
Hydraulisk analyse for 3 områder 
i Svelgen   

 Norges vassdrags- og energidirektorat 
2019 

 



Rapport 22-2019 

Hydraulisk analyse for 3 elver i Svelgen. 

 

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region vest 

Saksbehandler: Per Ludvig Bjerke 

Ansvarlig: Elise Trondsen 

Vår ref.: NVE 201912728-2 

Arkiv: 333 / 086.21A 

Emneord Hydraulisk analyse, Djupevikelva, Vasselva, Riseelva 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Middelthunsgate 29 

Postboks 5091 Majorstua 

0301 OSLO 

 

Telefon: 22 95 95 95 

Telefaks: 22 95 90 00 

Internett: www.nve.no 

 



Innhold 
Forord .................................................................................................. 4 

Sammendrag ....................................................................................... 5 

1 Innledning ..................................................................................... 6 

2 Datagrunnlag ................................................................................ 6 

3 Flomberegning .............................................................................. 8 

4 Om beregningene ......................................................................... 9 

5 Resultater ...................................................................................... 9 

6 Alternativ for krysning av Djupevikelva .................................... 12 

7 Flomforhold i anleggsperioden ................................................. 13 

8 Miljøtilpasning i Djupevikelva .................................................... 15 

9 Konklusjon .................................................................................. 16 

Referanser ......................................................................................... 17 

Befaringsrapport fra 3 krysningspunkt i Svelgen ....................................25 
 



 

Forord 
På oppdrag for Statens Vegvesen Region Vest har NVE, Hydrologisk avdeling, utført 
hydraulisk analyse for Djupevikelva, Vasselva og Riseelva i Svelgen. Denne rapporten 
beskriver dette arbeidet. 

Arbeidet er blitt utført i 2019 med Per Ludvig Bjerke som ansvarlig for oppdraget fra 
NVE sin side. Byman Hamududu har kvalitetssikret arbeidet. 

Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige 
behandling av saken. 
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Sammendrag 
Det er utført flomberegning og hydraulisk analyse for elvene Djupevikelva, Vasselva og 
Riseelva i Svelgen.  

Flomberegningen viser at 200 års flommen er på 97 m3/s i Riseelva, 95 m3/s i Vasselva 
og 8.5 m3/s i Djupevikelva.  Det er tatt høyde for fremtidige klimaendringer og basert på 
anbefalinger fra NVE er denne økningen satt lik 20 %.  

I Riseelva vil en 200 års flom sammen med 1 års stormflo på 1.26 m i sjøen gi en 
vannstand lik 1.90 moh rett opp for brua. Dette betyr at Riseelva vil stå like opp under 
brua ved utløpet i Svelgen sentrum. For krysninga oppe ved Risevatnet vil brua ligge høyt 
over vannspeilet. 

I Vasselva vil en 200 års flom som inntrer samtidig med 1 års stormflo i sjøen nå opp på 
kote 2.35 moh. Det anbefales at brua ikke legges lavere enn 2.85 moh. 

Vannstanden for en 200 års flom ved krysning av Djupevikelva er på kote 11.5 moh og 
det anbefales at brua ikke legges lavere enn på kote 12 moh for å ta høyde for usikkerhet i 
beregningene og at det kan være drivgods og is i elva ved flom. Det er antatt at bunnen 
ligger på kote 10 moh. Det anbefales at det er minst 4 m mellom pilarene. 

Det kan alternativt brukes en rektangulær kulvert som er 3 m bred og 2 m høy. Det er 
også mulig å bruke 2 sirkulære kulverter med minimum 2 m i diameter. Sirkulære 
kulverter har større fare for tilstopping av grener og kvister og har mindre kapasitet på 
lave vannstander enn kulvert som er flat i bunnen. 

 

  



1 Innledning 
I anledning av reguleringsplanarbeidet for Fylkesvei 614 fra Svelgen til Myklebust har 
Statens Vegvesen Region Vest engasjert NVE Hydrologisk avdeling for å utrede 
flomfaren for krysning av Djupevikelva og Vasselva merket med piler i figur 1. For 
Riseelva er det flomfaren i Riseelva fra Risevatnet og til utløpet i fjorden ved Svelgen 
sentrum som skal utredes. Strekningen er merket med rød ring i figur 1. 

Det er beregnet 200 års flom med sammenhørende hastigheter og vannstand. 

 

Figur 1 Figur som viser de 3 omsøkte lokaliteter. 

 

2 Datagrunnlag 
Til beregningene er det benyttet data mottatt fra Statens Vegvesen Region Vest, 
informasjon fra Norgeskart, data fra NVE Atlas, fra diverse rapporter fra NVE og data fra 
NVE sin Hydra database. Laserdata som beskriver elva er innmålt i 2015 og disse er 
hentet fra databasen hoydedata.no. 

Det er flere målestasjoner i nærheten. Det er også gjort flere flomberegninger og utført 
hydraulisk analyse for elver i nærheten. Dette vil utgjøre en del av grunnlaget for dette 
prosjektet. 

De omsøkte områdene er vist figur 1 og 2. Nedbørfeltet og dets karakteristikker er hentet 
fra NEVINA og er vist i vedlegg 1 til 6. 



Det ble utført befaring med enkel oppmåling den 9 Oktober 2019.  På grunn av dårlig 
mobildekning fikk vi ingen målinger i Djupevikelva. Målingene i Vasselva er vist i 
vedlegg 7. 

 

 

Figur 2 Kartet om viser trasee for ny bru i Svelgen. 

 
 

 

Figur 3 Kart som viser trasee for ny planlagt bru over Vasselva 



 

Figur 4 Kart som viser trasee for ny bru over Djupevikelva. 

 

 

3 Flomberegning 
De undersøkte krysningspunkt i elvene Djupevikelva, Vasselva og Riseelva har felt som 
er henholdsvis 1.4 km2, 30.7 km2 og 32.6 km2 store.  

I Risevatnet ligger målestasjon nr. 86.1 som har vært i drift siden 1928. Det har vært 
fraføring av vatn fra Risevatn til 4 bekkeinntak siden 1973. Derfor kan data fra stasjonen 
brukes for å se på uregulerte vannføringsdata bare frem til og med 1972. 

NVE har flere andre målestasjoner i nærheten av Svelgen og det er gjort analyser på disse 
i flere tidligere prosjekt både av NVE og av konsulenter. Blant annet har Norconsult gjort 
en analyse av planlagte terskler og utført en dambruddsbølgeberegning i Risevatn i 2013. 
De utførte en revidering av flomberegningen for Risevatn i 2017.  

I 2013 gikk Norconsult gjennom målestasjonene 85.1 Nordal, 85.3 Svartebotn, 85.4 
Straumstad, 86.12 Skjerdalselv i tillegg til 86.1 Risevatn. 

I den oppdaterte flomberegningen fra Norconsult av 2017 er 1000 års kulminasjonsflom 
beregnet til 115 m3/s. Det er da plusset på 20 % for å ta høyde for klimaendringer. Basert 
på analysen av Sælthun med flere fra 1997 (1) så ligger Svelgen i flomregionen K2.  



I denne regionen er forholdet mellom 1000 års flommen og middelflom 2.7, mellom 200 
års flom og middelflom 2.3, mellom 20 års flom og middelflom 1.6 og mellom 10 års 
flom og middelflom 1.45.  

For Riseelva blir en 200 års kulminasjonsflom 97 m3/s. Dette gir en spesifikk flomverdi 
lik 3060 l/sek*km2 og er i det området som forventes for regionen. En 20 års flom blir 68 
m3/s og en 10 års flom blir 61 m3/s. 

En beregning basert på NIFS formel gir samme verdi for 200 års flom, se vedlegg 2. 

Vasselva er omtrent lik Risevatn i størrelse og det velges derfor å sette 200 års flommen 
lik 95 m3/s, en 20 år flom blir 66 m3/s og en 10 års flom blir 59 m3/s. 

For Djupevikelva velges verdien fra NIFS formel og settes lik 8.5 m3/s som gir en 
spesifikk flomverdi på 6000 l/sek*km2. En 20 års flom er 6 m3/s og en 10 års flom er 5 
m3/s. 

Justering av flomverdier i forhold til forventede klimaendringer 

Rapporten «Klimaendring og fremtidige flommer i Norge» (Lawrence, 2016) samt 
rapporten «Klima i Norge 2100» (Hanssen Bauer mfl., 2015) tar for seg endringer i 
flomstørrelsen sett i lys av fremtidige klimaendringer. 

Ut fra informasjon og anbefalinger i de nevnte rapportene er det inkludert en økning av 
flomverdiene med 20 % for å ta høyde for klimaendringers effekt på flommer med 
forskjellige gjentaksintervall. 

4 Om beregningene 
Det er beregnet vannstander og vannhastigheter for 200 års, 20 års flom og 10 års flom 
inklusiv klimatillegg i Vasselva og Djupevikelva og for 200 års flom i Riseelva.  Det som 
bestemmer flomhøyden og vannhastigheten er helning av elva, svinger i elva og 
forholdene i elveløpet som størrelse på stein og eventuelt andre hindringer.  

I modellen er laserdata av terrenget samlet inn i 2015 benyttet. Disse ble innhentet på lave 
vannstander i elva og kan derfor brukes direkte som representasjon av elvebunn i 
modellen.  

I beregningene er modellen Hec-Ras versjon 5.0.7 benyttet. Informasjon om den finnes i 
Ref. (10).  

Det er utført simuleringer med Hec-Ras for alle 3 krysningspunkter. Resultatet er 
presentert ved hjelp av kart over vannstander, vanndyp og vannhastigheter. 

5 Resultater 
For Riseelva viser beregningene at for en 200 års flom på 97 m3/s og med 1 års stormflo i 
sjøen er vannstanden 1.90 moh. ved brua i sentrum. 1 års stormflo tilsvarer en vannstand 
på 1.26 moh. i sjøen. Figur 5 viser vanndybden i Riseelva ved 200 års flom. Vanndybden 
er så å si hele veien lavere enn 2 m som skyldes at det ved flom er store vannhastigheter 
som vist i figur 7. Figur 6 viser tverrsnittet ved brua i sentrum ved 200 års flom. 



 

  

Figur 5 Figur som viser vanndybder ved 200 års flom i Riseelva. Figuren viser at vanndypet 

er mindre enn 2 m i elva unntatt for et svært lite parti rett opp for brua i sentrum. 

 

Figur 6 Figur som viser vannstanden ved brua i sentrum ved 200 års flom i Riseelva og 1 års 

stormflo i sjøen. Det kan bli vannstanden komme opp mot 2 moh. 



 

Figur 7 Figur som viser vannhastigheter nedover Riseelva ved 200 års flom. 

For Vasselva eller også kalt Indrehuselva er 200 års flommen lik 95 m3/s og vil gi en 
flomvannstand lik 2.35 moh ved krysningspunktet. En 20 års flom gir vannstand 1.99 
moh og en 10 års flom gir en vannstand lik 1.91 moh. Vannstanden for alle 3 flommene 
er vist i figur 8. Figur 9 viser vannhastigheten ved en 200 års flom nedover Vasselva og 
med 1 års stormflo i sjøen.  

 

Figur 8 Tverrsnitt av Vasselva med inntegnet vannstand for de 3 flommene. 



 

 

Figur 9 Figuren viser vannhastigheter i Vasselva ved en 200 års flom i elva og 1 års stormflo 

i sjøen. Høyeste verdi er opp mot 2 m/s. 

 

6 Alternativ for krysning av Djupevikelva 
For Djupevikelva kan en 200 års flom nå opp mot kote 11.5 moh antatt at bunnen ligger 
på kote 10 moh. og antatt naturlig elveleie. Vannhastigheten vil variere og kan bli opp til 
3-4 m/s avhengig av hvor det måles i tverrsnittet.  

Figur 10 viser vannhastigheten nedover Djupevikelva. Figur 11 viser vannstanden for 200 
års flom, for 20 års flom og for 10 års flom nedover elva antatt at det ikke er hindringer 
som store steiner, trær og kvist langs elva. 

For å dimensjonere nødvendig åpningsareal for en bru eller kulvert gjøres et konservativt 
valg og setter gjennomsnittshastigheten på 2 m/s. Dette fordi det kan være svært ulike 
vanndyp og vannhastigheter i elva ved flom. Dette sees godt av figur 12 som viser 
hvordan vannhastigheten for en 200 års flom, for en 20 års flom og for en 10 års flom 
varierer nedover elva. Det vil da kreves et areal 4 m2 for å ta unna en 200 års flom. For å 
ta høyde for at det kan være is og drivgods i elva ved flom anbefales en minste åpning på 
6 m2. 

Velges alternativet med å bygge bru over det naturlige elveleie anbefales at underkant bru 
ikke legges lavere enn på kote 12 moh. antatt at bunne ligger på kote 10 moh. Det bør 
være minst 4 m mellom brukarene.  



Det kan også være et alternativ å bruke kulvert i stedet for bru i denne elva. Det 
hydraulisk beste er en kulvert med flat bunn for eksempel 3 m bred og 2 m høy. 

Dersom alternativet er runde kulverter bør det være minimum 2 stykker og med diameter 
minimum 2 m. Runde kulverter er imidlertid mindre gunstig med hensyn på oppstuving 
og fortetting og har mindre hydraulisk kapasitet pr cm vannhøyde på mindre flommer. 

Med tanke på erosjon bør det plastres 7.5 m oppover på hver side av kulverten/brua. Selv 
om det i dag ikke er spor av erosjon oppover i vassdraget kan det ikke utelukkes at det på 
grunn av stor vannhastigheter oppstrøms den nye brua kan oppstå erosjon. Elva er bratt 
og det bør sikre med minimum steinstørrelse på 75 cm.  

 

 

Figur 10 Figur som viser vannhastigheter og utbredelse av 200 års flom i Djupevikelva. Ny 

vei kommer ca ved 65 som vist med streker. 

 

7 Flomforhold i anleggsperioden 
Det kan i anleggsperioden være et alternativ å legge et rør med diameter 2 m som kan ta 
unna en flom. Det bør bygges en voll som leder vannet mot røret og som hindrer det i å 
renne inn mot byggeriet av ny bru/kulvert.  Figur 12 viser at det selv ved 10 og 20 års 
flommer kan bli høye vannhastigheter i elva så denne vollen bør bygges av stein med 
minimum størrelse 75 cm. Det kan aldri sikres 100 % mot flom, men et 2 m rør bør kunne 
ta unna de flest flommer i anleggsperioden.    



 

Figur 11 Kurver som viser vannstanden og bunnen av elva for en 200 års flom, 20 års flom 

og 10 års flom i Djupevikelva. Ny vei kommer ved station 65. 

 

 

 

Figur 12 Figur som viser vannhastigheten for 200 års flom, 20 års flom og 10 års nedover 

elva. X-aksens verdier samsvarer med lengdeprofilet nedover elva i figur 10. 

 



 

8 Miljøtilpasning i Djupevikelva 
Hvis det ønskes å legge til rette for fiskeoppgang bør enten den naturlige elva bevares ved 
at det bygges bru eller en kulvert anlegges med terskler i bunnen. Disse vil senke 
vannhastigheten og gi fisken mulighet for å ta seg oppover elva. Figur 12 viser kulvert 
som vandringshinder og i figur 13 og 14 kulverter som fungerer godt. 
 

 

Figur 13 Eksempel på vandringshinder for fisk ved utløpet av kulvert. Fra Håndbok SVV 

 

Figur 14 Kulvert med ospestokker som fisketrapp. Foto: Øyvind Haugland 



 

Figur 15 Oppmurt fisketrapp inne i sirkulær kulvert. Fra Håndbok for SVV. Foto: Sigrun 

Børresen. 

 

9 Konklusjon 
Det er foretatt en hydraulisk analyse av 3 krysningspunkt for ny fylkesvei 614 på 
strekningen Svelgen - Myklebust. 

Resultatene viser at en 200 års flom er på 97 m3/s for Riseelva ved Svelgen. Dette gir en 
vannstand på 1.9 moh ved brua i sentrum. Det er da antatt 1 års stormflo i sjøen på kote 
1.26 moh. 

For Vasselva eller også kalt Indrehuselva er 200 års flommen lik 95 m3/s. Her vil en 200 
års flom ligge på kote 2.35 moh. Det anbefales å ikke legge brua lavere enn 2.85 moh. 

For Djupevikelva vil en 200 års flom ligge på kote 11.5 antatt at bunnen ligger på kote 
10. Det anbefales at underkant bru ikke legges lavere enn 2 m over bunnen av elva for å 
høyde for is og drivgods kan drive i elva ved flom. 

For Djupevikelva kan en rektangulær kulvert som er 3 m bred og 2 m høy eller 2 runde 
kulverter med diameter minimum 2 m være et alternativ. Sirkulære kulverter er mindre 
gunstige med hensyn på faren for tilstopping og gir mindre hydraulisk kapasitet enn en 
kulvert med falt bunn. 
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VEDLEGG 1 Kart over feltet ned til Riseelva  
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VEDLEGG 2 Flomberegning for Riseelva ved bruk av NIFS formelverk 
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VEDLEGG 3 Kart over feltet ned til krysning av Vasselva 
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VEDLEGG 4 Flomberegning for Vasselva ved bruk av NIFS formel 
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VEDLEGG 5 Kart over feltet ned til Djupevikelva.  
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VEDLEGG 6 Flomberegning for Djupevikelva ved bruk av NIFS formel 
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VEDLEGG 7 
 Kart over innmålte punkter ved utløp Vasselva 
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VEDLEGG 8 Befaringsrapport fra Svelgen den 9 oktober 2019 

Befaringsrapport fra 3 krysningspunkt i Svelgen 
Avreise kl 11:50 
Fremme kl. 12:50 
Kjørte bil i 1t 30 min til først sted som var Djupevikelva. 
 
Hovedfokus var å ta bilder og å se etter spesielle hydrauliske vanskeligheter. Innmåling 
med GPS ble gjort på Vasselva og Riseelva. For dårlig mobildekning i Djupevikelva. 
 
Djupevikelva  

 Start befaring kl. 15:00 
 Dårlig mobil dekning ga ingen signal til GPS 
 Bekken var tydelig og steinene var begrodd som betyr ligget på samme stred 

lenge 
 Mørkt vann, myr vann? 
 Liten eller ingen masse transport  
 Bekken er veldig bratt 

Kryssingen har ikke hydraulisk forbindelse med sjø/fjord 
Feltet er bratt og skoglendt. 
Feltet går helt fra fjellet øverst som gir rask avrenning  
Nedre er det skoglendt og farten på avrenningen senkes  
Bekken er ca. 1 m dyp 
Ferdig kl. 15:30 
 

Neste stop Vasselva Bremanger 
 
Kl 1535 Vasselva Bremanger 
Veien krysser en arm av fjorden rett nedstrøm Indrehus kraftverk. Ved lav sjø oppstår det 
et stryk her.  
Det var fjøre sjø i dag og vann renner ut i fjorden. Se bilder. Ved flo sjø står sjøen over 
stryket og drukner det. 
Det er stormflo pluss 200 års flom i Vasslivatnet som gir maks høyde. 
Vi måler oppstrøms og nedstrøms stryket. Vannstand nederst i fjorden var ca. 0.52 moh 
og opp for stryket var 0.65 moh.  
 
 

Riseelva i Svelgen 
Var på utløp Risevatn og nede ved sjøen. 
Demning i utløpet. Trangt og bratt de første 200 m. 
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VEDLEGG 9 Flomfaktorer fra Sælthun 1997. 
 

 
 


