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Sammendrag 
Det er utført flomberegninger for Høytverrelva der den krysser E-6 i Setersmoen i Troms. 
Flomverdien for 200 års flom ble funnet til å være 93 m3/s. Det er da inkludert et klimapåslag på 20 % 
for å ta høyde for fremtidige klimaendringer. 

Det er utført vannlinjeberegninger ved hjelp av den hydrauliske modellen Hec-Ras. Denne viser at ved 
en 200 års flom vil elvetrauet fylles og vannet vil stå langt inn over breddene. Vannstanden for 200 års 
flom ved den nye brua er beregnet til å ligge på 62.5 moh og anbefalt nedre grense for bru er 63 moh. 

 

Resultatene av flomberegningen ble:   

Elv QM Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000 

Høytverrelva, m3/s 23 39 55 64 77 90 108 

Høytverrelva (År:2100) m3/s 27 47 66 77 93 108 130 
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1 Flomberegning 
1.1 Nedbørfelt 

Nedbørfeltet til Høytverrelva, for punktet der E6 krysser elva, er 45,5 km2 stort. Feltet ligger i Bardu 
kommune og består i stor grad av skog (51%) og snaufjell (34%). Det høyeste punktet i feltet er 
Storale som strekker seg til 1237 moh. Det er et større vann i feltet, Langvatn, som bidrar med en 
effektiv sjøprosent på 2,5%. Vårflommen er dominerende i området. 

Feltkarakteristika for nedbørfeltet er vist i tabell 1 og feltgrensene er vist i figur 1. Detaljerte 
feltkarakteristika for feltet er gitt i vedlegg 1.  
Tabell 1: Feltkarakteristika for Høytverrelva. 

Elv 
Feltareal 

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

Eff sjø 
[%] 

Høydeint. 
[moh.] 

Skog 
[%] 

Myr 
[%] 

Snaufj. 
[%] 

Høytverrelva 45,5 28,7 2,5 60 – 1237 51 5 34 

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

 
Figur 1: Nedbørfeltet til Høytverrelva.  
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Det foreligger ingen kjente vannføringsmålinger i vassdraget. Flomberegningen baserer seg derfor på 
data fra målestasjoner i nærliggende vassdrag, eksisterende formelverk og tidligere flomberegninger 
gjort i området.  

1.1.1 Målestasjoner 
Det er flere aktuelle målestasjoner i området der det foreligger lengre måleserier av 
vannstand/vannføring som sammen kan gi et bilde av flomforholdene i Høytverrelva. Målestasjonene 
som er benyttet som grunnlag i flomberegningene er beskrevet kort under. Det er valgt ut stasjoner 
som ikke er påvirket av regulering. 
 
196.12 Lundberg ligger i samme vassdragsområdet som Høytverrelva. Feltene strekker seg over ca det 
samme høydeintervallet men feltarealet til Lundberg er vesentlig større enn Høytverrelva. Nedbørfeltet 
til Lundberg er uregulert med mye høyfjell. Dataene fra stasjonen anses som gode. 
 
196.13 Bardujord ligger i samme vassdragsområde som Høytverrelva og dekker mye av det samme 
området som 196.12 Lundberg. Feltareal og høydeintervall er representativt opp mot Høytverrelva, 
men utfra feltets utforming virker Bardujord å ha en noe raskere responstid. Kvaliteten på dataene 
anses som middels gode. 
 
196.7 Fiskeløsvatn måler et naturlig felt og har et feltareal og høydeintervall som er representativt for 
Høytverrelva. Den effektive sjøprosenten er derimot vesentlig større, noe som kan resultere i lavere 
spesifikke flomverdier enn ved Høytverrelva. Dataene fra stasjonen anses som gode. 
 
197.4 Storelv måler et lite uregulert felt på Kvaløya i Troms. Feltet er kystnært og virket på bakgrunn 
av utforming å ha en svært høy respons sammenlignet med Høytverrelva. Feltet er bratt og det 
forventes høyere spesifikke flomverdier enn ved Høytverrelva.  
 
197.8 Ersfjord har et feltareal som er cirka halvparten av feltet til Høytverrelva. Feltet er kystnært og 
ligger på Kvaløya i Troms. Dataene ved stasjonen fra etter 2002 er svært dårlige og blir derfor ikke 
benyttet i analysen.  
 
I Tabell 2 er feltkarakteristika for de utvalgte målestasjonene gitt. 
 
Tabell 2: Feltkarakteristika for aktuelle sammenligningsstasjoner. 

Stasjon
  

Måle- 
periode 

Areal 
(km2) 

Eff. sjø  
(%) 

QN       
(61-90)* 
(l/s∙km2) 

Høyde-int. 
(moh) 

196.12 
Lundberg 

1962-2013 247 0.0 53 93 – 1565 

196.13 
Bardujord 

1962 - 1990 68.5 0.0 48 100 - 1523 

196.7 Ytre 
Fiskeløsvatn 

1961 – 2013 54.4 15.6 30 159 – 1240 

197.4 
Storelv 

1963 - 1977 6.98 0.0 57 6 - 768 

197.8  
Ersfjord 

1984 - 2001 19.2 0.9 55 83 – 1006 

* Avrenning beregnet fra NVEs avrenningskart for normalperioden 1961-1990. 
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1.1.2 Flomformler 
Glad m.fl. (2014) presenterer et nasjonalt formelverk for beregning av middelflom og vekstkurver for 
felt < 50 km2. Formelverket er basert på regresjonsanalyser og er testet på over 4000 nedbørfelt. 
Inngangsparameterne til formelen er feltareal, midlere avrenning og effektiv sjøprosent. Den største 
usikkerheten i formelverket ligger i estimatet av middelflom. Det betyr at et godt estimat av 
middelflom vil redusere usikkerheten i beregningene betraktelig. Formlene bør ikke benyttes ukritisk 
og det anbefales derfor at også andre metoder benyttes for å redusere usikkerheten i beregningene. 
 
Det henvises til Glad m.fl (2014) for presentasjon og beskrivelse av formlene. Formlene blir benyttet 
for Høytverrelva da feltet er < 50 km2. 
 
 

1.1.3 Tidligere flomberegninger i området 
Resultatene beregnet på data fra målestasjonene og flomformlene blir sammenlignet med tidligere 
beregninger gjort for nærliggende nedbørfelt med omtrent samme feltarealet.  
  
I NVE (2011) ble det gjort beregninger av Bjorelv som ligger i samme vassdragsområde som 
Høytverrelva (ca 30km nordøst i luftlinje). Feltet har areal på 11,5 km2 og strekker seg fra 50 – 1115 
moh. Den effektive sjøprosenten er null. Feltet virker på bakgrunn av utforming og feltkarakteristikka 
å ha en noe høyere respons enn Høytverrelva. Det vil resultere i høyere spesifikke flomverdier. Det er 
for Bjorelva funnet en spesifikk kulminert middelflom på 765 l/s*km2 og en spesifikk kulminert 200-
årsflom på 1600 l/s*km2. 
 
I NVE (2013) ble det gjort beregning av elva Grenan ved Hanstad bru. Feltet ligger ca 25 km sørøst 
for Høytverrelva i det samme vassdragsområdet. Nedbørfeltet til Grenan er 9,3 km2 stort og strekker 
seg fra 308 – 1142 moh. Den effektive sjøprosenten er på 0,3 og feltet er dominert av snaufjell (93%). 
Feltkarakteristika indikerer at spesifikke flomverdier forventes å være høyere for Grenan enn for 
Høytverrelva. Kulminert spesifikk middelflom er beregnet til 750 l/s*km2, mens kulminert spesifikk 
200-årsflom er beregnet til 1380 l/s*km2. 
 
 

1.1.4 Klimatillegg 
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. Ut fra avsnitt 8.1 i nevnte rapport anbefales det å benytte 
en faktor på 1,2 (20 % økning) for å anslå klimaendringers effekt på flommer med forskjellige 
gjentaksintervall fram mot år 2100. Dette gjelder for alle felt i Troms og Finnmark der nedbørfeltet er 
mindre enn 100 km2. 
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1.2 Resultater fra målestasjoner, flomformler og tidligere 
beregninger 

 

1.2.1 Målestasjoner 
Tabell 3 gir beregnede døgnmiddelverdier og frekvensfordeling gitt av data fra de aktuelle 
målestasjonene. Analysegrunnlaget er hentet fra NVE sin Hydra2-database. 
Tabell 3: Middelflom og flomfrekvensanalyse på årsflommer ved de aktuelle stasjonene (døgnmiddel). 

Stasjon 
Ant. 
år 

Areal 
(km2) 

QM [l/s•km2] Q20/  
QM 

Q100/  
QM 

Q200/  
QM 

Q500/  
QM 

Q1000 

/QM Fordeling 
m3/s l/s*km2 

196.12 
Lundberg 

48 247 77.7 315 1.36 1.58 1.67 1.79 1.89 Gen. log (l-mom) 

196.13  
Bardujord 

29 68.5 33.5 489 1.36 1.69 1.86 2.11 2.34 Gen. log (l-mom) 

196.7 Ytre 
Fiskeløsvatn 

53 54.4 7.5 138 1.65 2.20 2.48 2.90 3.25 Gen. log (l-mom) 

197.4 
Storelv 

15 6.98 5.08 728 1.60 2.24 2.60 3.17 3.69 Gen. log (l-mom) 

197.8  
Ersfjord 

18 19.2 10.9 568 1.39 1.81 2.04 2.41 2.75 Gen. log (l-mom) 

 

1.2.2 Forhold mellom døgnmiddel- og kulminasjonsvannføring 
Verdiene i tabell 3 gir døgnmiddelverdier. I små vassdrag vil kulminasjonsvannføringen være atskillig 
større en døgnmiddelvannføringen. Små nedbørfelt med lav effektiv sjøprosent vil typisk ha et raskere 
og spissere flomforløp sammenlignet med større nedbørfelt med høyere effektiv sjøprosent. 
 
Forholdet mellom døgnmiddel- og kulminasjonsvannføring (Qmom/Qdøgn) anslås fortrinnsvis ved å 
analysere de største flommene i vassdraget. Da det ikke finnes måledata i Høytverrelva eller 
måleserier med høy tidsoppløsning (findata) med god kvalitet ved aktuelle sammenligningsstasjoner er 
det valgt å beregne forholdstallet fra eksisterende formelverk (NVE, 4/2011). For vårflom er 
forholdstallet mellom døgnmiddel- og kulminasjonsvannføring beregnet til 1,24. 
 

1.2.3 Flomformler 
Resultatene gitt av flomformlene til Glad m. fl (2014) er gitt i tabell 4. Verdiene for spesifikk 
middelflom i tabell 4 er gitt som kulminasjonsverdier.  
 
Tabell 4: Resultater gitt av formelverk for små felt, kulminasjonsverdier. 

Felt 
Feltareal 

[km2] 
qn 

[l/s*km2] 
Eff sjø 

[%] 
qM 

[l/s*km2] 
Q20/  
QM 

Q50/  
QM 

Q100/  
QM 

Q200/  
QM 

Q500/  
QM 

Q1000/  
QM 

Høytverrelva 45.5 28.7 2.5 347 1.72 2.10 2.44 2.83 3.43 3.97 
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1.3 Dimensjonerende flommer 
 

1.3.1 Middelflom 
Døgnmiddelflommen for Høytverrelva blir estimert på bakgrunn av analyse av data fra de aktuelle 
målestasjonene.  

På bakgrunn av feltareal forventes det at spesifikk middelflom for Høytverrelva er vesentlig høyere 
enn ved 196.12 Lundberg. Det forventes også høyere spesifikk middelflom enn ved 196.7 Ytre 
Fiskeløsvetn på bakgrunn av lavere effektiv sjøprosent. 197.4 Storelv og 197.8 Ersfjord har den største 
spesifikke middelflommen av de aktuelle målestasjonene. Disse feltene har et mindre feltareal, mindre 
effektiv sjøprosent og høyere spesifikk avrenning noe som sammen vil resultere i en større spesifikk 
middelflom enn ved Høytverrelva. 196.13 Bardujord virker i størst grad å ligne feltet til Høytverrelva 
av de aktuelle målestasjonene. Feltets utforming samt den effektive sjøprosenten gjør at det forventes 
noe lavere spesifikk middelflom ved Høytverrelva. 

På bakgrunn av analysen ovenfor settes spesifikk døgnmiddelflom for Høytverrelva til 400 l/s*km2. 
Det gir en spesifikk kulminert middelflom på 496 l/s*km2.  

 

1.3.2 Frekvenskurve 
For Høytverrelva er det valgt å benytte frekvensfordelingen funnet av formelverket til Glad m. fl 
(2014). Det er i Glad m. fl (2014) beskrevet at den største usikkerheten ved bruk av formelen ligger i 
estimatet av middelflom, slik at frekvensfordelingen gitt av formelen forventes å gi en god tilnærming 
for felt der feltareal < 50 km2.  
 

1.3.3 Dimensjonerende flomstørrelser 
I tabell 5 er resultatene fra beregning av dimensjonerende flommer for Høytverrelva presentert. Det er 
både gitt resultater som representerer dagens situasjon og en forventet situasjon i år 2100 der et 
klimapåslag på 20% er inkluder. 
Tabell 5: Dimensjonerende flommer for Høytverrelva. 

Elv QM Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000 

Høytverrelva, m3/s 23 39 55 64 77 90 108 

Høytverrelva (2100) m3/s 27 47 66 77 93 108 130 

 

1.3.4 Sammenligning med tidligere flomberegninger i området 
Flomberegningene for Høytverrelva gir en kulminert spesifikk middelflom på 496 l/s*km2 og en 
kulminert spesifikk 200-årsflom på 1690 l/s*km2 (uten klimatillegg). Disse verdiene er noe høyere enn 
hva som tidligere er beregnet i området. Det skylles i all hovedsak frekvenskurven som er benyttet og 
beregnet fra Glad m. fl (2014). 
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2 Vannlinjeberegning 
Det hydrauliske modellen HEC-RAS er benyttet til beregning av vannlinjene. Modellen er utviklet av 
USA Corps of Engineers. Datagrunnlaget benyttet til analysen er kart fra SVV, tegning av brua, 
fotografier av elveløpene, oppmåling av terreng utført av NVE i forbindelse med befaring den 
24.6.2015 samt flomberegningen utført i 2011. Basert på disse er det utviklet en forenklet 
representasjon av elven i form av en hydraulisk modell. Chow et al. (1988) gir detaljer om slike 
modellsystemer. 

 

2.1.1 Geometri 
Elvebunnen og terrenget er i den hydrauliske modellen representert ved tverrprofiler. Det er modellert 
en 650 m lang strekning, fra 300 m opp for eksisterende bru og ned til 350 m nedenfor brua. Elva er 
veldig slak og under befaring det ble målt en vannstand på 60.2 moh i øverste profil ved kumm, 59.96 
ved eksisterende bru og 59.77 50 ved profil 750. Dette gir en helning på 0.8 ‰.  Figur 1 viser 
plasseringen av oppmålte tverrprofiler samt ny bru tegnet med rødt strek.  

 
Figur 2 Kart som viser elva og tverrprofil brukt i modellen. Ny bru tegna inn med rød strek. 
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Den gamle brua skal rives og ny bru kommer i profil 850 og er vist med rødt på kartet. Bredden av ny 
bru er satt til 40 m mens brudekke ikke inkludert i modellen. Brudekke ligger ca. på kote 64 moh. 

Elva er svært meandrerende og for å finne en nøyaktig og presis beregning av vannstanden burde en 2-
dimensjonal modell vært brukt. Med bruk av en 1-dimensjonal modell forenkles beregningen. Den 
geometrisk gjengivelsen av elva er midlertid valgt med horisontale begrensninger av tverrprofilene og 
det er dermed ikke tillatt med lagring av vatn i terrenget. Dette gir konservative verdier av 
vannstanden og man er på trygg side med hensyn på beregning av vannstandshøyde. 

 

2.1.2 Friksjon og strømningsforhold 
Alle energitap som påvirker vannstanden langs elveløpet er representert ved ruheten som beskrives i 
modellen med en enkelt faktor, Mannings tallet. Verdiene av denne er estimert basert på erfaring fra 
tilsvarende elver og med erfaringstall hentet fra litteraturstudier. Se igjen Chow et al. (1988) for flere 
eksempler. Følgende Mannings ”n” verdier er benyttet: 

Tabell 6. Benyttede Manningstall (n) i modellen. 

Elv Elvebredde Hovedkanal 

Høytverrelva bru 0,05 0,033 

 

Det er stedvis buskas og småtrær langs elvebreddene som reduserer hastigheten utenom elvetrauet. 

 

2.1.3 Kalibrering 
Det finns ikke samtidige observasjoner av vannstand og vannføringsdata i elva og en vanlig 
kalibrering er derfor ikke mulig. Det er midlertid avmerket høyder av flomvannstand på en kumm ved 
det øverste profil nr 1250. Under befaringen ble den høyeste observerte vannstanden her påvist og 
målt til kote 61.63 moh. Dette tilsvarer ca. en 10 års flom. 

 

2.1.4 Grensebetingelser 
Som grensebetingelse er benytte helningen av elva ved normalstrømning og satt til 1 ‰.  

 
3 Resultater 
Resultatene fra vannlinjeberegninger for middelflom og 200-årsflom er sammenstilt i tabell 7. I hvit 
kolonne nr. 7 og med overskrift Vel Chnl er gjennomsnittshastigheten gitt og Froude tallet er gitt i 
kolonnen lengst til høyre. Resultatene viser hastigheter opp mot 2 m/s og vannstand på ca. 62.60 
øverst ved profil 1250 og vannstand lik 62.13 ved nederste profil 600.  

Froude-tallet indikerer hvor kraftig vannstrømningen er og verdiene for Høytverrelva ligger på ca. 0.3. 
Dette betyr underkritisk strømning og såkalt «strømmende» type strømning i elva. For Froude tall over 
1 snakker man om «strykende» type strømning i elva. 
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Både Froude tallet og hastigheten er gjennomsnittsverdier og det kan lokalt oppstå større hastigheter 
for eksempel ved brukarene. Det bør derfor utføres beskyttelse mot erosjon ved hjelp av plastring 
rundt brukarene opp til kote 63 moh. Det er da inkludert 0.5 m i sikkerhetsmargin. 

 
Tabell 7 Resultat fra beregninger med Hec-Ras. Profil 1250 er det øverste profilet ved kumm, profil 950 er gammel bru 
og profil 850 er ny bru. Profil 600 er nederste profil. 

 

 
 
Figur 3 viser et elvetverrsnitt ved det nye brustedet sammen med vannstanden ved middelflom og 200 
års flom. Elva går full ved middelflom og når opp mot 62.50 ved 200 års flom.  
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Figur 3 Figur som viser elvetrauet ved det nye brustedet med vannstanden for middelflom og 200 års flom. 

 

 

4  Konklusjon 
Det er utført flomberegning og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. En 200 års flom er 
beregnet til 93 m3/s inkludert et påslag på 20 % for klimaendringer. 
 
Resultatene av vannlinjeberegningen viser at vannstanden ved 200 års flom kan komme opp mot 63 
moh ved den nye brua. Det er da inkludert en sikkerhetsmargin på 0.5 m. Elva er sakteflytende og den 
beregnede gjennomsnittshastigheten på 1.5 til 2 m/s er typisk for elva ved flom. Lokalt vil det ved 
brukarene oppstå større hastigheter og det anbefales plastring rund brufundamentene. Det anbefales 
stein av størrelse D50 lik 60 cm og at det plastres minimum 10 m oppover langs elva og 10 m nedover 
langs elva fra brufundamentene og opp til kote 63 moh. 
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5 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. 

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 flomberegning av Høytverrelva kan usikkerheten i 
resultatene regnes som middels god. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Nedbørfeltet til Høytverrelva med feltkarakteristika for analysefeltet 
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VEDLEGG 2 Innmålte høyder under befaring den 17 juni 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 Side 17 

 VEDLEGG 3 Kart over målte terrenghøyder og vannstander. 



Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575 
Internett: www.nve.no

Impleo Web

 


	1 Flomberegning
	1.1 Nedbørfelt
	1.1.1 Målestasjoner
	1.1.2 Flomformler
	1.1.3 Tidligere flomberegninger i området
	1.1.4 Klimatillegg

	1.2 Resultater fra målestasjoner, flomformler og tidligere beregninger
	1.2.1 Målestasjoner
	1.2.2 Forhold mellom døgnmiddel- og kulminasjonsvannføring
	1.2.3 Flomformler

	1.3 Dimensjonerende flommer
	1.3.1 Middelflom
	1.3.2 Frekvenskurve
	1.3.3 Dimensjonerende flomstørrelser
	1.3.4 Sammenligning med tidligere flomberegninger i området


	2 Vannlinjeberegning
	2.1.1 Geometri
	2.1.2 Friksjon og strømningsforhold
	2.1.3 Kalibrering
	2.1.4 Grensebetingelser

	3 Resultater
	4  Konklusjon
	5 Usikkerhet
	6 Referanser
	Vedlegg

