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1 INNLEDNING 

EFLA rådgivende ingeniører er av Statens vegvesen Region Nord tildelt oppdraget med å beregne 200-
års flom med tilhørende vannlinje i forbindelse med ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold 
kommune. Rapporten omfatter også vurdering av behov for erosjonssikring og forslag til 
steinstørrelser. Figur 1.1 viser et oversiktskart av tiltaksområdet.  

 

 
Figur 1.1: Oversiktskart av tiltaksområdet (Kartverket, 2015)  
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2 FLOMBEREGNINGER 

Dimensjonerende 200-årsflom er beregnet i totalt 16 punkter der elva krysser prosjekterende ny E6 
mellom Megården og Mørsvikbotn. Figurer 2.1 og 2.2 viser plassering av alle punkter.  

      Figur 2.1: Oversiktskart av punkter 1, 2, 3 og 5.   
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Figur 2.2: Oversiktskart av punkter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 16, 17, 18 og 19.   

2.1 Nedbørsfelt og feltdata 

Feltparameterne for nedbørsfeltene til de 16 ulike punktene er beregnet med NVEs Lavvann/Navina. 

Areal på nedbørsfeltene, tilsig og hypsografisk kurve er også beregnet med denne applikasjonen.  
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2.2 Metode for beregning av 200-årsflom 

For de 16 punktene vil 200-årsflommen beregnes enten med flomfrekvensanalyse eller med den 
rasjonelle formelen. Valg av metode avhenger på nedbørsfeltenes feltparametere. For små 
nedbørsfelt der det ikke finnes en målestasjon i nærheten av nedbørsfeltet som kan brukes til å finne 
middelflom, qm, brukes den rasjonelle formelen. Anledningen er at de flomformler som brukes i 
flomfrekvensanalyse gir usikre resultat for disse nedbørsfelt. Utgangspunktet er at flomformlene kan 
brukes for felt som er >20 km2 men de skal brukes forsiktig for felt <100 km2 (NVE, 2011). I henhold til 
Håndbok N200 Vegbygging (Statens vegvesen, 2014) skal den rasjonelle formelen brukes for 
avrenningsfelt mindre enn 2-5 km2. Årsaken er at den rasjonelle formelen kan gi store usikkerheter 
for avrenningsfelt større en 10 km2. For nedbørsfelt av størrelse 10-20 km2 vil det vurderes i hvert 
enkelt tilfelle hvilken metode som skal brukes.  

 

2.2.1 Den rasjonelle formelen 

Den rasjonelle formelen baserer seg på målt nedbør og avrenningen (Q) og er gitt ved Formel 2.1. 

 

         � = � ∗ � ∗ � ∗ ��                                       Formel 2.1 

Der C = avrenningsfaktor 

 i = dimensjonerende nedbørintensitet, l/(s*ha) 

 A = feltareal, ha 

 Kf = klimafaktor 

 

Avrenningsfaktoren (C) bestemmes ut fra overflatetype i nedbørsfeltet og sannsynlig arealbruk i 
framtiden skal tas hensyn til. Hvis feltet er sammensatt av ulike overflatetyper må en midlere 
avrenningsfaktor beregnes for hele feltet. En midlere avrenningsfaktor beregnes etter formel 2.2. 

                                        � = (�� ∗ ���⋯��� ∗ ��)/�               Formel 2.2 

 

Videre, for nedbør med returperiode lengre en 10 år må avrenningsfaktoren økes etter retningslinjer 
gitt i Håndbok N200 Vegbygging. For 200-årsflom skal tillegg på 30% legges på avrenningsfaktoren. 

For å finne den dimensjonerende nedbørintensiteten (i) må feltets konsentrasjonstid først beregnes. 
Håndbok N200 Vegbygging angir konsentrasjonstiden (tc) for naturlige felt med formel 2.3.  

 �� = 0,6 ∗ � ∗ ���,� + 3000 ∗ ���   Formel 2.3 

 

Der L = lengde av feltet, m 

 H = høydeforskjellen innen feltet, m 

 As = andel innsjø innen feltet, forholdstall 

 

Konsentrasjonstiden brukes tilsammen med en IVF-kurve for området og returperioden for å finne 
nedbørintensiteten (i). IVF-kurven som brukes ved disse beregninger for alle punkter er fra stasjon 
82310 Bodø - Skivika.  IVF-kurven vises i Vedlegg 1.  

Klimafaktor på 20% brukes i alle beregninger.  

 

2.2.2 Flomfrekvensanalyse 

Flomfrekvensanalysen tar utgangspunkt i Retningslinjer for flomberegninger (NVE, 2011). For hver 
punkt der flomberegningene skal utføres er det brukt en passende dataserie fra NVEs 
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målestasjonsnett. Hvilken målestasjon som brukes i hvert tilfelle framgår der beregningene for hvert 
nedbørsfelt beskrives. Det er antatt at aktuelle nedbørsfelt ligger i flomregion K2 (NVE, 2011). 
Flomfrekvensanalysen er utført ved bruk av programmet Dagut/Hydra II mens feltparameterne er 
beregnet med NVEs program Lavvann/Nevina. 

For hver punkt vil nedbørsfelt til punktet sammen med tilsig, plassering av nedbørsfelt og visse 
feltparameterer sammenlignes med disse verdier fra passende målestasjon. Hvis det er liten forskjell 
mellom disse verdier for punktet og for målestasjonen så brukes verdi for middelflom, qm, for å 
beregne 200-årsflom i punktet. Derimot hvis disse verdier for punktet og for målestasjonen ikke er like 
nok så vil middelflom, qm, beregnes med flomformler fra NVE, 2011. Flomformelen for flomregion K2 
vises her som formel 2.4.  

 

ln(��) = 1,1524 ∗ ln	(��) − 0,0463 ∗ ��� + 1,57                           Formel 2.4 

 

For hver punkt vil også vekstfaktorer fra passende målestasjon sammenlignes med vekstfaktorene for 
flomregion K2. Vekstfaktorer er forholdstall mellom middelflom, QM, og flom med spesifikk 
returperiode, QT, og brukes til å beregne 200-årsflom, Q200, og 1000-årsflom, Q1000. Her beregnes 1000-
årsflom for å kunne sammenligne beregnete verdier med erfaringstall fra flomberegninger i området. 

Flomfrekvensanalysen er basert på døgnmiddelverdier. I NVE,2011 er det presentert formler som kan 
brukes for å beregne forholdstallet mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring. For 
nedbørsfeltet til hver punkt vil formelen for høstflom brukes for beregninger dersom de største 
flommene i området finner sted om høsten og vinteren (Pettersson, 2003). Formel 2.5 viser denne 
formelen som den er angitt i NVE, 2011.  

 
����

��
= 2,29 − 0,29 ∗ ���� − 0,27 ∗ ���

�,�                        Formel 2.5 

 

For visse punkter vil verdi for Qmom/QM fra passende målestasjon brukes og ikke formel 2.5. Dette 
avhenger av hvis data foreligger om forholdstallet Qmom/QM for målestasjonen og sammenligning 
mellom nedbørsfelt/feltparametere til beregningspunktet og målestasjonen. Forholdstallet mellom 
kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring Qmom/QM gir beregnet 200-års momentanflom.  

 

2.2.3 Erfaringsverdier 

For vassdragsområder i Nord-Norge (144 tom. 247) er det stor variasjon mellom flomverdier på ulike 
sted men i indre strøk av Nordland og Troms er flomverdiene for q1000 under 1000 l/s/km2 og ned mot 
700 l/s/km2 (NVE, 2011). 

 

2.2.4 Klimafaktor 

I henhold til NVEs rapport No. 5, 2011 skal det legges på et klimapålegg på beregnede verdier. For 
Nordland anbefales det å bruke 20% klimapålegg. Med dette pålegget beregnes dimensjonerende 
200-årsflom for hver punkt, Q200dim. 
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3 VANNLINJEBEREGNINGER 

Vannlinjen ved 200-årsflom beregnes her med Mannings formel, formel 3.1.  

� =	
�,�

�
∗ � ∗ ��

�

� ∗ ��

�

�                                                    Formel 3.1 

 

Der   n = Mannings tall 

  A = strømmingsareal, m2 

  Rh = hydraulisk radius, m 

  S0 = hellingen av elva, m/m 

 

Ved beregningene brukes dimensjonerende 200-årsflom for hver beregningspunkt, målt tverrsnitt for 
hvert elveløp og elvens ruhet. For hvert elveløp ved hver beregningspunkt ble elvas tverrsnitt og 
karakteristiske høyder målt med GPS. Disse innmålinger brukes som grunnlag i vannlinjeberegning og 
for hver elva ble vannlinjen beregnet for 2-3 målte tverrsnitt. 

Ved befaring av området ble elvenes ruhet vurdert og et passende verdi gitt til hvert elveløp, basert 
på verdier i Chow, 1959. I Mannings formel er det Mannings tal som representerer ruheten i elven.  

 

 

4 KAPASITETSBEREGNING AV STIKKRENNER OG KULVERTER 

Stikkrenner og kulverter dimensjoneres i henhold til SINTEF, 1992. Det er antatt at 
stikkrennene/kulvertene har innløpskontroll og at helling er i henhold til anbefalinger i Statens 
Vegvesen, 2014.  

For kulverter og bruer beregnes minimum høyde som flomhøyden ved 200-årsflom eller annen flom 
hvis det er relevant. For å ta hensyn til is og drivgods ved flom anbefales å legge underkant kulvert/bru 
ikke lavere en 0,5 m over angitt flomhøyde.  

Beregnede verdier i denne rapporten tar ikke hensyn til økning i flomhøyde på grunn av blokkering av 
elveløpet av naturlige årsaker, for eksempel på grunn av snøslaps.  
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5 BEREGNINGER FOR TØRRFJORDELVA (PUNKT 1) 
Beregningspunkt 1 ligger ved Tørrfjordelva, vist på figur 5.1. I dag krysser en eksisterende bru 
Tørrfjordelva som vist på figur 5.1 men i forbindelse med prosjektering av ny E6 skal det bygges en ny 
bru oppstrøms av eksisterende bru. Siso kraftverk ligger oppstrøms av punkt 1.  

Figur 5.1: Plassering av punkt 1 ved Tørrfjordelva.  

 

  Figur 5.2: Nedbørsfelt til punkt 1 og plassering av målestasjon 166.3 Andkilvatn.  
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5.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 1 vises på figur 5.2. Målestasjon 166.3 Andkilvatn ligger i nedbørsfeltet til punkt 
1, også vist på figur 5.2.  

 

5.1.1 Flomfrekvensanalyse 

Tabell 5.1 viser data for målestasjon 166.3 Andkilvatn og data for nedbørsfeltet til punkt 1. 

 

Tabell 5.1: Nedbørsfelt og tilsig til målestasjon 166.3 Andkilvatn og punkt 1.  

Stasjonnr.  166.3  - 

Navn Andkilvatn  Punkt 1 

Areal nedbørsfelt, A (km2) 247,5 95,58 

Middelvannføring, QN (m3/s) 19,31 5,94 

Spesifikk middelvannføring, qn (l/s/km2) 78,0 62,1 

Laveste punkt i feltet, Hmin (moh.) 1 0 

Høyeste punkt i feltet, Hmax (moh.) 1418 1160 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 5,8 5,34 

Snaufjellsprosent, ASF (%) 67,1 52,5 

Midlere årsflom, QM (m3/s) 57,01 - 

Midlere spesifikk årsflom, qm (l/s/km2) 230,36 - 

 

Tabell 5.2 viser vekstfaktorene for flomregion K2 som de vises i NVE, 2011 og vekstfaktorene fra 
flomfrekvensanalysen for målestasjon 166.3 Andkilvatn.   

 

Tabell 5.2: Vekstfaktorer for målestasjon 166.3 Andkilvatn og flomregion K2.  

QT/QM  K2  166.3 Andkilvatn 

Q5/QM 1,2 1,5 

Q200/QM 2,3 3,0 

Q1000/QM 2,7 3,5 

 

Tabell 5.2 viser at vekstfaktorene for målestasjon 166.3 Andkilvatn er større en vekstfaktorene 
generelt er i flomregion K2. Sammenligning med vekstfaktorer fra andre målestasjoner i området viser 
at det er stor variasjon på vekstfaktorer mellom forskjellige målestasjoner. Vekstfaktorene og spesifikk 
årsmiddelflom, qm, for 166.3 Andkilvatn vil brukes ved beregninger for punkt 1. Tabell 5.3 viser 
beregnet middelflom, QM, for nedbørsfeltet til punkt 1, beregnet 200-årsflom og beregnet 1000-
årsflom.  
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                                    Tabell 5.3: Beregnet middelflom, 200-årsflom og 1000-årsflom ved punkt 1 

 m3/s 

QM 22,0 

Q200 65,2 

Q1000 76,2 

 

Her vil forholdstall Qmom/QM  beregnes med formel for høstflom fra NVE, 2011. Se kapitel 2, formel 
2.5. Beregnet forholdstall for nedbørsfeltet til punkt 1 er:  

����

��
= 1,09 

 

Forholdstallet mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring Qmom/QM gir beregnet 200-
års momentanflom:  

                                  Q200mom = 71,2 m3/s 

 

Klimapålegg på 20% gir at den dimensjonerende 200-årsflommen for punkt 1 er:  

Q200dim = 85,4 m3/s 

 

Beregnet q1000 for nedbørsfeltet til punkt 1 er: 

                                                                   q1000beregnet = 796,9 l/s/km2 

 

Beregnet q1000 er innenfor erfaringstallenes grenser. Det konkluderes derfor at beregnet 
dimensjonerende 200-årsflom (Q200dim) er rimelig.  

 

5.1.2 Driftvann fra kraftverk 

Driftsvannføring fra kraftverket oppstrøms av punkt 1 er ikke relevant for flomberegninger for punkt 
1 dersom driftsvannføring ikke strømmer ned til punkt 1. 

På den andre side er et overløp ved Sisovatn, det er 48,5 m langt av betong, med terskelhøyde i 671,0 
plassert mellom dammene på en fjellknaus. Ved overløpsituasjon vil vann strømme mot 
Fagerbekkvassdraget og dermed gi omfattende bidrag til punkt 1 i Tørrfjord. 

Dambrudd ved Sisovatnet omhandles ikke i denne rapport, det finnes egen rapport utarbeidet av 
Norconsult i 2001 som tar om denne problemstillingen. 

 

5.2 Vannlinjeberegninger (uten bidrag fra Sisovatn) 

Tabell 5.4 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 1, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger ved eksisterende bru.  

 

 Tabell 5.4: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,001 0,025 85,44 1,02 1,13 
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Ved punkt 1 så har tidevann innvirkning på vannstanden. I henhold til Kartverket, 2015 er høyeste 
astronomiske tidevann for Hellarvika 1,61 m. Referansenivå er her normalnull 1954. Nivåskisse for 
Hellarvika er vist i Vedlegg 4.  

I dag er det en eksisterende bru ved krysningspunktet av Torrfjørdelv og E6. En ny bru skal bygges ved 
prosjektering av ny E6. Tørrfjordelva er ca. 145 m bred der den nye bruen skal plasseres. Flomhøyde 
for en 145 m lang bru ved 200-årsflom er 0,64 m og strømningshastighet 0,93 m/s. I henhold til 
flomhøyde ved 200-årsflom og høyeste astronomiske tidevann så er min. høyde av effektiv åpning til 
underkant ny bru 2,75 m.   

 

5.3 Vannlinjeberegninger med bidrag fra overløp ved Sisovatn 

Tabell 5.5 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 1 ved overløpsituasjon 
på Sisovatn. Flomhøyde og strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved 
punktet for et teoretisk 200-årsflom. Det kritiske tverrsnittet ligger ved eksisterende bru. I 
virkeligheten er det noe mindre sannsynlighetsnivå for denne hendelsen, siden det må tas i 
betraktning sammenfallende 200 år flomm og full reservoar på samme tidspunkt. Ved denne situasjon 
øker flomhøyden om 1 m, siden det er rimelig god åpning ved bruen har dette ikke noe stor innvirkning 
på konstruksjonen. Det anbefales at ved videre planlegging at ta en viss høyde for denne mulighet.  

 

Tabell 5.5: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,001 0,025 204,0 2,01 1,72 

 

5.4 Erosjonssikring (uten overløpsvann fra Sisovatn) 

Elven sprer seg over et flatt område oppstrøms av nåværende bru. Stedlige forhold indikerer rolig 
vannføring, noe som stemmer med omgivelsene og lengdefall av elven. Beregnet strømningshastighet 
er såpass liten at ved hjelp av Hjulströms diagram kan det dokumenteres stabil bunn ved steinstørrelse 
50 – 100 mm. Maynords formel (NVE 2009 - 4.16) gir stabil størrelse ved 80 mm. Ved plastring av 
landkar og pilarer til bru ved relativt ugunstige forhold (NVE 2009 – 4.27 og 4.29), blir D50 i 
størrelsesorden av 0,3 m, der medtatt pålegg p.g.a is. Dette er i en nedre grense for praktisk 
steinplastring. Hvis det blir valgt å fylle ut med lengre fylling på sørsiden, eller gjort andre endringer 
av forholdene må dette selvfølge beregnes på nytt. Det er antatt vanlig dimensjonering med tykkelse 
av stein i 2*D50, også tilpassende gradering og filtermateriale under steinplastringen. 

 

Området ligger nedenfor marine grensen, det er løsmasser oppstrøms av bruen og det er dokumentert 
kvikkleire både på sørsiden og nordsiden av elven / fjorden, se figur 5.3 nedenfor. Med hensyn til 
erosjon er det spesielt viktig å ta hensyn til det som ligger nordfor og oppstrøms av bruen. Det er 
Litlgården nr. 1664.  Den er i risikoklasse 3 (NGI rapport 20091761-1). Det er ikke kjente skred i 
nærområdet, men det er diskusjon om utglidninger. Det finnes 2 borehull som indikerer kvikkleire, 
men det er ikke dokumentert erosjon. Dette område er i yttersving av elven og blir dermed mer utsatt 
for erosjon i høy vannføring, der er det også mer markant kanalisering. Det anbefales at dette område 
blir undersøkt nærmere i forbindelse med prosjektering av ny bru og eventuelt erosjonssikret. 
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  Figur 5.3: Utdrag fra NVE’s sin skredatlas, oppstrøms av bruen ved Litlgården nr. 1664.  

 

6 BEREGNINGER FOR KVARELVA (PUNKT 2)  
Beregningspunkt 2 ligger ved Kvarelva, vist på figur 6.1. Oppstrøms av punkt 2 ligger kraftverk og dam 
ved Rismålsvannet. I det tilfelle at dammen ved Rismålsvannet brister så vill dambruddvannføringen 
strømme ned til punkt 2. Det skal derfor beregnes både 200-årsflom og dambruddvannføring i dette 
punktet. Begge flomstørrelser brukes ved vannlinjeberegningen og ved dimensjonering av kulvert/bru 
ved punkt 2.  

Figur 6.1: Plassering av punkt 2.  
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6.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 2 vises på figur 6.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 2 er bare 14,5 km2 så vil 
flomformler fra NVE, 2011 ikke brukes for dette punktet. 200-årsflomen vil beregnes med den 
rasjonelle formelen og med å bruke middelflom fra målestasjon 166.1 Lakshola i flomfrekvensanalyse. 
Målestasjon 166.1 Lakshola ligger øst om nedbørsfeltet til punkt 2, også vist på figur 6.2. Dette er 
nærmeste målestasjon som kan brukes. 

 

 

Figur 6.2: Nedbørsfelt til punkt 2 og plassering av målestasjon 166.1 Lakshola.  

 

6.1.1 Flomfrekvensanalyse 

Tabell 6.1 viser data for målestasjon 166.1 Lakshola og data for nedbørsfeltet til punkt 2.  

 

Tabell 6.1: Nedbørsfelt og tilsig til målestasjon 166.1 Lakshola og punkt 2.  

Stasjonnr.  166.1  - 

Navn Lakshola  Punkt 2 

Areal nedbørsfelt, A (km2) 230,8 14,5 

Middelvannføring, QN (m3/s) 13,5 0,75 

Spesifikk middelvannføring, qn (l/s/km2) 58,3 51,7 

Laveste punkt i feltet, Hmin (moh.) 11 51 

Høyeste punkt i feltet, Hmax (moh.) 1325 684 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 1,8 6,3 

Snaufjellsprosent, ASF (%) 48,3 34,0 
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Midlere årsflom, QM (m3/s) 19,8 - 

Midlere spesifikk årsflom, qm (l/s/km2) 409,3 - 

 

Tabell 6.2 viser vekstfaktorene for flomregion K2 som de vises i NVE, 2011 og vekstfaktorene fra 
flomfrekvensanalysen for målestasjon 166.1 Lakshola.   

 

Tabell 6.2: Vekstfaktorer for målestasjon 166.1 Lakshola og flomregion K2.  

QT/QM  K2  166.1 Lakshola 

Q5/QM 1,2 1,2 

Q200/QM 2,3 2,2 

Q1000/QM 2,7 2,6 

 

Tabell 6.2 viser at vekstfaktorene for målestasjon 166.1 Lakshola stemmer bra med vekstfaktorene 
generelt i flomregion K2 og de vil brukes for beregninger for punkt 2. Tross at det er stor forskjell 
mellom feltparameterne for 166.1 Lakshola og nedbørsfeltet til punkt 3 så vil spesifikk årsmiddelflom, 
qm, for 166.1 Lakshola brukes ved beregninger for punkt 2. Dersom flomformelen skal ikke brukes for 
felt <20 km2 (NVE, 2011).  

 

Tabell 6.3 viser beregnet middelflom, QM, for nedbørsfeltet til punkt 2, beregnet 200-årsflom og 
beregnet 1000-årsflom.  

 

                                    Tabell 6.3: Beregnet middelflom, 200-årsflom og 1000-årsflom  

 m3/s 

QM 5,9 

Q200 12,8 

Q1000 15,2 

 

Her vil forholdstall Qmom/QM  fra målestasjon 166.1 Lakshola brukes ved beregninger: 

����

��
= 1,17 

Forholdstallet mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring gir beregnet 200-års 
momentanflom:  

                                  Q200mom = 15,0 m3/s 

Klimapålegg på 20% gir at den dimensjonerende 200-årsflommen for punkt 2 er:  

 Q200dim = 18,0 m3/s 

Beregnet q1000 for nedbørsfeltet til punkt 2 er: 

                                                                   q1000beregnet = 1046,89 l/s/km2 

Beregnet q1000 er litt høyere en erfaringstallenes grenser.  
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6.1.2 Den rasjonelle formelen 

Tabell 6.4 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom med 
den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 

 

                      Tabell 6.4: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 1450 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 7900 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 633 

Andelen sjø i felt, ASE (%) 9,8 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 482 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 13,72 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 7.4 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 18,6 m3/s 

 

6.1.3 Dambruddsvannføring 

Dambruddsvannføring ved brudd på dam Rismålsvannet er beregnet av ansvarlige hos Indre Salten 
Energi og er beregnet til 315,25 m3/s.  

 

6.1.4 Resultat fra flomberegninger 

Flomfrekvensanalyse gir dimensjonerende 200-årsflom på 18,0 m3/s mens den rasjonelle formelen gir 
et verdi på 18,6 m3/s. Driftvannføring fra kraftverket oppstrøms av punkt 2 er i henhold til informasjon 
fra Indre Salten Energi 1,2 m3/s.  

Det anbefales her å bruke dimensjonerende vannføring for 200-årsflommen fra den rasjonelle 
formelen samt driftvannføringen som verdi for 200-årsflom i vannlinjeberegningen, dvs. Q200dim = 19,8 
m3/s.  

Vannlinjeberegningen vil også utføres med dambruddsvannføringen på 315,25 m3/s. 

 

6.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 6.5 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 2, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger nedstrøms av det planlagte krysningspunktet av elven og E6, rundt 30 m.  

 

 Tabell 6.5: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,015 0,04 19,8 1,23 1,60 
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I dag er det en eksisterende bru ved krysningspunktet av Kvarelva og E6. Denne bruen er rundt 2,5 m 
i diameter. En 4 m brei kulvert i dette punktet har flomhøyde på 1,75 m og strømningshastighet på 
2,9 m/s ved 200- årsflom. Min. høyde av effektiv åpning til underkant ny kulvert er 2,25 m. Etter 
etablering av den nye vegen vil den nye kulverten bli det kritiske tverrsnittet.  

Dambruddsvannføring ved brudd på dam Rismålsvannet er beregnet til 315,25 m3/s. Tabell 6.6 viser 
tre alternativer for lengde på bru sammen med beregnet flomhøyde og strømningshastighet for bru 
som er dimensjonert for dambruddsvannføring. Tabell 6.6 viser også min. høyde bru.  

 

    Tabell 6.6: Bru dimensjonert for dambruddsvannføring. 

Lengde bru (m)  Flomhøyde (m)       Min. høyde 

underkant bru (m) 

Strømningshastighet (m/s) 

8 6,95 7,45 5,70 

9 6,10 6,60 5,76 

10 5,44 5,94 5,80 

 

6.3 Erosjonssikring 

Nåværende kulvert (Ø2,5 m) er i det minste laget og trenger stein med D50 > 1,0 m. med oppgradering 
til en større Ø3,0 m kulvert, trengs det steinstørrelser med D50 til 0,7 – 0,9 m.  Det er relativt vanlige 
steinstørrelser som kan bli produsert fra dagbrudd, eventuelt sortert fra tunnelstein. Området 
nedenfor vegen er ganske åpent og dermed har elven mulighet å spre sig ut med redusert hastighet.  
Med hensyn til geometrien nedstrøms av vegen er området vel egnet til konstruering av basseng eller 
energidreper.  Det anbefales å legge opp med den metoden som prinsipiell løsning.  Lengde av slik 
basseng skal være omtrent 13 m og dybden 1,3 m, steinstørrelse til bassenget kan være med D50 ca 
0,5 m. 
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Figur6.3.  Løsmassekart, utdrag fra ngu.no. 

 

Ved bruk av 4 m bred kulvert seksjon er det vesentlig redusert vannhastighet, noe som kan 
erosjonssikres med stein i D50 ca. 0,5 m. Men uansett det er det kunne det være fordelaktig å bruk 
energidreperbasseng. Den kan være mindre enn for kulverten, ca. en halvdel av størrelsen for Ø3,0 m 
kulvert. I begge tilfeller vil det være fordel med relativt større utløpsbredde for å sikre løsmassene 
som ligger nedstrøms. Det er i hovedsak hav og strandavsetninger som kan være utsatte for erosjon 
ved for mye kanalisering av strømmen.  

 

Angående flom situasjonen ved dambrudd har det vært beregnet kapasitet for kulvert eller bru opp 
til 10 m bredde.  Slike konstruksjoner kan mulig avlaste området oppstrøms, men det krever veldig 
store steinstørrelser til erosjonssikring, eller i overkant av 2 m i diameter. Det anses ikke som praktisk 
løsning i dette sammenheng. Det må derfor vurderes mye større åpning under slik bru, sannsynligvis 
opp mot 20 m. Dimensjonering av erosjonssikring må vurderes i sammenheng med utforming av slik 
konstruksjon, derfor kan det ikke gis noen konkret anbefaling. 

 

7 BEREGNINGER FOR ASPFJORDELVA (PUNKT 3) 
Beregningspunkt 3 ligger ved Aspfjordelva, vist på figur 7.1.  

 

Figur 7.1: Plassering av punkt 3.   

 

7.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 3 vises på figur 7.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 3 er bare 15,6 km2 og 
effektiv sjøprosent, Ase, er nær null så vil flomformler fra NVE, 2011 ikke brukes for dette punktet. 200-
årsflomen vil beregnes med den rasjonelle formelen og med å bruke middelflom fra målestasjon 166.1 
Lakshola.   
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Figur 7.2: Nedbørsfelt til punkt 3 og plassering av målestasjon 166.1 Lakshola.  

 

7.1.1 Flomfrekvensanalyse 

Tabell 7.1 viser data for målestasjon 166.1 Lakshola og data for nedbørsfeltet til punkt 3.  

 

Tabell 7.1: Nedbørsfelt og tilsig til målestasjon 166.1 Lakshola og punkt 3.  

Stasjonnr.  166.1  - 

Navn Lakshola  Punkt 3 

Areal nedbørsfelt, A (km2) 230,8 15,6 

Middelvannføring, QN (m3/s) 13,5 0,86 

Spesifikk middelvannføring, qn (l/s/km2) 58,3 55,1 

Laveste punkt i feltet, Hmin (moh.) 11 16 

Høyeste punkt i feltet, Hmax (moh.) 1325 764 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 1,8 0,1 

Snaufjellsprosent, ASF (%) 48,3 49,5 

Midlere årsflom, QM (m3/s) 19,8 - 
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Midlere spesifikk årsflom, qm (l/s/km2) 409,3 - 

Tabell 7.2 viser vekstfaktorene for flomregion K2 som de vises i NVE, 2011 og vekstfaktorene fra 
flomfrekvensanalysen for målestasjon 166.1 Lakshola.   

 

Tabell 7.2: Vekstfaktorer for målestasjon 166.1 Lakshola og flomregion K2.  

QT/QM  K2  166.1 Lakshola 

Q5/QM 1,2 1,2 

Q200/QM 2,3 2,2 

Q1000/QM 2,7 2,6 

 

Tabell 7.2 viser at vekstfaktorene for målestasjon 166.1 Lakshola stemmer bra med vekstfaktorene 
generelt er i flomregion K2 og de vil brukes for beregninger for punkt 3. Tross at det er stor forskjell 
mellom feltparameterne for 166.1 Lakshola og nedbørsfeltet til punkt 3 så vil spesifikk årsmiddelflom, 
qm, for 166.1 Lakshola brukes ved beregninger for punkt 2. Dersom flomformelen skal ikke brukes for 
felt <20 km2 (NVE, 2011).  

Tabell 7.3 viser beregnet middelflom, QM, for nedbørsfeltet til punkt 3, beregnet 200-årsflom og 
beregnet 1000-årsflom.  

 

                                    Tabell 7.3: Beregnet middelflom, 200-årsflom og 1000-årsflom  

 m3/s 

QM 6,4 

Q200 13,8 

Q1000 16,3 

 

Her vil forholdstall Qmom/QM  fra målestasjon 166.1 Lakshola brukes ved beregninger: 

����

��
= 1,17 

Forholdstallet mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring gir beregnet 200-års 
momentanflom:  

                                  Q200mom = 16,1 m3/s 

Klimapålegg på 20% gir at den dimensjonerende 200-årsflommen for punkt 3 er:  

 Q200dim = 19,4 m3/s 

Beregnet q1000 for nedbørsfeltet til punkt 3 er: 

                                                                   q1000beregnet = 1046,9 l/s/km2 

Beregnet q1000 er litt høyere en erfaringstallenes grenser.  

 

7.1.2 Den rasjonelle formelen 

Tabell 7.4 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom med 
den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 
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                      Tabell 7.4: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 1560 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 7300 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 748 

Andelen sjø i felt, ASE (%) 0,8 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 184 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 18,51 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 7.4 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 27,0 m3/s 

 

7.1.3 Resultat fra flomberegninger 

Flomfrekvensanalyse gir dimensjonerende 200-årsflom på 19,4 m3/s mens den rasjonelle formelen gir 
et verdi på 27,0 m3/s. Det anbefales her å bruke resultat fra den rasjonelle formelen og denne verdien 
vil brukes i vannlinjeberegningen.  

 

7.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 7.5 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 3, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger ved eksisterende bru ved krysningspunktet av Aspfjordelva og E6.  

 

 Tabell 7.5: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,082 0,05 27,0 0,90 4,63 

 

En ny 6 m lang bru ved dette punktet har flomhøyde på 0,96 m og strømningshastighet på 4,74 m/s. 
Min. høyde av effektiv åpning til underkant bru for en ny 6 m lang bru er 1,46 m.  

 

7.3 Erosjonssikring  

Aspfjordelva ligger i en Bratt ensrettet kanal med relativt store vannhastigheter, men elveleiret er i 
fjell og veldig kanalisert og derfor ikke egnet eller med behov for erosjonssikring.  Det er til og med 
ikke vurdert fare for erosjonsproblematikk pga av geometrien på stedet. Kanalens styres av 
foliasjonsplaner i grunnen som ligger oppreist og parallell med kanalen og sikkert en svakhetssone.  
Det skal forutsettes at ny bru, blir fundamentert på fjell opp på kanten av kanalen slik at den ikke 
påvirker eller reduserer den naturlige kanal. 
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8 BEREGNINGER FOR MERRELVA (PUNKT 5) 
Beregningspunkt 5 ligger ved Merrelva, vist på figur 8.1.  

 
Figur 8.1: Plassering av punkt 5. 

 

8.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 5 vises på figur 8.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 3 er bare 4,7 km2 så vil 200-
årsflom beregnes med den rasjonelle formelen. 

                              Figur 8.2: Nedbørsfelt til punkt 5. 
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Tabell 8.1 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom med 
den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 

 

                      Tabell 8.1: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 4700 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 1000 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 469 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 12,8 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 412 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 15,9 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 7.4 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 7,0 m3/s 

 

8.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 8,2 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 5, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger rundt 5 m nedstrøms av det planlagte krysningspunktet av elven og E6.  

 

 Tabell 8.2: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,015 0,04 7,0 1,40 1,42 

 

I dag er det en eksisterende kulvert ved krysningspunktet av Merrelva og E6. Dimensjon på den 
eksisterende kulverten er rundt 2,5 m. En ny kulvert trenger dimensjon på 3,0 m.   

 

8.3 Erosjonssikring  

Nåværende kulvert beregnes med nokk kapasitet i flomsituasjon, der vannhastigheten er vel under 
2,0 m/s og derfor er området ikke spesielt utsatt for erosjon. Det regnes med at tradisjonell utførelse 
med steinsetting ved inn og utløp blir tilfredsstillende i den situasjon. Elveleiet er også på forvitret fjell 
så det i sig selv er ikke særlig utsatt for erosjon. Langs elveleiet er berggrunnen av kalkstein, dermed 
er det også mulig med karstformasjoner i området. 
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9 BEREGNINGER FOR SØRFJORDELVA (PUNKT 6) 
Beregningspunkt 6 ligger ved Sørfjordelva, vist på figur 9.1.  

Figur 9.1: Plassering av punkt 6. 

9.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 6 vises på figur 9.2. Målestasjon 167.2 Sørfjordvatn ligger i nedbørsfeltet til 
punkt 6, også vist på figur 9.2. Tabell 9.1 viser data for målestasjon 167.2 Sørfjordvatn og data for 
nedbørsfeltet til punkt 6.  

 

Figur 9.2: Nedbørsfelt til punkt 6 og plassering av målestasjon 167.2 Sørfjordvatn. 
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Tabell 9.1: Nedbørsfelt og tilsig til målestasjon 167.2 Sørfjordvatn og punkt 6.  

Stasjonnr.  167.2  - 

Navn Sørfjordvatn  Punkt 6 

Areal nedbørsfelt, A (km2) 109,5 116,5 

Middelvannføring, QN (m3/s) 6,4 9,7 

Spesifikk middelvannføring, qn (l/s/km2) 58,8 58,0 

Laveste punkt i feltet, Hmin (moh.) 82 22 

Høyeste punkt i feltet, Hmax (moh.) 1324 1324 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 7,9 6,9 

Snaufjellsprosent, ASF (%) 58,9 58,1 

Midlere årsflom, QM (m3/s) 42,1 - 

Midlere spesifikk årsflom, qm (l/s/km2) 384,3 - 

 

Tabell 9.2 viser vekstfaktorene for flomregion K2 som de vises i NVE, 2011 og vekstfaktorene fra 
flomfrekvensanalysen for målestasjon 167.2 Sørfjordvatn.   

 

                         Tabell 9.2: Vekstfaktorer for målestasjon 167.2 Sørfjordvatn og flomregion K2.  

QT/QM  K2  167.2 Sørfjordvatn 

Q5/QM 1,2 1,2 

Q200/QM 2,3 2,0 

Q1000/QM 2,7 2,4 

 

Tabell 9.2 viser at vekstfaktorene for målestasjon 167.2 Sørfjordvatn er mindre en vekstfaktorene 
generelt er i flomregion K2. Dersom det er liten forskjell mellom feltparameterne for 167.2 
Sørfjordvatn og nedbørsfeltet til punkt 6 så vil vekstfaktorene og spesifikk årsmiddelflom, qm, for 167.2 
Sørfjordvatn brukes ved beregninger for punkt 6. Tabell 9.3 viser beregnet middelflom, QM, for 
nedbørsfeltet til punkt 6, beregnet 200-årsflom og beregnet 1000-årsflom.  

 

                                    Tabell 9.3: Beregnet middelflom, 200-årsflom og 1000-årsflom. 

 m3/s 

QM 44,8 

Q200 89,8 

Q1000 105,4 

 

Her brukes forholdstall Qmom/QM  fra målestasjon 167.2 Sørfjordvatn:  

����

��
= 1,15 
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Forholdstallet mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring Qmom/QM gir beregnet 200-
års momentanflom:  

                                  Q200mom = 103,3 m3/s 

Klimapålegg på 20% gir at den dimensjonerende 200-årsflommen for punkt 6 er:  

Q200dim = 123,9 m3/s 

Beregnet q1000 for nedbørsfeltet til punkt 6 er: 

                                                                   q1000beregnet = 904,5 l/s/km2 

Beregnet q1000 er innenfor erfaringstallenes grenser. Det konkluderes derfor at beregnet 
dimensjonerende 200-årsflom (Q200dim) er rimelig.  

 

9.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 9.4 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 6, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet ved punktet for 200-årsflom. I dag er det en eksisterende 
bru ved krysningspunktet av Sørfjordelva og E6 som skal beholdes. En annen eksisterende bru ligger 
oppstrøms E6 og kritisk snitt er under denne eksisterende bru. 

 

 Tabell 9.4: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,003 0,03 123,9 2,47 2,45 

 

9.3 Erosjonssikring Tørrfjordelva 

Nåværende bru er godt dimensjonert for å ta imot beregnet flomm. Hele elveleiet i og ved bruen ligger 
på fjell, det er ikke noe som tyder på at det er fare for erosjon der, derfor er erosjonssikring ved bruen 
uaktuell.  Det kan til og med påpekes ca 130 – 180 m oppstrøms ligger elven i skarp yttersving mot 
vegen. Der undergrunnen er ifølge NGU sine løsmassekart en breelvavsetning. Grunnet en flaskehals 
som ligger nedstrøms blir det mulig oppstuing av vann i dette område i en flomsituasjon. Det trengs 
ikke en ordnet steinplastring der, men det anbefales å fylle ut mot elven med noe mer en vanlig grus.   
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10 BEREGNINGER FOR KOBBELVVÅGEN (PUNKT 7) 
Beregningspunkt 7 ligger ved Kobbelvvågen, vist på figur 10.1.  

Figur 10.1: Plassering av punkt 7.  

 

10.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 7 vises på figur 10.2. Målestasjon 167.3 Kobbvatn ligger i nedbørsfeltet til 
punkt 7, også vist på figur 10.2.  

Figur 10.2: Nedbørsfelt til punkt 7 og plassering av målestasjon 167.3 Kobbvatn.  
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10.1.1 Flomfrekvensanalyse 

Tabell 10.1 viser data for målestasjon 167.3 Kobbvatn og data for nedbørsfeltet til punkt 7. 

 

Tabell 10.1: Nedbørsfelt og tilsig til målestasjon 167.3 og punkt 7.  

Stasjonnr.  167.3  - 

Navn Kobbvatn  Punkt 7 

Areal nedbørsfelt, A (km2) 387,2 402,7 

Middelvannføring, QN (m3/s) 24,8 25,5 

Spesifikk middelvannføring, qn (l/s/km2) 64,0 63,2 

Laveste punkt i feltet, Hmin (moh.) 8 0 

Høyeste punkt i feltet, Hmax (moh.) 1511 1511 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 2,7 2,5 

Snaufjellsprosent, ASF (%) 62,8 61,9 

Midlere årsflom, QM (m3/s) 19,8 - 

Midlere spesifikk årsflom, qm (l/s/km2) 315,3 - 

 

Tabell 10.2 viser vekstfaktorene for flomregion K2 som de vises i NVE, 2011 og vekstfaktorene fra 
flomfrekvensanalysen for målestasjon 167.3 Kobbvatn.   

 

Tabell 10.2: Vekstfaktorer for målestasjon 167.3 Kobbvatn og flomregion K2.  

QT/QM  K2  167.3 Kobbvatn 

Q5/QM 1,2 1,2 

Q200/QM 2,3 1,9 

Q1000/QM 2,7 2,3 

 

Tabell 10.2 viser at vekstfaktorene for målestasjon 167.3 Kobbvatn er mindre en vekstfaktorene 
generelt er i flomregion K2. Dersom det er liten forskjell mellom feltparameterne for 167.3 Kobbvatn 
og nedbørsfeltet til punkt 7 så vil vekstfaktorene og spesifikk årsmiddelflom, qm, for 167.3 Kobbvatn 
brukes ved beregninger for punkt 7. Tabell 10.3 viser beregnet middelflom, QM, for nedbørsfeltet til 
punkt 7, beregnet 200-årsflom og beregnet 1000-årsflom.  

 

                                    Tabell 10.3: Beregnet middelflom, 200-årsflom og 1000-årsflom 

 m3/s 

QM 127,0 

Q200 245,9 

Q1000 286,4 
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Her vil forholdstall Qmom/QM  beregnes med formel for høstflom fra NVE, 2011. Se kapitel 2, formel 
2.5. Beregnet forholdstall for nedbørsfeltet til punkt 7 er:  

����

��
= 1,11 

Forholdstallet mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring Qmom/QM gir beregnet 200-
års momentanflom:  

                                  Q200mom = 272,2 m3/s 

Klimapålegg på 20% gir at den dimensjonerende 200-årsflommen for punkt 7 er:  

Q200dim = 326,6 m3/s 

Beregnet q1000 for nedbørsfeltet til punkt 7 er: 

                                                                   q1000beregnet = 711,1 l/s/km2 

Beregnet q1000 er innenfor erfaringstallenes grenser. Det konkluderes derfor at beregnet 
dimensjonerende 200-årsflom (Q200dim) er rimelig.  

 

10.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 10.4 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 7, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom.  

 

 Tabell 10.4: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,001 0,030 326,6 1,93 1,55 

 

Ny bru skal bygges ved dette krysningspunktet og antatt lengde bru er rundt 150 m mens elvebredden 
er rundt 100 m. For dette tverrsnittet beregnes flomhøyde under bruen til 2,04 m og 
strømningshastigheten til 1,29 m/s.  

Ved punkt 7 så har tidevann innvirkning på vannstanden. I henhold til Kartverket, 2015 er høyeste 
astronomiske tidevann for Kobbelvvågen 1,60 m. Referansenivå er her normalnull 1954. Nivåskisse for 
Kobbelvvågen er vist i Vedlegg 2.  

Min. høyde av effekiv åpning til underkant på 150 m lang ny bru i henhold til flomhøyde ved 200-
årsflom og høyeste astronomiske tidevann er 4,14 m.  

 

10.3 Erosjonssikring  

Forutsatt ny bru, antatt lengde rundt 150 m. Andre bruer oppstrøms og nedstrøms er med vesentlig 
mindre lysåpning og kontrollerer dermed hastigheten i tverrsnittet. Denne lengde av bru er også mye 
større enn aktivt elveløp, som dessuten ser ut som stabil bunn med fluviale avsetninger. Det er lite 
som tider på erosjon der. Med såpass stor brulengde vill landkarene ikke komme i kontakt med vann. 
Ved å anta mindre åpning og landkar i vann på nordsiden av elven trenges kun stein med D50 ved 0,3 
m for å sikre stabile forhold der. 
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11  BEREGNINGER FOR KOBBELVA (PUNKT 8) 
Beregningspunkt 8 ligger ved Kobbelva, vist på figur 11.1.  

  Figur 11.1: Plassering av punkt 8.  

 

11.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 8 vises på figur 11.2. Målestasjon 167.3 Kobbvatn ligger i nedbørsfeltet til 
punkt 8, også vist på figur 11.2. Tabell 11.1 viser data for målestasjon 167.3 Kobbvatn og data for 
nedbørsfeltet til punkt 8.  

Figur 11.2: Nedbørsfelt til punkt 8 og plassering av målestasjon 167.3 Kobbvatn.  
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Tabell 11.1: Nedbørsfelt og tilsig til målestasjon 167.3 og punkt 8.  

Stasjonnr.  167.3  - 

Navn Kobbvatn  Punkt 8 

Areal nedbørsfelt, A (km2) 387,2 395,3 

Middelvannføring, QN (m3/s) 24,8 25,1 

Spesifikk middelvannføring, qn (l/s/km2) 64,0 63,6 

Laveste punkt i feltet, Hmin (moh.) 8 5 

Høyeste punkt i feltet, Hmax (moh.) 1511 1511 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 2,7 2,7 

Snaufjellsprosent, ASF (%) 62,8 62,9 

Midlere årsflom, QM (m3/s) 19,8 - 

Midlere spesifikk årsflom, qm (l/s/km2) 315,3 - 

 

Tabell 11.2 viser vekstfaktorene for flomregion K2 som de vises i NVE, 2011 og vekstfaktorene fra 
flomfrekvensanalysen for målestasjon 167.3 Kobbvatn.   

 

Tabell 11.2: Vekstfaktorer for målestasjon 167.3 Kobbvatn og flomregion K2.  

QT/QM  K2  167.3 Kobbvatn 

Q5/QM 1,2 1,2 

Q200/QM 2,3 1,9 

Q1000/QM 2,7 2,3 

 

Tabell 11.2 viser at vekstfaktorene for målestasjon 167.3 Kobbvatn er mindre en vekstfaktorene 
generelt er i flomregion K2. Dersom det er liten forskjell mellom feltparameterne for 167.3 Kobbvatn 
og nedbørsfeltet til punkt 8 så vil vekstfaktorene og spesifikk årsmiddelflom, qm, for 167.3 Kobbvatn 
brukes ved beregninger for punkt 8. Tabell 11.3 viser beregnet middelflom, QM, for nedbørsfeltet til 
punkt 8, beregnet 200-årsflom og beregnet 1000-årsflom.  

 

                                    Tabell 11.3: Beregnet middelflom, 200-årsflom og 1000-årsflom.  

 m3/s 

QM 124,6 

Q200 241,3 

Q1000 281,1 

 

Her vil forholdstall Qmom/QM  beregnes med formel for høstflom fra NVE, 2011. Se kapitel 2, formel 
2.5. Beregnet forholdstall for nedbørsfeltet til punkt 8 er:  

����

��
= 1,09 



 

 

EFLA hf. | Höfðabakki 9 | 110 Reykjavík | Sími: 412 6000 | Fax: 412 6001 | www.efla.is | efla@efla.is                      Bls.30  

 

Forholdstallet mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring Qmom/QM gir beregnet 200-
års momentanflom:  

                                  Q200mom = 263,9 m3/s 

Klimapålegg på 20 % gir at den dimensjonerende 200-årsflommen for punkt 8 er:  

Q200dim = 316,6 m3/s 

Beregnet q1000 for nedbørsfeltet til punkt 8 er: 

                                                                   q1000beregnet = 711,1 l/s/km2 

Beregnet q1000 er innenfor erfaringstallenes grenser. Det konkluderes derfor at beregnet 
dimensjonerende 200-årsflom (Q200dim) er rimelig.  

 

11.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 10.4 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 7, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet ved punktet for 200-årsflom. I dag er det en eksisterende 
bru ved krysningspunktet av Kobbelvvågen og E6 og kritisk snitt er under denne eksisterende bruen. 

 

 Tabell 10.4: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,001 0,035 316,62 3,65 1,94 

 

Ny bru skal bygges ved dette krysningspunktet og antatt lengde bru er rundt 140 m men elvebredden 
der som bruen er planlagt er bare rundt 65 m. For dette tverrsnittet beregnes flomhøyde under bruen 
til 2,35 m og strømningshastigheten til 1,29 m/s.  

I henhold til Kartverket, 2015 har tidevann innvirkning på vannstanden ved punkt 8 og høyeste 
astronomiske tidevann for Øvre Kobbelv bru er 1,60 m. Referansenivå er her normalnull 1954. 
Nivåskisse for Øvre Kobbelv bru er vist i Vedlegg 2. Ved befaring av området ble det ikke sett at 
tidevann har stor innvirkning ved dette punktet.   

Min. høyde på effektiv åpning til underkant på en 140 m lang ny bru i henhold til flomhøyde ved 200-
årsflom og høyeste astronomiske tidevann er 4,45 m.  

 

11.3 Erosjonssikring 

Forutsett bru i størrelsen 140 m, er det ikke mer å si om situasjonen enn ved punkt 7, som gjelder 
samme elv, lidt lengre nedstrøms.  Ved en nye bru i lik størrelse som nåværende bru ville det være 
behov for steinstørrelse D50 ~0,5 m for sikring mot landkar med vertikal front. Av NGU sine 
løsmassekart står denne brua på fluviale elveavsetninger. Der er det ingen marine avsetninger eller 
kvikkleire som er påvist. 

 

Det er helst at ved vurdering av erosjonsfare at man ville konsentrere seg om nordsiden av elven, hvor 
den ligger i yttersving. Men der forsvinner løsmassene fort og ved nordsiden av yttersvingen kan det 
ses av ortofoto at det er fjell i dagen. Helhetlig vurdering av området er at det byder på stabile forhold. 
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12  BEREGNINGER FOR STORELVA (PUNKT 9) 
Beregningspunkt 9 ligger ved Storelva, vist på figur 12.1.  

 
Figur 12.1: Plassering av punkt 9.   

 

12.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 9 vises på figur 12.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 9 er bare 9,3 km2 så vil 
200-årsflom beregnes med den rasjonelle formelen.  

 

 
Figur 12.2: Nedbørsfelt til punkt 9.   
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Tabell 12.1 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom 
med den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 

 

                      Tabell 12.1: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 930 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 3800 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 1159 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 0 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 67 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 43,5 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 12.1 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 37,9 m3/s 

 

12.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 12.2 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 9, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet ved punktet for 200-årsflom. Det kritiske tverrsnittet 
ligger rundt 60 m nedenfor planlagt ny bru.  

 

 Tabell 12.2: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,078 0,05 37,89 0,90 3,95 

 

Den planlagte veien krysser elven på dette stedet under en 30° vinkel og under denne vinkelen er 
elven rundt 23 m bred. Under en 90° vinkel er elven 14 m bred på dette stedet. En ny 14 m lang bru 
her har flomhøyde ved 200-års flom på 0,68 m og strømningshastighet på 4,06 m/s.  

Dersom flomhøyde i det kritiske tverrsnittet er høyre en flomhøyden under den planlagte nye bruen 
så beregnes min. høyde på den planlagte bruen fra flomhøyden i det kritiste tverrsnittet. Min. høyde 
under en 14 m lang bru er derfor 1,4 m.    

 

12.3 Erosjonssikring  

Her faller elveleiet bratt ned, og området viser tegner til kraftige strømforhold. Ifølge NGU’s sine 
løsmassekart er det tykk morene som ligger over hele området. Elva har fjernet det meste av 
morenemassene fra leiet og renner mest på bart fjell eller blokkstein som har vært liggende etter at 
mindre materialer har vært vasket bort. Ved å vurdere steinstørrelser av bilder kan det anslås at mye 
av stein i størrelsen 1,2 – 1,8 m ligger stabil ved nåværende forhold, det er også en god del mindre 
stein, ned til 0,3 m i diameter som ligger i mellom dem store blokkene. 
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Det regnes med at fremtidig bru kan fundamenteres direkte på fjell.  Ved 4 m/s og 14 m åpning regnes 
D50 til 0,5 m ved landkar. Flomhøyde elven er liten, derfor må det også tas hensyn til bunnis ved 
underkjøling, det kan medføre at effektiv kanal blir redusert noe, som medfører høyere hastighet. Ved 
slik vurdering og ved hensyn av andre usikkerheter, anbefales å bruk D50 = 0,7 m ved plastring i dette 
tilfelle hvis det blir aktuelt. 

 

13  BEREGNINGER FOR STORELVA (PUNKT 10) 
Beregningspunkt 10 ligger ved Storelva, vist på figur 10.1.  

 

 
Figur 13.1: Plassering av punkt 10. 

 

13.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 10 vises på figur 10.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 10 er bare 9,6 km2 så vil 
200-årsflom beregnes med den rasjonelle formelen. 
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Figur 13.2: Nedbørsfelt til punkt 10. 

 

Tabell 13.1 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom 
med den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 

 

                      Tabell 13.1: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 960 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 4400 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 1195 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 0 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 76 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 43,5 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 13.1 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 39,1 m3/s 

 

13.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 13.2 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 10, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger ved planlagt kryssing av Storelva og E6. 
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 Tabell 13.2: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,046 0,05 39,11 1,19 3,91 

 

I dag er det en eksisterende bru ved krysningspunktet av Storelva og E6. Denne bruen er rundt 5 m 
lang. En ny bru ved krysningspunktet trenger lengde på 5 m eller 6 m. Tabell 13.3 viser flomhøyde og 
strømningshastighet for en 5 m lang bru og en 6 m lang bru.  

 

                  Tabell 13.3: Flomhøyde og strømningshastighet for 5m og 6m lang bru. 

 Lengde bru (m)  Flomhøyde (m) Strømningshastighet (m/s) 

5 1,78 4,40 

6 1,52 4,31 

 

Etter etablering av den nye vegen E6 så vil den nye bruen bli det kritiske tverrsnittet i elven. En 5 m 
lang bru trenger min. høyde på effektiv åpning til underkant bru på 2,28 m og en 6 m lang bru trenger 
min. høyde på 2,02 m.  

13.3 Erosjonssikring Storelva ved nåværende veg 

Ved dagens kryssing er 5 m brei kulvert. Den står stabil, siden den er på fjell. Ved å flytte vegen lengre 
nedenfor er det mer sannsynlig at kulvert og elveleiet blir i løsmasser. Selv om gradienten til elven har 
flatet lidt ut, er det rimelige hastigheter der hvis det blir kun 6 m brei kulvert. En slik konstruksjon vil 
kreve erosjonssikring ved utløpet ved D50 omkring 1,0 m. Det kunne også være et alternativ å bygge 
breiere kulvert eller anlegge en terskel for 8 m lang basseng direkte nedstrøms av kulverten. Det vil 
kunne redusere hastigheten slik at ved 12 m brei terskel med 0,8 – 1,0 m dybde oppstrøms av 
terskelen at stein i størrelsen D50 = 0,3 m ville være tilfredsstillende til erosjonssikring. 

 

14 BEREGNINGER FOR KROKELVA (PUNKT 11A) 
Beregningspunkt 11A ligger ved Krokrelva, vist på figur 14.1.  
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Figur 14.1: Plassering av punkt 11A. 

14.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 11A vises på figur 14.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 11A er bare 5,9 km2 så 
vil 200-årsflom beregnes med den rasjonelle formelen.  

                      Figur 14.2: Nedbørsfelt til punkt 11A. 

 

Tabell 14.1 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom 
med den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 

 

                      Tabell 14.1: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 590 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 4200 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 985 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 0 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 80 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 40,9 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 14.1 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 22,6 m3/s 
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14.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 14.2 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 11A, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger ved planlagt krysningspunkt av elven og E6.  

 

 Tabell 14.2: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,046 0,05 22,59 0,51 3,85 

 

I dag er det en eksisterende kulvert ved krysningspunktet av Krokelva og E6. Denne kulverten er rundt 
2,7 m brei. En ny kulvert på dette stedet trenger brede på 3 m eller 4 m. Tabell 14.3 viser flomhøyde 
og strømningshastighet for en 3 m kulvert og en 4 m kulvert.  

 

                  Tabell 14.3: Flomhøyde og strømningshastighet for 3m og 4m lang kulvert. 

Bredde kulvert (m)  Flomhøyde (m) Strømningshastighet (m/s) 

3 1,46 5,17 

4 1,12 5,07 

 

Etter etablering av den nye vegen E6 så vil den nye kulverten bli det kritiske tverrsnittet. En 3 m kulvert 
trenger min. høyde effektiv åpning til underkant på 1,96 m og en 4 m brei kulvert trenger min. høyde 
på 1,62 m.  

 

14.3 Erosjonssikring  

Dagens kulvert står på fjell, det anses som det er særlig behov for erosjonssikring i bunn av elveløpet. 
Av bilder kan det ses at det liger steiner i 0,5 – 0,8 i diameter på fjelloverflaten og det er enslags 
naturlig basseng der som fungerer som energidreper.  Det kunne vært mulig med noe erosjon i 
bakvannsstrømning mot vegen, men det kan unngås ved bruk av vingemur til kulverten. Det blir 
ganske store hastigheter ved utløpet av kulverten, derfor anbefales en energidreperbasseng 
nedstrøms av kulverten. Den kan være ca. 12 m lang og 1,2 m dyp, der ville stein med D50 ~ 0,5 m være 
stabil i kant og terskel. Uten slik basseng ville det trenges stein med D50 ~0,75 -0,9 m avhengig av 
utforming og regnemetode. 
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15 BEREGNINGER FOR KOBBSKARELVA (PUNKT 11B) 
Beregningspunkt 11B ligger ved Merrelva, vist på figur 15.1.   

    Figur 15.1: Plassering av punkt 11B. 

     

 

15.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 11B vises på figur 15.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 11B er bare 5,1 km2 så 
vil 200-årsflom beregnes med den rasjonelle formelen.  

                     Figur 15.2: Nedbørsfelt til punkt 11B. 
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Tabell 15.1 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom 
med den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 

 

                      Tabell 15.1: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 5,1 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 4100 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 745 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 0 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 90 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 39,0 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 15.1 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 18,6 m3/s 

15.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 15.2 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 11B, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger oppstrøms av planlagt krysningspunkt av elven og ny E6.  

 

 Tabell 15.2: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning   Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,054 0,035 18,61 0,55 4,08 

 

I dag er det en eksisterende kulvert ved krysningspunktet av Krokelva og E6. Denne kulverten er rundt 
3 m brei. En ny kulvert på dette stedet trenger minimum bredde på 3 m. Flomhøyde for en 3 m brei 
kulvert på dette stedet er 1,22 m og strømningshastigheten er 5,09 m/s.  

Etter etablering av den nye vegen så vil den nye kulverten bli det kritiske tverrsnittet og en 3 m kulvert 
trenger min. høyde på effektiv åpning til underkant på 1,72 m.  

 

15.3 Erosjonssikring 

Dagens kulvert er konstruert med gode vingemurer, kulverten har utløp på svaberg hvor elveløpet 
flater ut både til siden og i lengderetningen. Ut fra bilder geometri og grunnforhold er det vanskelig å 
se behov for erosjonssikring, så lenge som utforming på nytt anlegg blir i likhet med det som eksisterer. 
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16  BEREGNINGER FOR TVERRELVA (PUNKT 16) 
Beregningspunkt 16 ligger ved Tverrelva, vist på figur 16.1.  

 

         Figur 16.1: Plassering av punkt 16. 

 

16.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 16 vises på figur 16.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 16 er bare 7,7 km2 så vil 
200-årsflom beregnes med den rasjonelle formelen. 

           Figur 16.2: Nedbørsfelt til punkt 16. 
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Tabell 16.1 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom 
med den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 

 

                      Tabell 16.1: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 7,7 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 5700 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 1124 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 0,1 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 105 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 36,3 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 16.1 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 26,2 m3/s 

 

16.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 16.2 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 16, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger ved planlagt kryssing av elven og E6. 

 

 Tabell 15.2: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,058 0,04 26,20 1,02 4,98 

 

En ny kulvert på dette stedet trenger bredde på 3 m eller 4 m. Tabell 16.3 viser flomhøyde og 
strømningshastighet for en 3 m kulvert og en 4 m kulvert. 

 

                  Tabell 14.3: Flomhøyde og strømningshastighet for 3m og 4m brei kulvert. 

Bredde kulvert (m)  Flomhøyde (m) Strømningshastighet (m/s) 

3 1,70 5,18 

4 1,29 5,12 

 

Etter etablering av den nye vegen E6 vil den nye kulverten bli det kritiske tverrsnittet. Min. høyde på 
effektiv åpning for en 3 m kulvert er 2,20 m og min. høyde på effektiv åpning for en 4 m kulvert er 1,79 
m.  
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16.3 Erosjonssikring Tverrelva 

Området ligger nedenfor marine grensen, lengre nedstrøms ved krysningen ved Bonnåelva er det fjell 
i dagen i elveløpet til Bonnåelven. Det er informert at planlagt bru på E6 kommer til med å sveve høyt 
over elven slik at det er kun sidevegen som kan være påvirket av Tverrelva. Det er derfor usikkert 
hvilken konstruksjon skal vurderes mot erosjon. Hvis det blir en kulvert eller stikkrenne som diskutert 
her ovenfor kan det henvises til seksjon 6.3 og 14.3 hvor vi har like dimensjoner på anlegg og 
vannhastigheter. 

 

17  BEREGNINGER FOR MØLNELVA (PUNKT 17) 
Beregningspunkt 17 ligger ved Mølnelva, vist på figur 17.1.  

Figur 17.1: Plassering av punkt 17. 

17.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 17 vises på figur 17.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 17 er bare 3,5 km2 så vil 
200-årsflom beregnes med den rasjonelle formelen.            
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                Figur 17.2: Nedbørsfelt til punkt 17. 

 

Tabell 17.1 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom 
med den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 

 

                      Tabell 17.1: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 350 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 3900 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 1034 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 0 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 73 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 42,4 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 17.1 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 13,9 m3/s 
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17.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 17.2 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 17, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger ved planlagt krysningspunkt av elven og E6.  

 

 Tabell 17.2: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,027 0,025 13,90 0,79 3,65 

 

I dag er det en eksisterende kulvert ved kryssingen av Mølnelva og E6 som er rundt 1x0,5 m. Diameter 
på ny kulvert beregnes til 3 m i diameter. Etter etablering av den nye vegen E6 vil den nye kulvert bli 
det kritiske tverrsnittet.  

 

17.3 Erosjonssikring 

Området ved vegen er relativt flatliggende, av ortofoto kan det ses at det mye fjell i dagen i nærheten 
og av bilder ser det ikke ut som er aktivt elveløp. Ut fra dette er det ikke vurdert særlig behov for 
erosjonssikring, annet en vanlige tiltak ved inntak og utløp ved valgt anlegg. Ifølge NGU 
berggrunnskart er det kalkholdige bergarter i grunnen, derfor er det godt mulig at karstganger leder 
vann i grunn. 

 

18 BEREGNINGER FOR HORNDALSELVA (PUNKT 18) 
Beregningspunkt 18 ligger ved Horndalselva, vist på figur 18.1.  

 

 
Figur 18.1: Plassering av punkt 18. 
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18.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 18 vises på figur 18.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 18 er bare 9,4 km2 så vil 
200-årsflom beregnes med den rasjonelle formelen. 

                 Figur 18.2: Nedbørsfelt til punkt 18. 

 

Tabell 18.1 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom 
med den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 

 

                      Tabell 18.1: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 940 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 6400 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 1086 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 0 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 117 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 34,3 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 18.1 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 30,2 m3/s 
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18.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 18.2 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 18, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger ved planlagt krysningspunkt av elven og E6.  

 

 Tabell 18.2: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,2 0,05 30,19 0,79 6,62 

 

I dag er det en eksisterende bru ved kryssingen av Horndalselva og E6. Bruen er 7 m lang og rundt 2 
m høy. Ved det nye krysningspunktet er elva rundt 5,5 m bred. Tabell 18.3 viser flomhøyde og 
strømningshastighet for en ny 5 m, 6 m og 7 m lang bru.  

 

                  Tabell 18.3: Flomhøyde og strømningshastighet for en 6 m og 7 m lang bru.  

Lengde bru (m)  Flomhøyde (m) Strømningshastighet (m/s) 

5 0,83 6,62 

6 0,78 6,49 

7 0,70 6,24 

 

Etter etablering av den nye vegen så vil tverrsnittet under bruen være det kritiske tverrsnittet. Min. 
høyde på effektiv åpning til underkant bru som er 7 m lang er 1,20 m, min. høyde på en tilsvarende 6 
m lang bru er 1,28 m og min. høyde på en 5,5 m lang bru er 1,33 m.  

 

18.3 Erosjonssikring  

Elveløpet styres av foliasjonen og ligger parallelt med foliasjonsretningen i fjellet, so har omtrent 
45°fall mot sør. Ved nåværende veg er tynt dekke med løsmasser i overflaten, men i selve elveløpet 
er det mest fjell i dagen.  Ny veglinje ligger høyere opp i fjellsiden, antakeligvis direkte på fjell. Her 
overfor er det snakket om bru i lik størrelse med dagens bru. Siden forholdene ved dagens bru anses 
for å være stabile, er det ingen grunn til annet enn samme forventning ved den nye veglinje, ikke minst 
siden der oppe ser elven ut for å være ennå mer kanalisert på fjell.   
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19 BEREGNINGER FOR TVERRELVA (PUNKT 19) 
Beregningspunkt 19 ligger ved Tverrelva, vist på figur 19.1.  

  Figur 19.1: Plassering av punkt 19. 

 

19.1 Flomberegninger 

Nedbørsfeltet til punkt 19 vises på figur 19.2. Dersom nedbørsfeltet til punkt 19 er bare 3,1 km2 så vil 
200-årsflom beregnes med den rasjonelle formelen. 

Figur 19.2: Nedbørsfelt til punkt 19. 

 

Tabell 19.1 viser feltparametere og beregnete parametere som brukes ved å beregne 200-årsflom 
med den rasjonelle formelen. Beregningsprosessen er beskrevet i kapitel 2.2.1. 
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                      Tabell 19.1: Parameter som brukes ved beregninger med den rasjonelle formelen.  

Areal nedbørsfelt, A (ha) 310 

Avrenningsfaktoren, C 0,78 

Lengde av feltet, L (m) 800 

Høydeforskjellen innen feltet, H (m) 807 

Effektiv sjøprosent, ASE (%) 0 

Konsentrasjonstiden, tc (min) 16,9 

Nedbørsintensiteten, i (l/s/ha) 104,7 

Klimafaktor, Kf (%) 20 

 

200-årsflom beregnes med parameterne som vises i tabell 19.1 og formel 2.1.  

                   Q200dim = 30,4 m3/s 

 

19.2 Vannlinjeberegninger 

Tabell 19.2 viser parameterne som brukes ved vannlinjeberegningene for punkt 19, flomhøyde og 
strømningshastighet i det kritiske tverrsnittet i dagens situasjon ved punktet for 200-årsflom. Det 
kritiske tverrsnittet ligger oppstrøms av planlagt kryssing av elven og E6.  

 

 Tabell 19.2: Parameter som brukes i vannlinjeberegningen, flomhøyde og strømningshastighet. 

Helning  Mannings n Vannføring 200-

årsflom (m3/s) 

Flomhøyde kritisk 

tverrsnitt (m) 

Strømningshastighet 

(m/s) 

0,10 0,045 30,37 2,1 6,19 

 

I dag er det en eksisterende bru ved kryssingen av Tverrelva og E6. Bruen er 11 m lang og rundt 4 m 
høy men under denne bruen strømmer avrenning fra et større nedbørsfelt en til det nye 
krysningspunktet. Ved det nye krysningspunktet er elva rundt 1,5 m bred. Tabell 19.3 viser flomhøyde 
og strømningshastighet for en ny 9 m, 7 m og 5 m lang bru.  

 

                  Tabell 18.3: Flomhøyde og strømningshastighet for en 9 m, 7 m og 5 m lang bru.  

Lengde bru (m)  Flomhøyde (m) Strømningshastighet (m/s) 

9 0,69 4,99 

7 0,82 5,35 

5 1,05 5,75 

 

En 5 m lang bru trenger min. høyde på effektiv åpning til underkant bru 1,55 m mens en 7 m lang bru 
trenger min. høyde på 1,32 m og en 9 m lang bru trenger min. høyde på 1,19 m.  
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19.3 Tiltak i terreng 

Rundt 410 m oppstrøms av det planlagte krysningspunktet av Tverrelva og E6, punkt 19, splittes 
Tverrelva i to løp. Ved befaring i området viste det seg at en mindre del strømmer øver til elveløpet 
ved siden av Tverrelva, merket som elveløp 2 på figur 19.3. En større del strømmer ned elveløp 1 på 
figur 19.3, og ned til punkt 19. Elveløp 2 strømmer også ned til den planlagte veien, E6. Figur 19.4 viser 
hvor elveløp 1 strømmer ned til punkt 19 og elveløp 2 ved siden av elveløp 1.  

 

Det er mulig at fordelingen mellom de to elveløpene endrer seg ved flomsituasjon. Det er ikke mulig 
å se ut fra forholdene der Tverrelva splittes hvor meget strømmer til elveløp 2 ved flom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figur 19.3: Elveløp 1 og 2 der Tverrelva splittes i to.  

 

Her vil det legges fram tre alternative for å håndtere denne situasjonen i forbindelse med kryssing av 
elveløpene og den planlagte veien, E6: 

 

Alternativ 1: Tiltak i terreng der Tverrelva splittes i elveløp 1 og 2, rundt 410 m oppstrøms av den 
planlagte veien, E6.  

 

Alternativ 2: Tiltak i terreng rett ovenfor den planlagte veien, E6. For å lede vann fra elveløp 2 til 
elveløp 1.  

 

Alternativ 3: Dimensjonere bruen/kulverten for elveløp 1 (punkt 19) og elveløp 2 like store. Der som 
avrennings fordelingen mellom disse to elveløp ved flomsituasjon ikke er kjent.  
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Figur 19.4: Elveløp 1 strømmer ned til punkt 19 mens elveløp 2 strømmer ved siden av elveløp 1. 

 

19.4 Erosjonssikring ved bru 

Fra erosjonsmessige forhold anbefales å styre elven til et kontrollert krysningspunkt. Området er 
dekket veldig tynt med løsmasser slik at i og ved elveløpene er der mer eller mindre fjell i dagen. Det 
er rimelige hastigheter på vannet her, derfor anbefales ikke en minimal bru i dette tilfelle. Her er det 
også mulig at det må tas høyde for oppstuing av is på disse svabergsflatene slik at ved ekstrem smelting 
eller når isen gir bort i store flak at det blir oppstuing av is under bruen. Det er ikke særlige bekymringer 
for erosjon i dette tilfelle så lenge som det antas at det blir en bru, med vertikale landkar fundamentert 
direkte på fjell og med vingemurer som tilpasser konstruksjonen. 
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