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Forord 
På oppdrag for Statens vegvesen Region nord har NVE, Hydrologisk avdeling, utført 
flomberegninger for tre vassdrag i Hammerfest kommune i Finnmark.  

Middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100 og 200 år er beregnet. I tillegg er 
flomverdiene justert i forhold til forventede klimaendringer.  

Arbeidet er blitt utført i juni 2014. 

Petter Reinemo har vært ansvarlig for oppdraget fra NVEs side, i tillegg har Per Alve 
Glad kvalitetskontrollert arbeidet. 

Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige 
behandling av saken.  

Oslo, juni 2014 

Sverre Husebye Petter Reinemo 
seksjonssjef  overingeniør 
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Sammendrag 
Det er utført flomberegning for tre vassdrag i Hammerfest kommune i Finnmark. Det 
innebefatter Storelva, Indrefjordelva og Strupen for punktene der elvene krysser Fv94. 
Arbeidet er gjennomført i tilknytning til ny Reguleringsplan for omkjøring i Hammerfest 
sentrum.  Middelflom og flommer med gjentaksintervall 50, 100 og 200 år er beregnet. I 
tillegg er flomverdiene justert i forhold til forventede klimaendringer.  

Flomberegningen er kontrollert av Per Alve Glad, NVE. 

Det finnes ikke vannføringsmålinger i vassdragene. Flomberegningene er derfor basert på 
data fra målestasjoner i nærliggende vassdrag og beregninger utført med regionale 
formler og frekvenskurver (Sælthun et a., 1997).  

Resultatet ble (kulminasjonsverdier):  

Sted 
Areal 
km2 

QM Q50 Q100 

 
Q200 

 l/s∙km2 m3/s m3/s m3/s m3/s 

Storelva 42,7 516 22,0 43,9 48,7 53,6 

Indrefjordelva 17,9 618 11,1 22,7 24,8 26,8 

Strupen 2,4 575 1,4 4,5 5,0 5,6 

Kulminasjonsvannføringer for flommer i et endret klima (år 2100) er som følger:  

Sted 
Areal 
km2 

QM Q50 Q100 

 
Q200 

 l/s∙km
2 

m3/s m3/s m3/s m3/s 

Storelva 42,7 619 26 53 58 64 

Indrefjordelva 17,9 741 13 27 30 32 

Strupen 2,4 690 1,7 5,4 6,0 6,8 

Det er valgt ut ni målestasjoner i området til å beregne og sammenligne middelflom, 
frekvenskurver og kulminasjonsverdier. Det er få målestasjoner i nærheten med lite 
feltareal. Dataseriene som er brukt i frekvensanalysene er av varierende kvalitet på 
flomvannføringer. Med bakgrunn i det tilgjengelige datagrunnlaget for beregningene kan 
usikkerheten i resultatene regnes som stor.  
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1 Beskrivelse av nedbørfeltene 
De tre analysevassdragene ligger alle i Hammerfest kommune. Selv om nedbørfeltene 
grenser til hverandre kan de ha noe ulike flomforløp. Dette skyldes i stor grad ulikt 
feltareal, effektiv sjøprosent og høydeintervall.  

Vårflommen dominerer i området, men det kan også forekomme større flommer på 
høsten og vinteren noe som blir tatt i betraktning i flomberegningene. 

Feltkarakteristika for nedbørfeltene er vist i tabell 1 og feltgrensene er vist i figur 1. 
Detaljerte feltkarakteristika for feltene er gitt i vedlegg 1.  
Tabell 1: Feltkarakteristika for nedbørfeltene. 

Sted Feltareal 
[km2] 

qn (61-90)* 
[l/s*km2] 

Eff sjø 
[%] 

Høydeintervall 
[moh.] 

Feltlengde 
[km] 

Storelva 42,7 38,9 2,5 8 – 590 10,6 

Indrefjordelva 17,9 42,8 0,5 7 - 626 8,7 

Strupen 2,4 28,0 5,1 5 - 290 1,8 

*Avrenning beregnet fra NVEs avrenningskart for normalperioden 1961-1990. 

 

 
Figur 1: Nedbørfeltene til de tre vassdragene langs Fv 94. 
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2 Metode 
Det foreligger ingen kjente vannføringsmålinger i de tre vassdragene. Flomberegningene 
baserer seg derfor på data fra målestasjoner i nærliggende vassdrag og eksisterende 
formelverk.  

2.1 Målestasjoner 
En oversikt over nedbørfeltene til aktuelle sammenligningsstasjoner i området er gitt i 
tabell 2. Beliggenhet og feltgrenser er vist i figur 2. Sammenligningsstasjonene er 
identiske med de som ble benyttet i arbeidet med flomberegning for seks vassdrag langs 
Rv. 94 for Statens vegvesen Region nord (NVE 11/2013 B). 

Målestasjon 221.1 Magerøy ligger ca 80 km nordøst for Hammerfest. Magerøy har 
samme feltareal som Strupen, men en noe høyere effektiv sjøprosent. Målestasjonen har 
vært i drift siden 1992. Det er utarbeidet en midlertidig vannføringskurve for perioden 
1992-2003 og en ny kurve for perioden 2003-dd. Begge kurvene er usikre på 
flomvannføringer på grunn av manglende vannføringsmålinger på store vannføringer.  

Målestasjon 220.1 Hamnevatn lå ca 50 km nordøst for Hammerfest. Hamnevatn har et 
feltareal på omtrent samme størrelse som Storelva, men med en noe lavere effektiv 
sjøprosent. Stasjonen var bare aktiv i perioden 1957-1977. Målestasjonen har en relativt 
kort tidsserie og kvaliteten på flomvannføringsdata er ikke kjent. 

Målestasjon 213.4 Kvalsund ligger ca 25 km sør for Hammerfest og er den målestasjonen 
som ligger nærmest analyseområdene. Feltarealet til målestasjonen er vesentlig større enn 
analysefeltene. Målestasjonen har relativt lang tidsserie og vannføringskurvens kvalitet på 
flom er vurdert som god. 

Målestasjon 230.1 Nordmannset ligger ca 145 km nordøst for Hammerfest.  Nordmannset 
har et feltareal på omtrent samme størrelse som Indrefjordelva, men en høyere effektiv 
sjøprosent. Målestasjonen har den lengste tidsserien av sammenligningsstasjonene og 
kvaliteten på vannføringskurven på flom er vurdert som middels god. 

Målestasjon 237.1 Båtsfjord ligger ca 225 km øst nordøst for Hammerfest.  Båtsfjord har 
et feltareal på størrelse med Indrefjordelva og har også en lav effektiv sjøprosent. 
Målestasjonen har en relativt lang tidsserie og vannføringskurven har tre ulike 
gyldighetsperioder med varierende kvalitet på flomvannføringer. 

Målestasjon 197.8 Ersfjord ligger ca 225 km sydvest for Hammerfest.  Ersfjord har et 
feltareal på tilsvarende størrelse som Indrefjordelva, med en tilsvarende effektiv 
sjøprosent. Middelvannføringen er her vesentlig større enn for analysefeltene. 
Målestasjonen ble flyttet i 2006 (197.10 Ersfjordelva). Den nye stasjonen har fortsatt bare 
en midlertidig kurve som er basert på få målinger. Disse dataene brukes derfor ikke i 
analysen på grunn av den store usikkerheten i vannføringskurven. Data som ble registrert 
etter 2001, ved den gamle stasjonen, er av svært dårlig kvalitet og brukes heller ikke. 
Tidsserien som brukes i analysen er derfor relativt kort og vannføringskurven på flom er 
vurdert som middels god. 

Målestasjon 197.4 Storelv lå ca 215 km sydvest for Hammerfest.  Storelv har et feltareal 
som ligger mellom feltarealet til Strupen og Storelva. Nedbørfeltet har en mye høyere 
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middelavrenning og en mindre effektiv sjøprosent enn analysefeltene. Målestasjonen var i 
drift i perioden 1962-1978 og kvaliteten på flomvannføringsdata er ikke kjent. 

Målestasjon 207.1 Fagertun lå ca 135 km vest sydvest for Hammerfest.  Fagertun har et 
feltareal som er noe mindre enn Indrefjordelva. Den effektive sjøprosenten er lav og 
dermed sammenlignbar med Indrefjordelva. Målestasjonen var i drift i perioden 1948-
1983 og kvaliteten på flomvannføringsdata er vurdert som middels god. 

Målestasjon 203.3 Stordalselv lå ca 215 km sydvest for Hammerfest.  Stordalselv har et 
feltareal som ligger mellom Indrefjordelva og Strupen. Den effektive sjøprosenten er 
sammenlignbar med Storelva. Feltet strekker seg over et mye større høydeintervall enn 
analysefeltene. Målestasjonen var kun i drift i perioden 1987-1994 og kvaliteten på 
flomvannføringsdata er vurdert som middels god. 

Målestasjonene i området gir et dårlig datagrunnlag for analysefeltene. Det er få 
målestasjoner i området med lite nedbørfelt og god kvalitet på måledataene. 
Tabell 2. Feltkarakteristika for aktuelle sammenligningsstasjoner. 

Stasjon  Måle- 
periode 

Felt-
areal 
(km2) 

Eff. 
sjø  
(%) 

QN       
(61-90) 
(l/s∙km2

 

Qobs   
 

(l/s∙km2) 

Høydeint. 
            

moh. 

Feltlengde  
              

km 

221.1 Magerøy 1992-dd 2,7 8,6 36 32,2 108 - 297 2,9 

220.1 Hamnevatn 1957-1977 53,6 1,6 35 53,4 23 - 455 10,6 

213.4 Kvalsund 1978-dd 125,0 1,0 38 31,4 19 - 707 14,0 

230.1 Nordmannset 1961-dd 19,30 4,0 25 36,1 72 - 368 6,8 

237.1 Båtsfjord 1980-dd 21,9 1,4 36 26,2 142 - 480 6,0 

197.8 Ersfjord 1983-dd 18,6 0,9 56 88,3 91 - 1006 0,0 

197.4 Storelv 1962-1978 7,0 0,0 57 72,8 6 - 768 5,5 

207.1Fagertun 1948-1983 15,5 0,1 38 84,9 19 - 906 5,2 

203.3 Stordalselv 1986-1995 14,8 2,3 53 65,3 14 - 1217 7,1 
QN årsmiddelavrenningen i perioden 1961-90 beregnet fra NVEs avrenningskart. 

Qobs årsmiddelavrenningen beregnet for periode med tilgjengelige observasjoner.  
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Figur 2: Nedbørfelt til relevante målestasjoner i området (svart) og analysefeltene (rødt). 

2.2 Flomformler 
Regionale flomformler gitt i Sælthun et al. (1997) blir benyttet i flomberegningene. Der 
formlene ikke blir benyttet direkte blir de brukt i vurderingen av resultatene. Formlene 
gjelder for felt >20 km2, men bør brukes med forsiktighet for felt < 100 km2 (NVE 2011). 
Det betyr at det kan forventes en stor grad av usikkerhet ved bruk av formlene for 
analysefeltene, noe som spesielt gjelder Strupen. Det er gitt formler for ulike vår- og 
høstflomregionener med tilhørende regionale flomfrekvenskurver. Hammerfest ligger 
innen vårflomregion 3 (V3) og høstflomregion 3 (H3). Formlene for beregning av 
spesifikk middelflom (qM) er gitt under: 

Vårflomregion 3: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞𝑀𝑀 = 0,3066 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆𝑇𝑇 − 0.0220 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆 + 0,0939 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆 + 0,3252 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞𝑁𝑁 + 3,09 

Høstflomregion 3: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞𝑀𝑀 = 1,2014 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑞𝑞𝑁𝑁 − 0,0819 ∗ ln �
𝐴𝐴
𝐿𝐿𝑆𝑆
� − 0,0268 ∗ 𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆 + 0,0013 ∗ 𝑆𝑆𝑇𝑇 + 1,07 
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3 Flomberegninger 
3.1 Resultater fra målestasjoner og flomformler 
For beregning av middelflom er det gjort en vurdering av middelflom for målestasjonene 
i tabell 2 og beregning av middelflom fra eksisterende formelverk (Sælthun et al., 1997).  

I tabell 3 vises resultatene for flomfrekvensanalysene for de aktuelle målestasjonene som 
døgnmiddelverdier. Tabell 4 viser middelflom beregnet fra de regionale flomformlene for 
region V3 og H3 med tilhørende frekvensfordeling. 
Tabell 3. Flomfrekvensanalyse på årsflommer, døgnmiddelverdier. 

Stasjon Periode 
Ant. 
år 

Areal 
km2 

QM /qM Q50/  
QM 

Q100/  
QM 

Q200/  
QM 

Fordelings- 
funksjon m3/s l/s•km2 

221.1 Magerøy 1993-2009 14 2,70 0,99 365 1,80 1,95 2,09 LG3-NVE 

220.1 Hamnevatn 1958-1974 17 53,6 30,89 576 1,94 2,13 2,33 Gum(mom) 

213.4 Kvalsund 1979-2010 32 125 38,10 305 1,99 2,21 2,43 LP3-NVE 

230.1 Nordmannset 1962-2010 49 19,3 7,55 391 2,05 2,24 2,42 Gam3 

237.1 Båtsfjord 1980-2010 29 21,9 5,11 233 1,57 1,67 1,76 GAM2-MLE 

197.8 Ersfjord 1984-2001 18 18,6 10,89 585 1,61 1,74 1,86 GAM2-MLE 

197.4 Storelv 1963-1977 15 6,98 5,08 728 2,1 2,4 2,6 GEV-PWM 

207.1Fagertun 1949-1982 34 15,5 7,89 509 1,41 1,44 1,47 GEV-PWM 

203.3 Stordalselv 1987-1994 8 14,8 6,11 413 1,80 1,95 2,09 LG3-NVE 
 
Tabell 4: Middelflom beregnet med de regionale flomformlene og flomfrekvenskurvene for region V3 og 
H3, utledet for de tre analysevassdragene.  

Vassdrag Region 
Areal 
km2 qN*               

QM Q50/  
QM 

Q100/  
QM 

Q200/  
QM l/s∙km2 m3/s 

Storelva 
V3 

42,7 38,9 
318 13,6 1,8 2,0 2,2 

H3 207 8,8 2,6 3,0 3,4 

Indrefjordelva 
V3 

17,9 42,8 
394 7,05 1,8 2,0 2,2 

H3 266 4,8 2,6 3,0 3,4 

Strupen 
V3 

2,4 28,0 
356 0,9 1,8 2,0 2,2 

H3 153 0,4 2,6 3,0 3,4 

*spesifikk årsmiddelavrenningen i perioden 1961-90 beregnet fra NVEs avrenningskart. 
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3.2 Kulminasjonsvannføring 
I små vassdrag vil kulminasjonsvannføringen være atskillig større enn 
døgnmiddelvannføringen. Dette er spesielt karakteristisk i vassdrag hvor vannføringen 
kan stige raskt og flommene har et spisst forløp. Små nedbørfelt med lav effektiv 
sjøprosent vil typisk ha et raskere og spissere flomforløp sammenlignet med større 
nedbørfelt med høyere effektiv sjøprosent. 

Forholdet mellom kulminasjonsvannføring (momentanvannføring) og 
døgnmiddelvannføring (Qmom/Qmid) anslås fortrinnsvis ved å analysere de største 
observerte flommene i vassdraget. Siden det ikke finnes vannføringsdata fra vassdragene 
må forholdstallet Qmom/Qmid dermed beregnes med utgangspunkt i nærliggende og 
lignende målestasjoner i området og beregnede forholdstall fra eksisterende formelverk.  

Forholdstallet mellom momentanflom for de tre største registrerte flommene for 221.1 
Magerøy og 230.1 Nordmannset er vist i henholdsvis tabell 5 og 6. 

Tabell 5: Kulminasjons- og døgnmiddelvannføringer ved 221.1 Magerøy. De 3 største årlige flommene i 
analyseperioden (1993-2009). 

Dato 
Kulminasjon 

m3/s 
Døgnmiddel 

m3/s 
Qmom/Qmid 

 
15.01.2001 2,06 1,46 1,41 

20.05.2000 1,82 1,42 1,28 

22.04.1999 1,56 1,47 1,06 

 Snitt 1,25 

 

Tabell 6: Kulminasjons- og døgnmiddelvannføringer ved 230.1 Nordmannset. De 3 største årlige 
flommene i analyseperioden (1962-2010). 

Dato 
Kulminasjon 

m3/s 
Døgnmiddel 

m3/s 
Qmom/Qmid 

 

29.05.1970 19,9 12,46 1,60 

06.06.1969 17,96 8,27 2,17 

07.06.1965 17,47 13,64 1,28 

 Snitt 1,68 
 

I Sælthun et al. (1997) er det utarbeidet formler som uttrykker en sammenheng mellom 
forholdet Qmom/Qmid og feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent) for vår- og 
høstsesong. Formlene er gjengitt under der A = feltareal og ASE = effektiv sjøprosent.  

Vårflom: Qmom/Qdøgn = 1.72 - 0.17 • logA – 0.125 • ASE
0.5 

Høstflom: Qmom/Qdøgn = 2.29 - 0.29 • logA - 0.270 • ASE
0.5 

 
Beregnet forholdstall for de tre vassdragene er gitt i tabell 7.  
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Tabell 7: Beregnede forholdstall mellom momentanflom og døgnmiddelflom fra eksisterende 
formelverk. 

Vassdrag 
 

Areal 
km2 

Eff. sjø, ASE     
% 

Qmom/Qdøgn 

Vår Høst Middelvår/høst 

Storelva 42,7 2,5 1,25 1,39 1,32 

Indrefjordelva 17,9 0,5 1,42 1,74 1,58 

Strupen 2,4 5,1 1,37 1,57 1,47 
 

På bakgrunn av analysen i tabell 5 og 6 virker forholdstallene funnet i tabell 7, basert på 
Sælthun et al. (1997), å kunne være representative for analysefeltene. Gjennomsnittet 
mellom forholdstallet for høstflom og vårflom blir benyttet videre i beregningene. 

 

3.3 Beregning av dimensjonerende flommer 
For Storelva virker målestasjon 220.1 Hamnevatn, 213.4 Kvalsund og 230.1 
Nordmannset å være mest relevante. Hammervatn har en lavere effektiv sjøprosent 
sammenlignet med Storelva som betyr at flomtoppene kan være noe mer dempet. 
Samtidig er kvaliteten på måleserien her ukjent.  På bakgrunn av et vesentlig mindre 
feltareal antas det at spesifikk middelflom i Storelva er større enn i Kvalsund til tross for 
at Kvalsund har en lavere effektiv sjøprosent. Spesifikk middelflom for Nordmannset blir 
benyttet for Storelva basert på denne vurderingen. Den spesifikke middelflommen er noe 
større enn hva de regionale flomformlene gir. Flomfrekvenskurven fra 213.4 Kvalsund 
blir benyttet. Denne passer godt overens med flomfrekvenskurven til 230.1 Nordmannset. 
Kurven gir noe høyere verdier enn frekvenskurven til V3, som virker representativ på 
bakgrunn av valgt spesifikk middelflom. I flomberegningen blir det ikke tatt hensyn til at 
nedslagsfeltet er delvis regulert. I tilfeller der magasinene har god kapasitet når flommene 
inntreffer kan de bidra med en vesentlig dempning av flomtoppene. Flomberegningene 
gjøres dermed for et scenario der magasinene er tilnærmet fulle i det storflommen opptrer 
og kan derfor være noe konservative. 

For Indrefjordelva er det valgt å benytte data fra 230.1 Nordmannset både for spesifikk 
middelflom og flomfrekvenskurve. Spesifikk middelflom er tilnærmet lik verdien fra V3. 
Flomfrekvenskurven fra Nordmannset gir noe høyere verdier enn V3 noe som virker 
realistisk når man sammenligner med frekvensfordeling fra de relevante målestasjonene. 
Dette gjelder både 213.4 Kvalsund, som ligger geografisk nærmest Indrefjordelva, og de 
stasjonene som har omtrent samme feltareal som Indrefjordelva. De regionale 
flomformelene med frekvensfordeling vil innebefatte en stor grad av usikkerhet for 
Indrefjordelva på bakgrunn av lite feltareal. 

For Strupen foreligger det et begrenset grunnlag for sammenligning med målestasjoner. 
221.1 Magerøy har en feltkarakteristikk som kan sammenlignes med Strupen, men det 
foreligger her et begrenset datagrunnlag for analyse av større flommer. For små felt kan 
lokale variasjoner i form av utforming og geografi ha stor påvirkning på vannføringen. 
Små og bratte felt er ofte karakterisert av en rask avrenningskarakteristikk med markante 
flomtopper. Som døgnmiddelflom er verdi fra 230.1 Nordmannset benyttet. Det er valgt 
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en flomfrekvenskurve som er vesentlig brattere enn det kurvene fra målestasjonene og de 
regionale flomformlene gir. En brattere kurve er valgt for å ta hensyn til Strupens 
begrensede feltareal og en forventet rask avrenningskarakteristikk. Følgene 
flomfrekvenskurve er benyttet: Q50/QM=3,29, Q100/QM=3,65 og Q200/QM=4,08. 

Tabell 8 gir beregnet døgnmiddelflom og tabell 9 gir momentanflom for de tre 
analysefeltene. 
Tabell 8: Døgnmiddelflom for analysefeltene. 

Vassdrag 
Areal 
km2 

QM Q50 

 
Q100 

 
Q200 

 l/s∙km2 m3/s m3/s m3/s m3/s 

Storelva 42,7 391 16,7 33,2 36,9 40,6 

Indrefjordelva 17,9 391 7,0 14,3 15,7 16,9 

Strupen 2,4 391 0,94 3,1 3,4 3,8 

 

Tabell 9: Momentanflom for analysefeltene. 

Vassdrag 
Areal 
km2 

QM Q50 

 
Q100 

 
Q200 

 l/s∙km2 m3/s m3/s m3/s m3/s 

Storelva 42,7 516 22,0 43,9 48,7 53,6 

Indrefjordelva 17,9 618 11,1 22,7 24,8 26,8 

Strupen 2,4 575 1,38 4,5 5,0 5,6 
 

3.4 Justering av flomverdier i forhold til forventete 
klimaendringer 

I NVE (5/2011) er det gitt anbefalinger om hvordan man skal ta hensyn til forventet 
klimautvikling frem til år 2100 ved beregning av flommer med forskjellige 
gjentaksintervall. Ut fra avsnitt 8.1 i nevnte rapport, blir det benyttet en faktor på 1,2 (20 
% økning) for å anslå klimaendringers effekt på flommer med forskjellige 
gjentaksintervall. 

Kulminasjonsvannføringer for flommer i et endret klima (år 2100) blir dermed som i 
tabell 10.  
Tabell 10: Momentanflom for analysefeltene inkludert klimatillegg (+20 % som følge av forventede 
klimaendringer). 

Vassdrag 
Areal 
km2 

QM Q50 

 
Q100 

 
Q200 

 l/s∙km2 m3/s m3/s m3/s m3/s 

Storelva 42,7 619 26,4 53 58 64 

Indrefjordelva 17,9 741 13,3 27 30 32 

Strupen 2,4 690 1,7 5,4 6,0 6,8 
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4 Usikkerhet 
Det er en hel del usikkerhet knyttet til frekvensanalyser av flomvannføringer. De 
observasjoner som foreligger er av vannstander. Disse omregnes ut fra en 
vannføringskurve til vannføringsverdier. Vannføringskurven er basert på observasjoner 
av vannstander og tilhørende målinger av vannføring i elven. De direkte målingene er 
ofte ikke utført på store flommer. De største flomvannføringene er altså beregnet ut fra et 
ekstrapolert forhold mellom vannstander og vannføringer, dvs. også ”observerte” 
flomvannføringer inneholder en stor grad av usikkerhet. Andre kilder til usikkerhet er 
bruk av døgnmiddelverdier og mangel på lange findataserier. 

De regionale flomformlene (Sælthun et al. 1997) gjelder for felt >20 km2, men bør brukes 
med forsiktighet for felt < 100 km2 (NVE 2011). Til tross for dette er de regionale 
formlene brukt i denne rapporten på grunn av manglende alternative formelverk for små 
felt. Dette bidrar til usikkerheten i resultatene. 

Å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data er meget vanskelig. Det er mange faktorer 
som spiller inn, særlig for å anslå usikkerhet i ekstreme vannføringsdata. Med bakgrunn i 
det tilgjengelige datagrunnlaget for denne beregningen kan usikkerheten i resultatene 
regnes som stor. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Nedbørfelt med feltkarakteristika for analysefeltene. 

Storelva: 

 

Indrefjordelva: 
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Strupen: 
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