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Forord 
På oppdrag for Statens vegvesen, Region Vest har NVE, Hydrologisk avdeling, utført en 
hydraulisk analyse av Viebekken i Førde Det er utført flomberegning og beregnet 
nødvendig kapasitet for en 200 års flom.  

Grunnlagsdata er basert på oppmåling utført av NVE, kart og annen info mottatt fra 
Statens vegvesen. Det er benyttet verktøyet HEC-RAS. Hydrauliske ruhetsverdier i 
modellen er anslått ut fra befaring og fra litteraturstudier. 

De hydrologiske og hydrauliske beregningene er beheftet med noe usikkerhet, på grunn 
av manglende måledata for vannføring, usikkerhet i høydegrunnlag og manglende 
kalibreringsdata.  

Det som her foreligger er en utført analyse på oppdragsbasis, og er ikke en del av NVEs 
forvaltningsmessige behandling av saken.  

Per Ludvig Bjerke har vært ansvarlig for oppdraget fra NVEs side og Thoma Væringstad 
har kvalitetsikret rapporten.  
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 Side 5 

Innledning 
Oppdraget er utført på oppdrag fra Statens Vegvesen SVV i forbindelse med deres arbeid med 
reguleringsplanen for ny gang- og sykkelveg langs fylkesvei 484 i Førde.  De ønsker å få vurdert 
kapasiteten av kulvertene som ligger langs Vievegen øst for Førde sykehus. 
 
Viebekken renner vestover langs fylkesvei 484 også kalt Vievegen. Den renner i høyre kant på figur 1. 
Den krysser under fylkesvegen like før sentralsykehuset merket med gul ring på figur 1 og renner ut i 
elva Jølstra merket med rød ring. Det er 7 sett kulverter langs den 510 m lange strekningen fra krysset 
Kvievegen/Vievegen til kulvert under fylkesvei 484, se figur 2.  Ved høy vannføring i Jølstra trenger 
vann inn og oversvømmer Vievegen som den 28 oktober i 2014 og som er vist i figur 1.  Ved kraftig 
lokal nedbør kan det også tenkes at bekken renner full og flommer over veien. 
 
I oktober 2014 var det samtidig problem med Angedalsvegen som er tilkomstvegen til sykehuset fra 
vest. Dette er en dramatisk og vanskelig situasjon for sykehuset og Helse Førde ønsker å få en rask 
avklaring på flomproblematikken    
  
Denne rapporten beskriver arbeidet med å beregne kapasiteten til kulvertene langs Vievegen og av 
kulverten under fylkeveg 484. Det er også vurdert hva som ellers kan gjøres for å hindre at Vievegen 
oversvømmes. 
 

 

Figur 1 Førde sykehus og Vievegen under flommen den 28 oktober 2014. Kulvert markert med gult. 
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Figur 2 Kart med avmerkete kulverter langs Vievegen. 

 
 

 
Figur 3 Viebekken slik den renner mot Førde sykehus. 
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Figur 4 Bildet som viser 2 stikkrenner under avkjørsel fra Vievegen. 

 

Beskrivelse av nedbørfeltet til Viebekken 
Nedbørfeltet til kulverten under Vievegen er vist i figur 5 og utvalgte feltegenskaper er gitt i tabell 1.  

Hydrologisk regime: Vassdraget har dominerende høstflommer. 

Tabell 1. Feltkarakteristika for nedbørfeltet til Viebekken bru.  

Elv Feltareal 
(km2) 

QN 
(l/s∙km2) 

Eff. sjø  
(%) 

Høyde 
(m) 

Viebekken bru 0.5 42 0 5 - 152 

QN betegner årsmiddelavrenningen i perioden 1961-90 beregnet fra NVEs avrenningskart. 

 
Det er bygd mange nye boliger og veier i feltet og den høye urbaniseringsgraden gir raskt avløp og 
dermed økt flomfare i forhold til slik det var før utbygging. Dette gjør beregningen av 200 års 
flommen mer komplisert og medfører at man må gjøre noen subjektive og konservative vurderinger i 
denne. 

Nedbørfeltet til bekken i figur 5 der det er tegnet inn omtrentlig området som drenerer til bekken. I 
bekken fra krysset Kvievegen/Vievegen og videre mot sykehuset er det 7 kulverter inklusiv den under 
Vievegen og som alle er tegnet inn på figur 2. Disse har varierende størrelse og kapasitet.  
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Figur 5 Feltet til kulvert under fylkesvei 484. 

 

Flomberegning 
Det er i 2011 utført flomberegning for Sagelva i Førde og dokumentert i eget notat, se NVE 
201101889-1. Resultatene fra denne flomberegningen kan ikke brukes til Viebekken på grunn av stor 
forskjell på størrelsen av feltene og svært ulik feltkarakteristikker.  

Ved å bruke formelapparat utviklet i NIFS prosjektet.  (Glad et. al. 2014) finner man en 200 års verdi 
på 1.7 m3/s. Men bak denne formelen er det få urbane felt og formelen vil derfor underestimere en 
flom.  

Fra NIFS er felt på under 2 km2 gitt i vedlegg 5. Det midlere avløp er ganske forskjellig fra 
Viebekken. For eksempel har feltet Seljesvora som er 0.44 km2 og et midlere avløp på 95 l/sek*km2 en 
Q200 = 6000 l/s*km2 og feltet Rismobekken på 0.54 km2 har et midlere avløp på 25 l/sek*km2 og Q200 
= 2500 l/s*km2.  



 

 Side 9 

 
Figur 6 Bildet som viser forholdene vestover mot kulverten under Fv 484 i oktober 2014. 

 

 
Figur 7 Bildet som viser Vievegen østover under flommen oktober 2014. 

 

Det er i NVE rapport nr. 62 (2014) analysert data fra målestasjonen 20.11 Tveitdalen. Denne har et felt 
på 0. 44 km2 og et midlere avløp lik 38 l/sek*km2 som er noe mindre enn Viebekken.  Q200 for 
Tveitdalen er beregnet til 3700 l/sek*km2.  

Basert på de forannevnte verdier velges for Viebekken Q200 lik 6000 l/sek*km2 og dermed en 200 års 
flom på 3 m3/s. Dette er en relativ høy verdi, men skyldes høy urbaniseringsgrad i feltet. 
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Vannlinjeberegning 
Viebekken renner stort sett åpen i flatt terreng og det vil bli små hastigheter på vannet. For å beregne 
hastighet og vannstand er det er satt opp en Hec-Ras modell for bekken. Det hydrauliske 
modelleringsverktøyet HEC-RAS er benyttet til beregning av vannlinjene. Verktøyet er utviklet av 
USACE. Datagrunnlaget til arbeidet er fotografier av elveløpene, oppmåling av tverrprofiler og 
kulverter. Basert på disse er det utviklet en forenklet representasjon av elven i form av en 1D 
hydraulisk modell. Chow et al. (1988) gir detaljer om slike modellsystemer. 
 

Geometri 
Bekken og terrenget i den hydrauliske modellen er representert ved tverrprofiler. Tverrprofilene er 
basert på oppmåling og Norgeskartet. NVE utførte også noen målinger av vannstand og høyder under 
befaringen. 

 

Friksjon og strømningsforhold 
Alle typer energitap som påvirker vannstanden langs elveløpene er representert ved en enkelt faktor, 
Mannings tallet. Verdiene er estimert basert på bilder fra bekken og vurderinger mot erfaringstall 
hentet fra litteraturstudier. Se igjen Chow et al. (1988) for flere eksempler. Følgende Mannings ”n” 
verdier er benyttet: 

Tabell 2. Benyttede Manningstall (n) i modellen. 

Elv Elvebredde Hovedkanal 

Viebekken 0,04 0,033 

 

Kalibrering 
En kalibrering av modellen vil gi mindre usikkerhet i resultatene. Det finns ikke observasjoner av 
vannføringsdata i elva. Det er her ikke mulig å kalibrere modellen mot direkte observerte data. 

 

Grensebetingelser 
Det er beregnet vannlinjer for middelflom og 200 års flom. Det er antatt normalstrømning og som 
grensebetingelsen er helningen av bekken benyttet. Denne er 0.25 % langs Vievegen og på strekningen 
forbi Moldtaksveien er den ca 0.4 %. 

 

Resultater 
Resultatene fra vannlinjeberegninger for 200-årsflom er vist i tabell 3 og viser at det blir hastigheter på 
ca 1 m/s ved 200 års flom.  Det må påpekes at det er noe usikkerhet i de simulerte vannhastigheter.  
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Tabell 3 Resultat fra simuleringer med Hec-Ras. 

 
 

Effekter av flom i Viebekken og Jølstra 
Det er liten sannsynlighet for at det vil være 200 års flom samtidig i de to elvene. Vievegen har vært 
stengt en gang og det skyldes flom i Jølstra i oktober 2014. Det er ingen rapporter om at flom i 
Viebekken har stengt Vievegen og det er lite sannsynlig flom i Viebekken kan forårsake stenging av 
Vievegen. For å sikre at det blir kjørbart i Vievegen ved en 200 års flom i Jølstra anbefales det at 
veibanen heves til kote 5 moh. 

 

Forlenge kulvert under FV484 
Det planlegges å anlegge en gang- og sykkelvei på vestsiden av FV484 og dette krever en forlengelse 
av kulverten under veien. Hvordan en slik forlengelse virker inn på kapasiteten er avhengig flere 
forhold blant annet helning av kulverten. Ved veldig slak helning på kulverten vil en forlengelse 
redusere kapasiteten. Hvor mye er avhengig av lengde, innløps- og utløpsforhold, helning og type 
kulvert. Glatt plastkulvert gir liten reduksjon mens ru betong gir noe mer reduksjon av kapasitet. For 
begge gjelder det at reduksjonen blir liten. Kapasitetsreduksjonen kan kompenseres ved å legge 
forlengelsen med litt større helning elle bruke en litt større diameter. 

 

Konklusjon 
Det er utført flomberegning for Viebekken. Ned til kulverten under Fylkesvei 484 har feltet et 
nedbørareal på ca. 0.5 km2. Dette gir en 200 års flom på 3 m3/s. Dette er en høy verdi for et lite felt, 
men skyldes høy urbaniseringsgrad og et lite areal som gir høyt spesifikt avløp. 

Viebekken renner ut i Jølstra sør for sykehuset og vannstanden i bekken og på området mellom bekken 
og elva er sterkt påvirket av flomvannstander i Jølstra som flommen i oktober 2014 viste. 

Det vil ved flommer større enn 5 til 10 års flom i Jølstra bli problemer med å kjøre på Vievegen på 
grunn av oversvømmelse. For eksempel var flommen i november i 2005 som gikk akkurat opp under 
veibanen i Vievegen av størrelse mellom en middelflom og en 5 års flom. 
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For å sikre at det blir kjørbart i Vievegen ved en 200 års flom i Jølstra anbefales det at veibanen heves 
til kote 5 moh.  

For å sikre kapasiteten av kulvertene i Viebekken anbefales det å benytte kulverter av størrelse 4 m2 
som for eksempel av størrelse 2 m x 2 m. Det anses likevel lite sannsynlig at selv en 200 års flom i 
Viebekken ved dagens situasjon gir så mye overvann på veien at den må stenges.  
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VEDLEGG 1 Nedbørfeltet til kulverten under Fylkesvei 484. 
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VEDLEGG 2 Målinger langs Vievegen fra befaring. 
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VEDLEGG 3 Kart over malinger gjort under befaring. 
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VEDLEGG 4 Tidsserie av vannføring ved Brulandsfoss fra 1993 til 2014. 
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VEDLEGG 5 

 

 
 
 
 
 
 
 

Felt Areal AVR-6190 MIDTILSIG Eff-Sjø Q200 Q200 spes Q200_reg Q200_reg spes P360 År
11 Nedre Holmvatn/   0.008 25 0.00 0 0.014 1750 0.03 3750 2010 214.285714 100
5 Bekk til Stuorrajoh  0.03 23 0.00 0 0.039 1300 0.08 2667 2010 205.128205 100
Blomasvora 0.29 95 0.03 0 1.8 6207 2.01 6931 2008 111.666667 100
Seljesvora 0.44 95 0.04 0 2.6 5909 2.9 6591 2008 111.538462 100
Rismobekken 0.54 25 0.01 0 1.3 2407 1.19 2204 201300306-2 2013 91.5384615 100
Lyngseteidet skredg 0.89 33 0.03 0 2.4 2697 2.32 2607 2010 96.6666667 100
Gorahatjohka 1.04 21 0.02 2.46 1.7 1635 1.22 1173 201301721-4 2013 71.7647059 100
Sidebekk til Reppafj 1.2 29.5 0.04 0 2.5 2083 2.76 2300 2013 110.4 100
6 Bekk til Stuorrajoh  1.3 26 0.03 2.6 1.06 815 1.75 1346 2010 165.09434 100
10 Øvre Holmvatn/B   1.5 25 0.04 6.3 1.09 727 1.57 1047 2010 144.036697 100
4 Rypdalsbrua/Bekk   1.6 26 0.04 0.01 1.74 1088 3.13 1956 2010 179.885057 100
Komra 1.8 41.7 0.08 0 5.5 3056 5.23 2906 201305406 2013 95.0909091 100
Skiptvet (bekk) 1.89 16 0.03 0 2.1 1111 2.54 1344 2009 120.952381 100
Mølnbekken 1.9 65 0.12 0 5.8 3053 7.83 4121 2010 135 100
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VEDLEGGG 6 E-post utveksling med Gun-Mari Ødegård angående stenging av 
Vievegen 
 
Hei 
 
I følgje Statens vegvesen, drift i Førde, så har Vievegen berre vore stengd ein gong på grunn av flaum, 
og det var i fjor den 28.oktober. 
 
 
Med helsing 
Gun-Mari Ødegård 
 
Seksjon: Planseksjonen 

Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER 

Kontoradresse: Askedalen 4, LEIKANGER 

Telefon: +47 57655834  Mobil: +47 97738844  e-post/Lync: gun-mari.odegard@vegvesen.no 

www.vegvesen.no  e-post: firmapost-vest@vegvesen.no 
 
Tenk miljø - spar papir. Treng du skrive ut denne e-posten?  
  
 
 
Fra: Bjerke Per Ludvig [mailto:plb@nve.no]  
Sendt: 30. oktober 2015 10:39 
Til: Ødegård Gun-Mari <gun-mari.odegard@vegvesen.no> 
Emne: Stenginger Vievegen 
 
Hei 
 
Har du/dere oversikt over stengninger av Vievegen, tidspunkt ? 
 
 
 
Vennlig hilsen 

Per Ludvig Bjerke 

Sjefsingeniør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Telefon 22 95 99 13,  mobil 930 58 576 
E-post: nve@nve.no, direkte: plb@nve.no 
Web: www.nve.no 
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