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Dimensjonering av kulvert avkjørsel Gyltvika EV 6 Sørfold 

Vi har på forespørsel sett på avrenning og beregnet nødvendig kapasitet for kulvert for 

mulig ny avkjørsel til Gyltvika fra EV 6 ved Profil 7890 iht Tegning nr. C002 Plantegning 

4500 – 8800. 
 

Dimensjoneringen er utført ut fra beregning av nedbørsmengde og avrenning etter den 

rasjonelle formel (Kapittel 405 i N200) med IVF-kurve for Bodøs med 100 års 

gjentaksintervall (hentet fra eklima.no) og feltparametere beregnet med programmet Nevina 

fra NVE. Utskrift av feltparametere fra Nevina for nedbørsfeltet er vist i vedlegg 1. 

 

Nærmeste målestasjon er Bodø. Bodø har ca. 9 % mindre årsnedbør enn Sørfold iht 

sammenligning av Lavvannskart fra NVE for begge kommunene.  

 

Tabellen under gir et sammendrag av beregninger og anbefalt dimensjon for kulvert. Det er 

gjort noen forutsetninger ang. dimensjoneringen: 

- Det er ikke tatt hensyn til snøsmelting i beregningen. 

- Anbefalt dimensjon på kulvert baseres på 10 ‰ lengdefall. Eventuelt lavere fall vil gi 

redusert kapasitet og dimensjon må da revurderes. Inntil 15 ‰ fall er innenfor krav til 

fall iht N200, men gir da også høyere hastighet på vannføringen.  

- Klimafaktor er satt til 1,4. Det er da tatt hensyn til klimaendringer med mer nedbør. 

- Ruhetsfaktor 0,4 mm for plastrør og 1 mm for betong.  

 

Sammendrag av beregninger og anbefalt dimensjon for kulvert: 
 

 
Felt: Navn (vegnr-meter) 

Beregnet 
avrenning 
på frosset 

mark Q (l/s) 

Innvendig 
diameter 

(mm) 

Kapasitet 
(fylt rør) 
Q (l/s) 

 
Fyllingsgrad 

kulvert 

 Ny avkjørsel profil 250 5518 Plast Ø1400 6598 0,84 

 Ny avkjørsel profil 250 5518 Plast Ø1500 7899 0,70 

Ny avkjørsel profil 250 5518 Plast Ø1600 9346 0,59 

 Ny avkjørsel profil 250 5518 Btg Ø1400  5979 0,92 

 Ny avkjørsel profil 250 5518 Btg Ø1600 8480 0,65 
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Anbefalt minste dimensjon på kulvert er Ø1500 mm – indre diameter DV Plastrør, med fall 

10 ‰.  

Alternativt Ø1600 mm minste indre diameter betongrør, med fall 10 ‰ 

 

Kommentarer:  

 

Store og lange kulverter med mulig store rørkostnader og kompliserte strømningsforhold 

(retningsendringer o.l.) bør dimensjoneres individuelt iht til N200. Ut fra oppgitte 

informasjoner om mulig plassering av denne kulverten er vil den kunne bli opp mot 60 

meter lang og kan få retningsendring.  Ved endelig valg av trasé bør det således vurderes 

om det er behov for ytterligere kontroll av dimensjoneringen gjort etter Colebrook White 

beregning av vannføring i rør.   

  

I et fylt plastrør Ø1500mm med 10 ‰ fall er vannet beregnet å få en fart på 4,47 m/s.  

 

Oppgitt hastighet er ved en ekstremsituasjon – ved en fyllingsgrad på 10 % har røret 

kapasitet på 177 l/s og vannet vil få en hastighet på 1,92 m/s. Middelvannsføringen oppgitt 

for området tilsvarer en avrenning på ca. 170 l/s.   

 

Ved valg av dimensjon er det vektlagt at det ikke er ønskelig med mer enn 0,7 i fyllingsgrad. 

Det gir mulig reservekapasitet ved eventuell ising i røret, og ekstra sikkerhetsmargin ved 

eventuelt ekstremvær.   

 

I et fylt betongrør Ø1600 med 10 ‰ fall er vannet beregnet å få en fart på 4,22 m/s.  

 

Ved en fyllingsgrad på 10 % har betongrøret en kapasitet på 187 l/s og vannet en fart på 

1,79 m/s.  

 

For begge alternativer bør det vurderes tiltak før innløp og ved utløp for å hindre utvasking i 

bunn og sider av elven. Med jevn steinsetting vil hastighet opp til 5 m/s være mulig uten 

fare for erosjon.  
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Vedlegg 1 

 


