegtrasé. Relevante feltparametre er presentert i Tabell 3.1. For en 

oversikt over NEVINA og Scalgo-rapporter/nedbørfelt til de respektive analysefeltene henvises det til 

vedlegg 1. 

 

Tabell 3.1: Feltparametre for analysefeltene (NEVINA* og Scalgo**, qN i ).   

Analysefelt 
Areal  ASE Bre 

Dyrket 
mark 

Myr Leire Skog Sjø Snaufjell  Urban Høydegrad Feltlengde  Helning qN(61-90)  QN  

(km2) (%) (%) (%)  (%) (%)  (%) (%) (%) (%)  (moh.) (km) ° (l/s/km2) (m3/s) 

1 -Skomle** 0,05 - 0,0 0,0 8,0 0,0 47,0 0,0 45,0 0,0 193 - 645 1,18 - 43 0.01 

2 - Humlabrekke** 0,09 - 0,0 0,0 3,0 0,0 68,0 0,0 26,0 0,0 196 -631 0,93 - 43 0.01 

3 - Skjelviki** 0,33 - 0,0 2,0 0,0 0,0 84,0 0,0 13,0 1,0 177 - 678 1,21 - 43 0.01 

4 - Kvarmakløve** 0,23 - 0,0 15,0 0,0 0,0 81,0 0,0 1,0 0,0 171 - 663 0,1 + 1,0 - 43 0.01 

5 - Kvarmagrovi* 1,14 0,02 0,0 1,7 2,8 0,0 69,2 0,3 23,7 0,0 180 - 850 1,8 20,9 43,3 0.05 

6 - Persleiggrovi* 0,83 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 58,0 0,0 38,9 0,0 180 - 946 2,2 16,7 47,7 0.04 

7 - Skorsetgroa* 2,43 0,87 0,0 0,0 6,8 0,0 46,6 3,9 42,6 0,0 176 -968 3,3 14,3 53,0 0.13 

8 - Rinden 1* 1,34 2,85 0,0 0,0 8,3 0,0 29,0 7,0 54,9 0,0 181 - 968 3,2 11,9 55,4 0.07 

9 - Rinden 2** 0,05 - 0,0 6,0 0,0 0,0 91,0 3,0 0,0 0,0 170 - 574 0,8 - 55.4 0.00 

10 - Rinden 3** 0,12 - 0,0 10,0 0,0 0,0 88,0 0,0 2,0 0,0 175 - 829 1,49 - 49 0.01 

11 -Rinden 4** 0,29 - 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 29,0 0,0 173 - 884 1,83 - 49 0.01 

12 - Rinden 5** 0,07 - 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 167 - 666 1,11 - 49 0.00 

13 - Rinden 6* 0,35 0,0 0,0 0,5 5,5 0,0 72,1 0,2 21,6 0,0 195 – 889 1,9 18,7 49,0 0.02 

14 - Åsbrekkegjela** 0,25 - 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 0,0 3,0 0,0 173 - 768 1,47 - 49 0.01 

 

Analysefelt 1 - Skomle 

Analysefeltet drenerer mot sør-vest og ligger nærmest Skumle bru. Feltet er under 0,2 km2 og 

betegnes som mikrofelt. Ut ifra feltparametre i Tabell 3.1 består feltet for det meste av skog (47%) og 

snaufjell (45%). Sannsynligvis har feltet liten selvregulering/demping, da nedbørfeltet er lite, har 

ingen effektiv sjøprosent, og en høy andel snaufjell, som bidrar til noe raskere og spisse flomforløp 

(Stenius et al., 2015).  

 

Analysefelt 2 - Humlabrekke 

Analysefeltet drenerer mot sør-vest, er under 0,2 km2 og betegnes som mikrofelt. Ut ifra 

feltparametre i Tabell 3.1 har feltet størst andel skog (68%) og noe snaufjell (26%). Sannsynligvis har 

feltet liten selvregulering/demping, da nedbørfeltet er lite, har ingen effektiv sjøprosent, og en høy 

andel snaufjell, som bidrar til noe raskere og spisse flomforløp (Stenius et al., 2015).  



Analysefelt 3 - Skjelviki 

Analysefeltet drenerer mot vest. Ut ifra feltparametere i Tabell 3.1 består feltet for det meste av skog 

(84%). Sannsynligvis har feltet liten selvregulering/demping, da nedbørfeltet er relativt lite, har bratt 

terreng og ingen effektiv sjøprosent, som til sammen bidrar til noe raskere og spisse flomforløp 

(Stenius et al., 2015).  

 

Analysefelt 4 - Kvarmakløve 

Analysefeltet drenerer mot sør-vest. Ut ifra feltparametere i Tabell 3.1 består feltet for det meste av 

skog (ca. 80%). Dagens løsning har en renne oppstrøms i bratt terreng som fører vannet ned til 

kulvert. Sannsynligvis har feltet liten selvregulering/demping, da nedbørfeltet er lite, har bratt 

terreng, og ingen effektiv sjøprosent, som bidrar til noe raskere og spisse flomforløp (Stenius et al., 

2015).  

 

Analysefelt 5 - Kvarmagrovi 

Analysefeltet drenerer mot sør-vest og er 1 av 3 elver som drenerer et område utsatt for sørpeskred. 

Det er spor av kraftig erosjon på sider og høy laveer av stein på nordsiden av elva. Ut ifra 

feltparametere i Tabell 3.1 består feltet for det meste av skog (69.2%) og snaufjell (23.7%) og har en 

bratt helning (20.9 grader). Sannsynligvis har feltet liten selvregulering/demping, da nedbørfeltet er 

relativt lite, har lav effektiv sjøprosent, er bratt og en relativ høy andel snaufjell, som bidrar til noe 

raskere og spisse flomforløp (Stenius et al., 2015). 

 

Analysefelt 6 - Persleiggrovi 

Analysefeltet drenerer mot vest og er 1 av 3 elver som drenerer et område utsatt for sørpeskred.  

Det er tydelige spor etter erosjon i sideterrenget. Ut ifra feltparametere i Tabell 3.1 består feltet for 

det meste av skog (58%) og snaufjell (38.9%) og har en bratt helning (16.7 grader). Sannsynligvis har 

feltet liten selvregulering/demping, da nedbørfeltet er relativt lite, har ingen effektiv sjøprosent, er 

bratt og en høy andel snaufjell, som bidrar til noe raskere og spisse flomforløp (Stenius et al., 2015). 

 

Analysefelt 7 - Skorsetgroa 

Analysefeltet drenerer mot nord-vest og er 1 av 3 elver som drenerer et område utsatt for 

sørpeskred. Ut ifra feltparametre i Tabell 3.1 består feltet for det meste av skog (46.6%) og snaufjell 

(42.6%) og har en helning på 14.3 grader. Skorsetvatnet drenerer til feltet, men vannet ligger såpass 

høyt opp i feltet at det gir liten selvregulering/demping. Nedbørfeltet er relativt lite, har liten effektiv 

sjøprosent, og har en høy andel snaufjell, som bidrar til noe raskere og spisse flomforløp (Stenius et 

al., 2015). 

 

 



Analysefelt 8 - Rinden 1 

Analysefeltet drenerer mot nord-vest og elven er en av de største på strekningen. Ett av to elveløp 

som drenerer opp til ca. 850moh. Rinden sør renner i et markert gjel fra ca. 550-850 moh. Ut ifra 

feltparametre i Tabell 3.1 har feltet en høy andel snaufjell (54.9%), en del skog (29%) og en helning 

på 11.9 grader. Scalgo gir noe høyere feltparametere e på snaufjell (79%) og skog (14%).  

Skorsetvatnet drenerer til feltet, men vannet ligger såpass høyt opp i feltet at det gir liten 

selvregulering/demping. Nedbørfeltet er relativt lite, har liten effektiv sjøprosent, og har en høy 

andel snaufjell, som bidrar til noe raskere og spisse flomforløp (Stenius et al., 2015). 

 

Analysefelt 9 - Rinden 2 

Analysefeltet drenerer mot nord-vest. Fer under 0,2 km2 og betegnes som mikrofelt. Ut ifra 

feltparametere i Tabell 3.1 består feltet hovedsakelig av skog (94%). Sannsynligvis har feltet liten 

selvregulering/demping, da nedbørfeltet er lite, har ingen effektiv sjøprosent, som bidrar til noe 

raskere og spisse flomforløp (Stenius et al., 2015). 

 

Analysefelt 10 - Rinden3 

Analysefeltet drenerer mot nord-vest. Feltet er under 0,2 km2 og betegnes som mikrofelt. Ut ifra 

feltparametere i Tabell 3.1 består feltet hovedsakelig av skog (88%). Sannsynligvis har feltet liten 

selvregulering/demping, nedbørfeltet er lite, har ingen effektiv sjøprosent, som bidrar til noe raskere 

og spisse flomforløp (Stenius et al., 2015). 

 

Analysefelt 11 - Rinden 4 

Analysefeltet drenerer mot nord-vest. Ut ifra feltparametere i Tabell 3.1 består feltet hovedsakelig av 

skog (71%) og snaufjell (29%). Skader i veg, som tyder på underdimensjonert kulvertløsning. 

Sannsynligvis har feltet liten selvregulering/demping, nedbørfeltet er lite, har ingen effektiv 

sjøprosent, og har en høy andel snaufjell, som bidrar til noe raskere og spisse flomforløp (Stenius et 

al., 2015). 

 

Analysefelt 12 - Rinden 5 (område med isgang) 

Analysefeltet drenerer mot nord-vest. Feltet er under 0,2 km2 og betegnes som mikrofelt. Ut ifra 

feltparametere i Tabell 3.1 består feltet av skog (100%). Dagens løsning bærer preg av for liten 

kulvertdimensjon. Nedstrøms veg er område utsatt for isgang fra Strandaelva. Sannsynligvis har feltet 

liten selvregulering/demping, nedbørfeltet er lite, noe som bidrar til noe raskere og spisse flomforløp 

(Stenius et al., 2015). 

 

 

 



Analysefelt 13 - Rinden 6  

Analysefeltet drenerer mot nord-vest. Ut ifra feltparametere i Tabell 3.1 består feltet hovedsakelig av 

skog (72%) og snaufjell (22%), i relativt bratt terreng (18.7 grader). Dagens løsning bærer preg av for 

liten kulvertdimensjon. Sannsynligvis har feltet liten selvregulering/demping, nedbørfeltet er lite, har 

ingen effektiv sjøprosent, og har en høy andel snaufjell, som bidrar til noe raskere og spisse 

flomforløp (Stenius et al., 2015). 

 

Analysefelt 14 - Åsbrekkegjela 

Analysefeltet drenerer mot nord-vest. Ut ifra feltparametere i Tabell 3.1 består feltet hovedsakelig av 

skog (97%) og snaufjell (3%), i relativt bratt terreng (18.7 grader). Dagens løsning bærer preg av for 

liten kulvertdimensjon. Elvebunn og sider består for det meste av fjell. Sannsynligvis har feltet liten 

selvregulering/demping, nedbørfeltet er lite, har ingen effektiv sjøprosent, og har en høy andel 

snaufjell, som bidrar til noe raskere og spisse flomforløp (Stenius et al., 2015). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Observasjoner i felt 
Ved befaring ble kulverter på eksisterende vei undersøkt. Det ble ikke observert kapasitetsproblem 

ved den daværende vannmengden, men flere av kulvertene bar preg av underdimensjonering ved 

synlige skader på vei og området rundt kulvert. Det ble observert mye vegetasjon i analyseområdet 

og flere av kulvertene var gjentettet (Figur 4.1:). Det anbefales å ta høyde for krav om 1/3 gjentetting 

i forbindelse med dimensjonering av kulvert.  

Nedbørfeltene består av mindre elver/bekker i bratt terreng, som responderer raskt på nedbør, og er 

utsatt for erosjon, massetransport og masseavlagring. Erosjonssikring bør vurderes og beregnes i 

detaljregulering.  

Det er observert skader på trær etter is i Strandaelva. Klimaendringer med høyere temperaturer gir 

kortere perioder med is, og mindre og tidligere isganger på våren. Vinterisganger med skader er ikke 

uvanlig i Strandaelva. Ved mildvær og store nedbørmengder som regn, går det i dag vinterisganger i 

en sone litt inn fra kysten. Denne sona vil gradvis flyttes lenger inn i landet og til større høyder over 

havet. Utover i dette hundreåret er det ventet at vinterisganger vil skje hyppigere og høyere opp i 

vassdraga enn i dag, og også i andre vassdrag enn det som tidligere har vært vanlig (klimaprofil 

Hordaland, klimaservice.no).  

 

  

Figur 4.1: Bildet viser sårbarhet for gjentetning av vegetasjon i kulverter. 

 



 

Figur 4.2: Bildet viser eksempel på vann som tar egne vannveier i terrenget. 

 

 

Figur 4.3. Bildet viser skader på trær etter isgang i Strandaelva. 

 

 

 

 



5 Flomberegninger 
Dimensjonerende avrenning for analysefeltene skal tilsvare kulminasjonsverdi for 200-års flom 

inkludert klima- og usikkerhets påslag. Bestemmelse av dimensjonerende avrenning er forbundet 

med store usikkerheter og det er derfor benyttet flere metoder for å sammenligne 

beregningsresultatene. Endelig verdi er valgt etter faglig vurdering. Flomberegningsmetodene som er 

benyttet er: flomfrekvensanalyse basert på observerte data (FFA), flomfrekvensanalyse basert på 

Nasjonalt formelverk for små felt (NIFS) og den Rasjonale metoden.  

Retningslinjene i håndbok N200 vedrørende klimafaktor (Fk) og en sikkerhetsfaktor (Fu) er ivaretatt.  

I beregningene er det benyttet klimafaktor på 1.4 for små nedbørfelt (Hordaland) og en 

sikkerhetsfaktor på 1.1. Dimensjonerende avrenning med klimafaktor og sikkerhetsfaktor kan 

utrykkes matematisk som: 

 

𝑄𝑑𝑖𝑚,𝑇 = 𝑄𝑇 × 𝐹𝑘 × 𝐹𝑢                                                                           Formel 5.1 

 

Der:   

Qdim,T  = dimensjonerende avrenning for returperiode T (m3/s) 

Fk  = klimafaktor for store og små (<10 km2) nedbørfelt 

Fu  = sikkerhetsfaktor, bestemmes ut fra hvilken sikkerhetsklasse som er bestemt for 

vegstrekningen. 

 

 

5.1 Målestasjoner 
Nasjonalt formelverk benytter normalavrenningen QN(61-90) som grunnlag for å beregne 

flomvannføring. En av usikkerhetene ved bruk av formelverket ligger i normalavrenning QN(61-90), som 

er beregnet for tidsperioden 1961-1990. For å redusere usikkerheten til parameteren er 

normalavrenning for elva kalibrert mot observert normalavrenning (QNobs) fra nærliggende eller mest 

representative målestasjoner hentet fra NVEs database og ekstremverdianalyseprogram Hydra II. 

Feltegenskaper, måleserienes lengde og kvalitet blir vurdert for sammenligning. Målestasjonene 

benyttet til beregning er presentert i Figur 5.1 og Tabell 5.1. Målestasjonene ligger et stykke unna 

analysefeltene og har noe ulike feltparametere, men er likevel vurdert til å være de mest 

representative målestasjonene for analysefeltene.  

 

 



 

Figur 5.1. Oversiktskart over benyttede målestasjoner. Analyseområdet inntegnet i blå ellipse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målset 

Dyrdalsvatn 

 

 
Fjellanger 

 
Kaldåen 

 

 Fjellhaugen 



Tabell 5.1 

Stasjons nr. 42.16.0 63.12.0 70.8.0 61.8.0 55.5.0 

Stasjonsnavn  Fjellhaugen Fjellanger Målset Kaldåen Dyrdalsvatn 

År**  24 27 36 34 39 

Periode** (år)  1997-2020 1994-2020 1970-71, 

1986-89, 

1990-2019 

1985-2019 1977-79, 

1980-89, 

1990-96, 

2001-19 

Areal** (km2) 7.33 12.80 7.70 15.20 3.38 

ASE* (%) 0.99 0.91 2.71 0.10 3.82 

Bre* (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dyrket mark* (%)  0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 

Myr* (%) 2.70 0.50 1.10 0.90 2.80 

Leire* (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Skog* (%) 6.80 8.40 0.40 05.00 0.00 

Sjø* (%) 6.60 5.00 9.50 2.70 3.80 

Snaufjell* (%)  75.20 83.00 88.80 91.50 93.50 

Urban* (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Høydegrad* (moh.)  382-961 394-1210 871-1360 592-1128 436-805 

Feltlengde* (km)  3.90 7.24 4.20 6.00 2.30 

qN (61-90)* (l/s/km2)  109.20 94.80 72.70 107.80 145.80 

QN (61-90)* (m3/s)  0.80 1.21 0.56 1.64 0.49 

qN (61-90)** 

(l/s/km2) 

117.19 96.33 79.22 99.14 121.89 

QN (61-90)** (m3/s)  0.86 1.23 0.61 1.51 0.41 

 

Vurdering av normalavrenning QN(61-90) utføres vanligvis ved å sammenligne spesifikk 

normalavrenning qN (l/s/km2) fra NEVINA og observert spesifikk normalavrenning fra målestasjoner. 

Spesifikk normalavrenning kan utrykkes matematisk som:  

𝑞𝑁 =
𝑄𝑁 × 103

𝐴
 

 

Hvor A er nedbørfeltets areal (km2), beregnet ved bruk av NEVINA og/eller Scalgo. Vurderingen 

utføres ved å se etter systematiske avvik mellom estimert spesifikk normalavrenning fra NEVINA og 

observerte verdier fra måleserier fra Hydra ll. 

 



𝑞𝑁(61−90) ∗∗ − 𝑞𝑁(61−90) ∗ = 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘     Formel 5.2 

 

Spesifikk midlere avrenning for analysefeltetene ses i Tabell 5.1. 

 

5.1.1 Justering av spesifikkmidlere avrenning QN 
Avviket i spesifikkmidlere avrenning for målestasjonene ses i Tabell 5.2. 

 

Tabell 5.2 Avvik mellom observerte (Hydra II) og estimerte (NEVINA) spesifikkmidlere avrenning for 

valgte målestasjoner. 

Stasjon nr. Stasjonsnavn  
qN (61-90)* 

NEVINA 

qN obs** 

Hydra II 
Avvik 

Avvik pr. 

stasjon 

    (l/s*km2) (l/s*km2) (l/s*km2) (%) 

42.16.0 Fjellhaugen 109.2 117.2 7.99 7.32 

63.12.0  Fjellanger 94.8 96.3 1.53 1.61 

70.8.0 Målset 72.7 79.2 6.52 8.97 

61.8.0 Kaldåen 107.8 99.1 -8.66 -8.03 

55.5.0 Dyrdalsvatn 145.8 121.9 -23.91 -16.40 

   

Gjennomsnitt 

avvik -3.30 -1.31 

 

Som følger av Tabell 5.2, stemmer data fra NEVINA relativt godt med observasjonene i Hydra II, 

bortsett fra Dyrdalsvatn. Av de benyttede målestasjonene er avviket størst for Dyrdalsvatn -23,91 

l/s*km2 (-16,40 %). Det store avviket kan begrunnes med feltets areal. De resterende stasjonene har 

følgende avvik: Fjellhaugen 7,32 %, Fjellanger 1,61 % , Målset 8.97 % og Kaldåen -8,03 %. Det 

gjennomsnittlige avviket for alle målestasjonene er -1.31 %, som gir en justert spesifikk midlere 

avrenning på -3.30 l/s/km2. 

Verdiene for qN på observerte data varierer i forhold til resultater fra NEVINA i begge retninger 

(større for Fjellhaugen, Fjellanger og Målset og mindre for Kaldåen og Dyrdalsvatn). Ut i generell 

vurdering er det valgt konservativt å ikke redusere spesifikkmidlere avrenning. 

 

 

 

 



5.2 Flomfrekvensanalyse basert på observerte data i området. 
Metoden er beskrevet i håndbok V240 og NVE Veileder nr. 7-2015 og er gyldig for nedbørsfeltareal 

fra 0 til 150 km2. 

Flomfrekvensanalyse er utført på observerte data fra de 3 målestasjonene (Målset, Dyrdalsvatn og 

Fjellhaugen), som beskrevet i kapittel 5.1. Statistiske analyse utført veg hjelp av NVEs analyseverktøy 

Hydra II. Midttømme et al. (2011) anbefaler bruk av to- eller treparameterfordeling for lange 

tidsserier (>50 år), og toparameterfordeling for kortere tidsserier (30-50 år).  

Tabell 5.3 viser de 3 valgte stasjonene med fordelingsfunksjon, beregnet gjennomsnitt for Q200/QM, 

200-års avrenning q200 (l/s*km2) og Q200 (m3/s) for feltene. Gjennomsnittsverdiene er benyttet for å 

estimere flomkarakteristikkene for analysefeltet.  

 

Tabell 5.3. Valgt fordelingsfunksjon, tilsvarende maksimale- og 200-års avrenning og forholdet 

Q200/QM. 

Stasjons nr. Stasjonsnavn QM qM Valgt fordeling Q200 q200 Q200/QM 

  
(m3/s) (l/s/km2) 

 
(m3/s) (l/s/km2) (-) 

70.8.0 Målset 5.24 680.78 GEV 10.47 1359.74 2.00 

55.5.0 Dyrdalsvatn 4.12 1219.53 Gumbel 9.09 2689.35 2.21 

42.16.0 Fjellhaugen 8.89 1225.65 GEV 20.14 2747.61 2.24 

Gjennomsnitt   
 

1041.99 
  

2265.57 2.15 

 

Analyse er utført på døgnverdier (DAGUT-program fra Hydra II). Resultatene må regnes om til 

kulminasjonsverdier for å kunne benyttes i dimensjonering og sammenlignes med resultatene fra 

andre metoder. Forholdstallet mellom kulminasjons- og døgnverdier skiller mellom vår- og 

høstflommer og er gitt som følgende formler (Stenius et al., 2015): 

 

Vårflom                                   
𝑄𝑚𝑜𝑚

𝑄𝑑ø𝑔𝑛
= 1,71 − 0,17 × 𝑙𝑜𝑔𝐴 − 0,125 × 𝐴𝑆𝐸

0,5                               Formel 5.3 

 

Høstflom                                  
𝑄𝑚𝑜𝑚

𝑄𝑑ø𝑔𝑛
= 2,29 − 0,29 × 𝑙𝑜𝑔𝐴 − 0,270 × 𝐴𝑆𝐸

0,5                                  Formel 5.4 

 

Hvor:  

Qmom  = Kulminasjonsvannføringer/momentanvannføringer (m3/s) 

Qdøgn = Døgnmiddelvannføringer (m3/s) 
 

A = Nedbørfeltets areal (km2)  

ASE  = Effektiv sjø (-) 



Analysefelt domineres av både vår- og høstflommer og flomfrekvensanalyse er utført for begge 

tilfeller. For Hordaland er høstflom den regjerende flom (klimaprofil.no). Det er også utført flomplot 

på benyttede målestasjoner i Hydra II som bekrefter dette. Høstflom gir de største verdier for 

momentane flomavrenning. Omregning til momentan verdi basert derfor på høstflom.  

Resultatene vises i Tabell 5.4. 

 

Tabell 5.4. Omregnet momentane verdier for Q200 for de valgte målestasjonene 

Stasjons nr. Stasjonsnavn Tidsperiode QM** qM**  Fordeling** QT**  qT**  Q200/QM 

(-) (-) (-) (m3/s) (l/s*km2) (-) (m3/s) (l/s*km2) (-) 

70.8.0 Målset 

Døgn 5.24 680.78 GEV 10.47 1359.7 2.00 

Kulminasjon - vår 9.44 1226.67 - 18.87 2450.05 3.60 

Kulminasjon - høst 12.73 1654.0 - 25.44 3303.67 4.86 

55.5.0 Dyrdalsvatn 

Døgn 4.12 1219.53 Gumbel  9.09 2689.35 2.21 

Kulminasjon - vår 7.42 2197.41 - 16.38 4845.81 3.98 

Kulminasjon - høst 10.01 2963.01 - 22.09 6534.13 5.37 

42.16.0 Fjellhaugen 

Døgn 8.89 1225.65 GEV  20.14 2747.61 2.24 

Kulminasjon - vår 16.18 2208.44 - 36.29 4950.79 4.04 

Kulminasjon - høst 21.82 2977.88 - 48.93 6675.68 5.44 

Gjennomsnitt: 2265.55  

 

Med utgangspunktet i gjennomsnitt 200-års flom og beregnet forhold av Qmom/Qdøgn var 

dimensjonerende (momentan) Q200kulm (m3/s) og q200kulm beregnet for analysefeltene.  

Resultater er presentert Tabell 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 5.5. Resultater fra FFA på observerte data: 

Analysefelt  

 

Qmom/Qdøgn(høst) q200kulm 

 

Q200 kulm 

  (-)  (i/s*km2) m3/s 

1 - Skomle 2.67 6042.94 1.99 

2 - Humlabrekke 2.59 5875.22 1.94 

3 - Skjelviki 2.43 5504.49 1.82 

4 - Kvarmakløve 2.48 5805.21 1.34 

5 - Kvarmagrovi 2.24 5064.25 5.77 

6 - Persleiggrovi 2.31 5241.31 4.35 

7 - Skorsetgroa 1.93 4364.24 10.61 

8 - Rinden 1 1.80 4071.96 5.46 

9 - Rinden 2 2.67 6250.01 0.31 

10 - Rinden 3 2.56 5793.14 0.70 

11 - Rinden 4 2.45 5541.36 1.61 

12 - Rinden 5 2.67 5946.93 0.41 

13 - Rinden 6 2.42 5487.70 1.92 

14 - Åsbrekkegjela 2.46 55833.71 1.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Flomfreksvensanalyse med Nasjonalt formelverk 
For beregning av avrenning for returperiode 200 år (Q200), er det benyttet Nasjonalt formelverk for 

små nedbørfelt. Formelverket beregner kulminasjonsflommer for ulike returperioder for små (< 50 

km2) uregulerte nedbørfelt i Norge (Stenius et al., 2015). For å benytte formelverket bør følgende 

parametere ligge innenfor et gyldighetsintervall (Tabell 5.6): 

 

Tabell 5.6.  Gyldighetsintervall for feltparametere i Nasjonalt formelverk. 

Parameter Gyldighetsintervall 

Areal 0,2 - 53 km2 

QN (61-90) 9 - 163 l/s*km2 

ASE 0 - 21 % 

 

Nedbørfeltene ligger innenfor gyldighetsintervallene for Nasjonalt formelverk, bortsett fra nedbørfelt 

7 - Rinden 2 (A=0,05 km2), nedbørfelt 8 - Rinden 3 (A=0,12 km2) og nedbørfelt 10 - Rinden 5 (A=0,07 

km2). Disse er mikrofelt og 200-år flom er derfor i tillegg beregnet med den Rasjonelle formel som 

passer til beregning for små nedbørfelt.  

Formelverket består av et sett med likninger som beregner middelflom (QM) og vekstkurven (QT/QM). 

Den største usikkerheten ved bruk av formelverket ligger i midlere avrenning QN(61-90) (Stenius et al., 

2015) samt effektiv sjøprosent. Resultatene er presentert i Tabell 5.7.  Inngangsparametere og 

resultater fra Nasjonalt formelverk.   

 

Tabell 5.7.  Inngangsparametere og resultater fra Nasjonalt formelverk.  

Nedbørfelt Feltareal 

(km2) 

QN (61-90) 

l/s*km2 

ASE 

(%) 

Nasjonalt 

formelverk 

QT (m3/s) 

1 - Skomle 0.05 43.00 0.00 0.25 

2 - Humlabrekke 0.09 43.00 0.00 0.41 

3 - Skjelviki 0.33 43.00 0.00 1.26 

4 - Kvarmakløve 0.23 43.00 0.00 0.93 

5 - Kvarmagrovi 1.14 43.30 0.02 3.58 

6 - Persleiggrovi 0.83 47.70 0.00 3.04 

7 - Skorsetgroa 2.43 53.00 0.87 6.69 

8 - Rinden 1 1.34 55.40 2.85 3.52 

9 - Rinden 2 0.05 55.40 0.00 0.30 

10 - Rinden 3 0.12 49.00 0.00 0.58 

11 - Rinden 4 0.29 49.00 0.00 1.25 

12 - Rinden 5 0.07 49.00 0.00 0.37 

13 - Rinden 6 0.35 49.00 0.00 1.47 

14 - Åsbrekkegjela 0.25 49.00 0.00 1.10 

 

 



5.4 Rasjonale formel 
Den Rasjonale formelen er best tilpasset små nedbørfelt med rask respons og skal benyttes for 

nedbørfelt med feltareal mindre enn 2 km2. Nedbørfelt 5 og nedbørfelt 8 er større enn 2 km2 og har 

derfor høyere usikkerheter i seg ved denne formelen.  

Målestasjon benyttet til dimensjonerende nedbør (IVF-verdier) er Modalen II (SN52290) hentet fra 

Norsk klimaservicesenter. Stasjonen ligger 114 moh. med måleperiode i tidsrommet 1968-1987  

(20 sesonger) og er en av de nærmeste målestasjonene til analyseområdet. Målestasjon Modalen 

(SN52300) ligger like nært geografisk, men har eldre og kortere dataserie. Målestasjon Modalen II 

(SN52290) ble vurdert som beste alternativ. 

 

 

Figur 5.2. Kartet viser lokasjon til analyseområde (blå ellipse) og valgt målestasjon Modalen II 
(SN52290) for IVF-verdier fra Norsk klimaservicesenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 5.8. Inngangsparametere og resultater fra Rasjonale formel. 

Nedbørfelt Feltareal 

(km2) 

ASE 

(%) 

Avr.f C 

(-) 

Feltlengde 

(km) 

 

Høydegrad 

(moh.) 

Qdim,T 

(m3/s) 

1 - Skomle 0.05 0.00 0.48 1.18 193 - 645 0.21 

2 - Humlabrekke 0.09 0.00 0.38 0.93 196 - 631 0.35 

3 - Skjelviki 0.33 0.00 0.33 1.35 177 - 678 1.27 

4 - Kvarmakløve 0.23 0.00 0.32 0.98 171 - 663 0.96 

5 - Kvarmagrovi 1.14 0.02 0.38 4.26 180 - 850 3.58 

6 - Persleiggrovi 0.83 0.00 0.48 3.47 180 - 946 3.31 

7 - Skorsetgroa 2.43 0.87 0.48 8.68 176 -968 8.74 

8 - Rinden 1 1.34 2.85 0.56 4.87 181 - 968 5.63 

9 - Rinden 2 0.05 0.00 0.28 0.25 170 - 574 0.44 

10 - Rinden 3 0.12 0.00 0.30 0.53 175 - 829 0.78 

11 - Rinden 4 0.29 0.00 0.41 1.27 173 - 884 1.55 

12 - Rinden 5 0.07 0.00 0.26 0.32 167 - 666 0.50 

13 - Rinden 6 0.35 0.00 0.37 1.46 195 – 889 1.79 

14 - Åsbrekkegjela 0.25 0.00 0.28 1.03 173 - 768 1.33 

 

 

5.5 Sammenligning av metoder og valg av endelige flomverdier  
Sammenligning av beregningsmetoder og valg av endelige flomverdier ut ifra faglig vurdering, se 

Tabell 5.9. Valgt flomverdi (QT (m3/s) er et gjennomsnitt av gyldige metoder. 

 

Tabell 5.9. Sammenligning av beregningsmetoder og valgt Qdim,T. (- mikrofelt, ikke gyldig metode) 

Nedbørfelt FFA på obs. 

data  

QT (m3/s) 

Nasjonalt 

formelverk 

QT (m3/s) 

Rasjonale 

formel (justert) 

QT (m3/s) 

Valgt flomverdi  
(gj. gyldige metoder) 

QT (m3/s) 

Valgt 

flomverdi 

Qdim,T (m3/s) 

 

1 - Skomle 1.99 - 0.15 1.07 1.65 

2 - Humlabrekke 1.94 - 0.35 1.14 1.76 

3 - Skjelviki 1.82 1.26 0.97 1.35 2.08 

4 - Kvarmakløve 1.34 0.93 0.67 0.98 1.51 

5 - Kvarmagrovi 5.77 3.58 3.41 4.26 6.56 

6 - Persleiggrovi 4.35 3.04 3.02 3.47 5.34 

7 - Skorsetgroa 10.61 6.69 8.74 8.68 13.37 

8 - Rinden 1 5.46 3.52 5.63 4.87 7.50 

9 - Rinden 2 0.31 - 0.15 0.23 0.35 

10 - Rinden 3 0.69 - 0.30 0.50 0.77 

11 - Rinden 4 1.61 1.25 0.95 1.27 1.96 

12 - Rinden 5 0.42 - 0.17 0.29 0.45 

13 - Rinden 6 1.92 1.47 1.00 1.46 2.25 

14 - Åsbrekkegjela 1.40 1.10 0.58 1.03 1.59 

 

 



6 Hydrauliske analyser og beregninger 
 

I forbindelse med de hydrauliske analysene og beregningene gir følgende parametere risiko for 

skader og er derfor undersøkt:  

1. Strømningsform 

2. Oppstrøms vanndybde  

3. Nedstrøms vanndybde  

4. Vannhastighet 

5. Tillatt gjentetting 

6. Kritisk dybde nedstrøms (yc) 

 

Punkt 1 til 4 og punkt 6 hentes ut fra HY-8, mens punkt 5 er i henhold til krav ydim ≤ Dinnløp, jf. Kapittel 

2 Overordnede krav.  

 

Hvilken strømningsform som opptrer i gjennomløpet, påvirker de resterende punktene. Vanndybden 

ved innløp undersøkes da denne er knyttet til krav ydim ≤ Dinnløp. Dersom vanndybde ved innløp er 

lavere enn overbygningen er det heller ingen risiko for overtopping ved innløp. Dersom nedstrøms 

vanndybde er høyere enn kritisk dybde nedstrøms (yc) er det risiko for oppstuvning ved utløp.  

 

Faren for erosjon i området det gjøres tiltak for skal vurderes i detaljprosjektering. Tiltak skal utføres i 

henhold til SVV håndbøker.  

 

Gjentettingskravet på 1/3 er tatt med i beregningene. Tillatt gjentetting ved innløp må derfor 

bestemmes for å møte krav ydim ≤ Dinnløp. I en flomsituasjon kan trær eller andre gjenstander fraktes 

med elva og blokkerer vannstrømmen og må tas hensyn til i beregningene. Gitt at nevnte krav innfris 

vil kapasiteten til kulverten være ivaretatt under en 200-års flom. Henviser til fullstendige resultater i 

kapitel 6.3 Resultater – beregnet diameter i HY-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Forutsetninger for analyser og beregninger i HY-8 
Forutsetninger som ligger til grunn for analyser og beregninger i HY-8:  

 

• Beregningene er basert på dimensjonerende flom (Qdim,200). 

• På grunn av fare for sørpeskred (C12258-SKRED-R1, Statens Vegvesen, 2021) er det valgt å 

øke dimensjon/mål for nedbørfelt 5-10, samt overløpsrør på nedbørsfelt 4, 5 og 6. 

• Det er valgt «thin edge projecting» (utstikkende ende) som innløpsutforming, unntak er 

nedbørfelt 5 og nedbørfelt 7 hvor det er valgt «square edge with headwall» (vingemur med 

rett flate). 

• Kulvertenes utforming er satt til sirkulær med rett gjennomløp. Unntak er nedbørfelt 5 og 

nedbørfelt 8 hvor det er valgt rektangulær med rett gjennomløp. 

• Helning på kulvert er satt til ca. 3-4 %. Unntak er nedbørfelt 5 og 7. Henviser til Vedlegg 2: 

Resultater fra HY-8. 

• Helning nedstrøms er satt fra 2-5 %. Henviser til Vedlegg 2: Resultater fra HY-8. 

• Materialvalg er betong og Manningstallet er satt til 83,3 for kulvertens innvendige overflate 

på sider og topp for å gjenspeile betongens ruhet. Manningstallet for kulvertens bunn er satt 

til 28,6 i bunn for å gjenspeile naturlig elvebunn og gjentetting.  

• Innløp-, utløp- og nedstrøms elvebunnshøyde (moh.) er valgt ut fra gjeldene forutsetninger 

(dagens høydemodell). 

• Tillatt gjentetting er 1/3 av innvendig diameter/høyde på kulvert. 

• Kulvertlengde er hentet ut i fra veimodell. 

 

Dersom disse forutsetningene endres i detaljprosjekteringen, må det utføres nye hydrauliske 

analyser og beregninger. For fullstendige resultater fra HY-8 henvises det til Vedlegg 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Resultater fra HY-8 og valgt diameter/mål: 

 
 

6.2.1 Nedbørfelt 1 – Skomle 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 1.65 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.1 og Figur 6.1. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.2 og Figur 6.2. 

 

Tabell 6.1. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 1600 

Gjentettingshøyde (mm) 533.33 

Kulvertlengde (m) 16 

 

 

Figur 6.1. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.2. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.2. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 0.90 0.44 0.71 0.48 2.23 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 1600 mm med 533.33 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 

200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.2 Nedbørfelt 2 – Humlabrekke 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 1.76 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.3 og Figur 6.3. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.4 og Figur 6.4. 

 

Tabell 6.3. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 1600  

Gjentettingshøyde (mm) 533.33 

Kulvertlengde (m) 16 

 

 

Figur 6.3. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.4. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

 

 

Tabell 6.4. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 0.95 0.46 0.78 0.50 2.26 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 1600 mm med 533.33 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 

200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 



6.2.3 Nedbørfelt 3 – Skjelviki  
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 2.08 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.5 og Figur 6.5. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.6 og Figur 6.6. 

 

Tabell 6.5. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 1800  

Gjentettingshøyde (mm) 600 

Kulvertlengde (m) 38 

 

 

Figur 6.5. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.6. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.6. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 0.97 0.44 0.71 0.52 1.84 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 1800 mm med 600 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 200-

års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 



6.2.4 Nedbørfelt 4 – Kvarmakløve 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 2.08 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.7, Figur 6.7 og Figur 6.8. 

Hydraulisk analyse i Tabell 6.8, Figur 6.9 og Figur 6.10. 

 

Tabell 6.7. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

 Kulvert 1 Kulvert 2 (overløp) 

Indre diameter (mm) 1600  1000 

Gjentettingshøyde (mm) 533.33 - 

Kulvertlengde (m) 11 11 

 

 

Figur 6.7. Inputparametere i HY-8, kulvert 1. 



 

Figur 6.8. Inputparametere i HY-8, kulvert 2. 

 

 

Figur 6.9. Hydraulisk analyse av kulvert 1 ved Qdim,200. 

 



 

Figur 6.10. Hydraulisk analyse av kulvert 2 ved Qdim,200. 

 

 

 

Tabell 6.8. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 0.77 0.34 0.41 0.42 2.33 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 1600 mm med 533.33 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 

200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. Det er i tillegg valgt et overløp på 1000 mm for å ta hensyn til 

sørpeskred anbefalt i skredrapport. 

 

 

 

 

 



6.2.5 Nedbørfelt 5 – Kvarmagrovi 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 6.56 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.9 og Figur 6.11. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.10 og Figur 6.12. 

 

Tabell 6.9. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

 Kulvert 1 Kulvert 2 (overløp) 

Indre diameter (mm) 2000 x 4500  1000 

Gjentettingshøyde (mm) 1500 - 

Kulvertlengde (m) 21 21 

 

 

Figur 6.11. Inputparametere i HY-8, kulvert 1. 

 



 

Figur 6.12. Inputparametere i HY-8, kulvert 2 (overløp). 

 

 

 

Figur 6.13. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200, kulvert 1. 

 

 

 

 



 

Figur 6.14. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200, kulvert 2 (overløp). 

 

Tabell 6.10. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 1.61 0.58 1.15 1.03 2.85 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 2000 x 2400 mm med 1500 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved 

en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.6 Nedbørfelt 6 – Persleiggrovi 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 5.34 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.11 og Figur 6.15. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.12 og Figur 6.16. 

 

Tabell 6.11. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 2400 

Gjentettingshøyde (mm) 800 

Kulvertlengde (m) 16 

 

 

Figur 6.15. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.16. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.12. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 1.53 0.66 0.01 0.80 0.23 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 2400 mm med 800 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 200-

års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.7 Nedbørfelt 7 – Skorsetgroa 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 13.46 m3/s. Kapasitet for dimensjonerende flom 

er Ø3600mm. Da veien ligger lavt blir det plassmangel med denne dimensjonen og det er i tillegg 

utfordringer med sørpeskred i området. Det anbefales en bruløsning med dimensjon 2000x6000mm, 

event. 4 kulverter med Ø2000 . Kulvertenes eller bruens utforming er satt til rett gjennomløp. 

Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.13 og Figur 6.17. Hydraulisk analyse i Tabell 6.14 og Figur 

6.18. 

 

Tabell 6.13. Utformingsparametere for kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 2000 x 4 

Gjentettingshøyde (mm) 666.67 

Kulvertlengde (m) 14 

 

 

Figur 6.17. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.18. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.14. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 1.22 0.41 0.55 0.66 3.07 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 2000 mm x 4 med 666.67 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved 

en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 6.15. Utformingsparametere for valgt bruløsning. 

Indre diameter (mm) 2000 x 6000 

Gjentettingshøyde (mm) 666.67 

Kulvertlengde (m) 14 

 

 

Figur 6.19. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.20. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.16. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 1.29 0.45 0.67 0.80 3.35 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 2000 x 6000mm med 666.67 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt 

ved en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.8 Nedbørfelt 8 – Rinden 1 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 7.50 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.17 og Figur 6.21. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.18 og Figur 6.22. 

 

Tabell 6.17. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 4750 x 4050 

Gjentettingshøyde (mm) 1583.33 

Kulvertlengde (m) 15 

 

 

Figur 6.21. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.22. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.18. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 1.06 0.53 0.62 0.63 3.03 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For dimensjon på 4750 x 44050 mm med 1583.33 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten 

ivaretatt ved en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.9 Nedbørfelt 9 – Rinden 2 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 0.35 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i  Tabell 6.19 og Figur 6.23. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.20Tabell 6.2 og Figur 6.24. 

 

Tabell 6.19. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 1400  

Gjentettingshøyde (mm) 466.67 

Kulvertlengde (m) 16 

 

 

Figur 6.23. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.24. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.20. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 0.34 0.18 0.24 0.19 1.48 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 1400 mm med 466.67 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 

200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.10 Nedbørfelt 10 – Rinden 3 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 0.77 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.21 og Figur 6.25. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.22 og Figur 6.26. 

 

Tabell 6.21. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 1400  

Gjentettingshøyde (mm) 466.67 

Kulvertlengde (m) 18 

 

 

Figur 6.25. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.26. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.22. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 0.59 0.28 0.31 0.32 1.79 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 1400 mm med 466.67 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 

200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.11 Nedbørfelt 11 – Rinden 4 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 1.96 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.23 og Figur 6.27. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.24 og Figur 6.28. 

 

Tabell 6.23. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 1800  

Gjentettingshøyde (mm) 600 

Kulvertlengde (m) 14 

 

 

Figur 6.27. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.28. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.24. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 0.93 0.46 0.47 0.50 2.29 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 1800 mm med 600 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 200-

års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.12 Nedbørfelt 12 – Rinden 5 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 0.45 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.25 og Figur 6.29. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.26 og Figur 6.30. 

 

Tabell 6.25. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 1000  

Gjentettingshøyde (mm) 333.33 

Kulvertlengde (m) 18 

 

 

Figur 6.29. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.30. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.26. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 0.51 0.25 0.24 0.28 1.55 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 1000 mm med 333.33 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 

200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.13 Nedbørfelt 13 – Rinden 6 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 2.25 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.27 og Figur 6.31. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.28 og Figur 6.32. 

 

Tabell 6.27. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 1800  

Gjentettingshøyde (mm) 600 

Kulvertlengde (m) 14 

 

 

Figur 6.31. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.32. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.28. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 1.03 0.51 0.48 0.54 2.36 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 1800 mm med 600 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 200-

års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.14 Nedbørfelt 14 – Åsbrekkegjela 
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 1.59 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til 

sirkulær med rett gjennomløp. Inputparametere i HY-8 vises i Tabell 6.29 og Figur 6.33. Hydraulisk 

analyse i Tabell 6.30 og Figur 6.34. 

 

Tabell 6.29. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning. 

Indre diameter (mm) 1600  

Gjentettingshøyde (mm) 533.33 

Kulvertlengde (m) 17 

 

 

Figur 6.33. Inputparametere i HY-8. 

 

 



 

Figur 6.34. Hydraulisk analyse av kulvert ved Qdim,200. 

 

 

Tabell 6.30. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200. 

 Strømningsform Vanndybde 

ved innløp 

(m) 

Vanndybde 

ved utløp 

(m) 

Nedstrøms 

vanndybde 

(m) 

Kritisk dybde 

yc 

(m) 

Vannhastighet 

ved utløp 

(m/s) 

 Innløpskontroll 0.88 0.41 0.41 0.47 2.15 

 

 

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.  

For diameter på 1600 mm med 333.33 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 

200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Anbefalte tiltak/løsninger 
 

7.1 Generelt for alle nedbørfeltene: 
En stor del av analyseområdet består av skog og det er viktig at kulverter inspiseres og vedlikeholdes 

(rensk av grøfter, innløp og utløp av kulvert, tining av svellis) hvert år, eller etter store flomhendelser 

for å unngå massetransport og gjentetting. Det anbefales å sette opp en plan for kulvertvedlikehold 

og at kulvertdokumentasjon er oppdatert og tilgjengelig.  

Oversikt over beregnet innvendig diameter for alle nedbørfelt og anbefalt dimensjon basert på 

sørpeskred, se Tabell 7.1. Alle tiltak skal utføres slik at erosjon unngås. For mer informasjon om 

anbefalte sikringstiltak for sørpeskred se rapport om skredfare (C12258-SKRED-R1, Statens Vegvesen, 

2021). 

Ut ifra beregnet vannhastighet vil det være behov for erosjonssikring for nedbørfelt: 1, 2, 4, 5, 7 

(kulvert og bruløsning), 8, 11, 13 og 14. Beregninger for erosjonssikring er ikke utført i denne fasen, 

men må tas hensyn til i detaljprosjektering. 

 

Tabell 7.1. Beregnet diameter på kulvert/bru med dimensjonerende flom (Q200), samt anbefalt 

dimensjon på nedbørfelt 4-10 basert på sørpeskred etter anbefaling fra skredrapport: 

Nedbørfelt Valgt flomverdi 

Qdim,T  

 

(m3/s) 

 

Dimensjon på 

veien i dag  

 

(mm) 

 

Beregnet innvendig 

diameter etter  

dagens krav 

(mm) 

 

Økt dimensjon basert på 

sørpeskred 

 

(mm) 

 

1 - Skomle 1.65 600 1600 - 

2 - Humlabrekke 1.76 600 1600 - 

3 - Skjelviki 2.08 400 1800  - 

4 - Kvarmakløve 1.51 500 1600 1600 + overløp 1000 

5 - Kvarmagrovi 6.56 Ca. 4500 x 2000 2000 x 4500 2000 x 4500 + overløp 1000 

6 - Persleiggrovi 5.34 1000 2400 2600 + overløp 1200  

7 - Skorsetgroa 13.37 1400 3600  Bru 6000 x 2000 el. 4 x 2000   

8 - Rinden 1 7.50 4750 x 4050 4750 x 4050 4750 x 4050 

9 - Rinden 2 0.35 700 1000 1400 

10 - Rinden 3 0.77 1000 1200 1400 

11 - Rinden 4 1.96 600 1800 - 

12 - Rinden 5 0.45 600 1000 - 

13 - Rinden 6 2.25 800 1800 - 

14 - Åsbrekkegjela 1.59 1000 1600  - 
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Vedlegg 1: Nedbørfelt fra NEVINA/Scalgo 

 

Figur 0.1. Analysefelt 3- Skjelviki (Scalgo). 

 

 

Figur 0.2. Analysefelt 4 - Kvarmakløve del 1 (Scalgo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 0.3. Analysefelt 4 - Kvarmakløve del 2 (Scalgo). 

 

 

 

Figur 0.4. Analysefelt 5 – Kvarmagrovi (Nevina). 

 

 



Figur 0.5. Analysefelt 6 – Persleiggrovi (Nevina). 

 

 

Figur 0.6. Analysefelt 7 – Skårsetgroa (Nevina). 

 



Figur 0.7. Analysefelt 8 – Rinden 1 (Nevina). 

 

 

Figur 0.8. Analysefelt 9 – Rinden 2 (Scalgo). 

 

 

 

 



Figur 0.9. Analysefelt 10 – Rinden 3 (Scalgo). 

 

 

 

 

Figur 0.10. Analysefelt 11 – Rinden 4 (Scalgo). 

 



Figur 0.11. Analysefelt 12 – Rinden 5 (Scalgo). 

 

 



Figur 0.12. Analysefelt 13 – Rinden 6 (Nevina). 

 

 

 



Figur 0.13. Analysefelt 14 – Åsbrekkegjela (Scalgo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2: Resultater fra HY-8 
 

Tabell 0.1. Nedbørfelt 1- Skomle: 

 

 

Tabell 0.2. Nedbørfelt 2 - Humlabrekke: 

 

 

Tabell 0.3. Nedbørfelt 3 - Skjelviki: 

 

 

 



Tabell 0.4. Nedbørfelt 4 – Kvarmakløve:

 

 

 

Tabell 0.5. Nedbørfelt 5 - Kvarmagrovi: 

 

 

 

Tabell 0.6. Nedbørfelt 6 – Persleiggrovi: 

 

 

 



Tabell 0.7. Nedbørfelt 7 – Skorsetgroa 

kulvertløsning: 

 

Anbefalt bruløsning: 

 

 

 

Tabell 0.8. Nedbørfelt 8 - Rinden 1: 

 

 



Tabell 0.9. Nedbørfelt 9 – Rinden 2: 

 

 

Tabell 0.10. Nedbørfelt 10 – Rinden 3: 

 

 

Tabell 0.11. Nedbørfelt 11 - Rinden 4: 

 

 



Tabell 0.12. Nedbørfelt 12 - Rinden 5: 

 

 

Tabell 0.13. Nedbørfelt 13 - Rinden 6: 

 

 

Tabell 0.14. Nedbørfelt 14 – Åsbrekkegjela: 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3: Aktsomhetskart, NVE Atlas 
 

 

 

Figur 0.1. Oversiktskart, NVE Aktsomhetskart for flom (NVE Atlas). 

 



 

Figur 0.2. Kart over aktsomhetsone for flom ved Skjelviki. Lilla skravert felt viser aktsomhetsområdet for flom. Maks 

vannstigning for Strandaelva er 7.47m.  



 

Figur 0.3. Kart over aktsomhetsone for flom ved Kvarmagrovi. Lilla skravert felt viser aktsomhetsområdet for flom.  

Maks vannstigning for Strandaelva er 7.47m, maks vannstigning for nedbørfelt 5 - Kvarmagrovi er 2.65m, maks 

vannstigning for nedbørfelt 6 - Persleiggrovi er 1.61m, og maks vannstigning fornedbørfelt 7 -  Skorsetgroa er 2.83m. 

 



 

Figur 0.4. Kart over aktsomhetsone for flom ved Rinden og Åsbrekkegjela. Lilla skravert felt viser aktsomhetsområdet for 

flom. Maks vannstigning for Strandaelva er 7.47m, og maks vannstand for Nedbørfelt 13 - Rinden 6 er 1.36m. 
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