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 Flomvurdering Raudåna 

Sammendrag/konklusjon 

Sula kommune planlegger ny lokalveg med tilhørende gang og sykkelfelt. Utbyggingen berører bekkestrekningen 

mellom Raudåvatnet og fjorden slik at deler av bekken må lukkes i kulvert. For å undersøke hvordan ny veg med 

tilhørende kulvert påvirker flomforholdene er det utført en forenklet flomvurdering. 

Generelt sett er bekkelukking en lite heldig løsning med tanke på flomavledning. Samtidig er ikke nedbørfeltet til 

vassdraget større enn at mulige flomvannføringer kan avledes gjennom en lengre kulvert. Dimensjoner på kulvert 

avhenger av hvilke krav som stilles til flomavledning, men det anbefales å følge funksjonskrav fra statens vegvesen 

hvor returperiode på minimum 100/200 år legges til grunn. Overslagsmessige beregninger tilsier at kulvert må ha 

diameter må minimum 1 meter og at innløpet må ha samme kapasitet. Fordi planlagt veg anses som et tiltak i 

vassdrag bør planer for utbygging sendes til NVE for vurdering etter vannressursloven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J01 2019-08-12 For bruk i prosjektering Gunnar Fiskum Henrik Opaker  

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  



Oppdragsgiver: Sula kommune 

Oppdragsnr.: 5187231   Dokumentnr.: FV01   Versjon: J01  

 

2019-08-12  |  Side 2 av 11 n:\518\72\5187231\5 arbeidsdokumenter\52 plan\03_offentleg ettersyn\trinn 1\dokument 5_flomvurdering.docx 

 

1 Innledning og forutsetninger 

Norconsult AS er engasjert av Sula kommune for å prosjektere lokalveg og gang/sykkelveg som krysser Raudåna, et 

mindre vassdrag øst for Langevåg i Møre og Romsdal. Denne flomvurderingen utføres for å undersøke hvordan 

planlagt veg påvirker flomavledningen til vassdraget. Det er gjort beregninger for flom med gjentaksintervall på 20 år 

og 200 år, samt 200 år i et fremtidig klima. Det er også gjort en rask vurdering av hva som vil være nødvendige 

dimensjoner på planlagt kulvert for å håndtere beregnede vannføringer. Oversiktskart med markering av 

prosjektområde er vist i Figur 1. 

Et oversiktskart med skissert veglinje er vist i Figur 2. Over en strekning på ca. 100 meter vil vegfyllingen dekke 

eksisterende bekk og på denne strekningen er det planlagt å legge bekken i kulvert under vegen.  

 

Figur 1 Oversiktskart med markering av Raudåna 
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Figur 2 Oversiktskart med skisse av forslag til ny vegløsning i Raudåna. 

 

Figur 3 Flyfoto  
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2 Flomberegning 

2.1 Beskrivelse av vassdrag og nedbørfelt 

Raudåna er en mindre bekk som leder vann fra Raudåvatnet og ut i fjorden. Der bekken renner ut av innsjøen krysser 

den i dag en lokalveg. Denne blir ikke endret. Det planlegges ny kryssing av bekken 100 meter lengre nede, se figur 2.   

Nedbørfeltet til vassdraget er relativt lite og har et totalt areal på ca. 1,2 km². Av dette utgjør innsjøene Raudåvatnet 

(0.1 km²) og Svartevatnet (0.07 km²) en betydelig del, slik at den effektive sjøprosenten til feltet er ca. 10%, noe som 

vurderes som forholdsvis høyt. Flere andre innsjøer er tilknyttet nedbørfeltet til vassdraget gjennom myrpartier, men 

det er forutsatt at disse drenerer mot nordvest, og ut av feltet i en flomsituasjon. Resterende deler av nedbørfeltet er i 

all hovedsak skog- og myrområder. Nøkkeldata for nedbørfeltet er presentert i Tabell 1, mens et oversiktskart med 

markering av nedbørfeltet er gitt i Figur 4. 

Tabell 1 Nøkkeldata for nedbørfeltet til Raudåvatnet. 

Nedbørfelt Areal (km²) Eff. sjø % Felthøyde, min-med-maks (moh.) Qn1 (l/s/km²) 

Raudåvatnet 1.2 10 20-85-379 31.2 

 

 

Figur 4 Oversiktskart med markering av nedbørfeltet til Raudåvatnet. 

 
1 Fra NVEs web-applikasjon NEVINA 
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2.2 Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt 

I prosjektet «Naturfare – Infrastruktur, flom og skred» (NIFS) utarbeidet NVE en ligning for beregning av 

flomvannføringer i små og uregulerte felt. Formelen er gyldig for felt i hele landet med feltareal mindre enn 50-60 

km², men er anbefalt verifisert mot lokale målinger [3]. I formelen er flomstørrelsen i et gitt felt avhengig av feltareal, 

normalt årsmiddeltilsig og effektiv sjøprosent. Ved beregning av flomstørrelse i Raudåna er areal og effektiv sjø-% og 

årsmiddeltilsig hentet fra NVEs webapplikasjon Nevina. Det henvises til NVE-rapport 7-2015 for flere detaljer knyttet 

til beregningsmetodikk.  

Middelflommen utregnes som en momentanverdi og skaleres ved hjelp av en vekstkurve opp til 200-årsflom. 

Omregning fra momentanverdi til døgnverdi er gjort ved bruk av formel for Qmom/Qdøgn hentet fra NVEs retningslinjer 

for flomberegninger (høstverdi). Tabell 2 viser døgnverdier for middelflom, 20-årsflom og 200-årsflom beregnet med 

«formelverk for små nedbørfelt».  

Tabell 2 Døgnverdier for middelflom, 20-årsflom og 200-årsflom beregnet med «formelverk for små nedbørfelt». 

Felt Middelflom (l/s/km²) 20-årsflom (l/s/km²)  200-årsflom (l/s/km²) 

Raudåna 296 523 929 

2.3 Målestasjoner og frekvensanalyse 

Utvalgte vannmerker/målestasjoner på Mørekysten er benyttet i en regional flomanalyse. En oversikt over stasjonene 

er gitt i Tabell 3 og plassering er vist i Figur 5. Målestasjonene er valgt ut fra geografisk nærhet til Langevåg og likhet 

med nedbørfeltene til Raudåna. Feltene til vannmerkene ligger kystnært og har relativt sett små feltareal, men er 

fortsatt betydelig større enn nedbørfeltet til Raudåna. Generelt sett er det lite utvalg av gode målestasjoner i området 

og kvaliteten på de utvalgte vannmerkene er av NVE vurdert fra «dårlig» til «meget bra». 

Tabell 3 Vannmerker/målestasjoner benyttet i flomberegning. 

Nr. Navn Periode Hmed (moh.) Areal (km²) Ase (%) Qn (l/s/km²) Kvalitet 

90.1 Førdeelv 2008-2018 263 3.0 - 91 Bra 

102.1 Hildreelv 2007-2018 90 14.3 1.99 71 Middels 

114.1 Myra 1989-2018 212 16.2 0.01 57 Dårlig 

96.3 Haraldseid 1986-2017 183 40.7 5.44 60 Middels 

101.1 Engsetvatn 1924-2018 159 39.9 10.98 59 Bra/Meget bra 

Det er utført flomfrekvensanalyse på vannmerkene listet opp i Tabell 3, og estimerte vannføringer ved middelflom, 20-

årsflom og 200-årsflom er vist i Tabell 4. Beregningene er gjort med NVEs programvare for ekstremverdianalyse, 

DAGUT, ved bruk av Gumbelfordeling og GEV-fordeling.  

Tabell 4 Frekvensanalyse utført på utvalgte vannmerker (døgnmiddelverdier). 

 

 

 

 

 

Nr. Navn QM (l/s/km²) Q20 (l/s/km²)  Q200 (l/s/km²) Q200/Qm Q200/Q20 Ford. funksjon 

90.1 Førdeelv 1052 1512 1960 1.86 1.30 Gumbel 

102.1 Hildreelv 685 1084 1472 2.15 1.36 Gumbel 

114.1 Myra 657 978 1290 1.96 1.32 Gumbel 

96.3 Haraldseid 363 507 598 1.65 1.18 GEV 

101.1 Engsetvatn 262 450 704 2.69 1.56 GEV 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_07.pdf
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Figur 5 Oversiktskart med utvalgte vannmerker på Mørekysten. 

2.4 Beregning av momentanflom 

Flomstørrelsene beregnet i avsnittene over gjelder for gjennomsnittlig verdi over ett døgn, men maksimal 

flomstørrelse vil alltid være større enn døgnmiddelverdien. Siden høstflommene gjerne er de største i dette området, 

er kulminasjonsvannføringen i feltet beregnet ved bruk av forholdstallet mellom momentanflom og døgnmiddelflom 

basert på feltparametere for høstflommer. Formelen (1) for forholdstallet er hentet fra NVEs retningslinjer for 

flomberegninger og gjengitt under. Den beregnede kulminasjonsfaktoren er benyttet til å fastsette 

kulminasjonsvannføring ved bruk av «formelverk for små nedbørfelt». Beregnet forholdstall mellom momentanflom 

og døgnmiddelflom (Qmom/Qdøgn) er gitt i Tabell 5. 

 
𝑸𝒎𝒐𝒎

𝑸𝑫ø𝒈𝒏
⁄ = 𝟐, 𝟐𝟗 − 𝟎, 𝟐𝟗 ∙ 𝐥𝐨𝐠 (𝑨) − 𝟎, 𝟐𝟕𝟎 ∙  𝑨𝑺𝑬

𝟎,𝟓 (1) 

Tabell 5 Kulminasjonsverdier beregnet for Raudåna (Qmom/Qdøgn). 

Felt Kulminasjonsverdi (Qmom/Qdøgn) 

Raudåna 1.41 

3 Tidligere og nærliggende flomberegninger 

Norconsult har tidligere (sommer 2019) laget flomberegning for Molværselva og Vassetelva som begge ligger i 

Langevåg, ca. 4 km nord-vest for Raudåna. For disse nedbørfeltene ble flomvannføring beregnet ved bruk av 

frekvensanalyse, «formelverk for små nedbørfelt» og med nedbør-avløpsmodell (PQROUT). På grunn av relativt stor 

variasjon i beregnede vannføringer og som en konservativ tilnærming ble det besluttet å benytte flomvannføringene 

beregnet med nedbør-avløpsmodellen. For Molværselva ble vannføringen fastsatt til 1926 l/s/km² (Q200), mens for 

Vassetelva ble flomvannføringen fastsatt til 1611 l/s/km² (Q200). Fastsatte flomverdier var 40-70 % større enn verdiene 

beregnet med «formelverk for små nedbørfelt.      
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3.1 Endelig valg av flomstørrelse og klimapåslag 

Flomstørrelse i Raudåna er vurdert ved bruk av «formelverk for små nedbørfelt» og kontrollert mot nærliggende 
vannmerker. Siden Norconsult tidligere har gjort flomberegning i Langevåg er resultater fra denne beregningen også 
lagt til grunn. Resultater fra beregningene og valgt flomverdi i vassdraget er sammenlignet i Tabell 6.  
 
«Formelverk for små nedbørfelt», som baserer seg på observerte vannføringer, gir vannføringer på 929 l/s/km² for 
flom med 200 års gjentaksintervall. Den beregnede verdien legger seg i nedre del av beregningsspennet til 
frekvensanalysen. Samtidig understrekes det at differansen mellom høyeste og laveste verdi i frekvensanalysen er 
stor. En del av denne forskjellen kan forklares med feltulikheter, men variasjonen gjør det likevel krevende å fastsette 
riktig flomverdi siden ingen av vannmerkene er direkte representative. Størst vannføring er forventet ved 90.1 
Førdeelv som også har det minste feltet i analysen. Lavest vannføring er estimert ved 101.1 Engsetvatn. Dette er også 
rimelig da feltet har svært høy effektiv sjøprosent (Ase).  
 
Nedbør-avløpsmodell ved bruk av PQROUT gir erfaringsmessig høye flomverdier. Det var også tilfelle for Molværselva 
og Vassetelva, og de beregnede vannføringene var i overkant av det som ble estimert ved frekvensanalysen. Modellen 
gav også vannføringer som var betydelig større enn «Formelverk for små nedbørfelt».  
 
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til valg av flomstørrelse. Ved beregning av flomstørrelse for Raudåna viser ulik 
beregningsmetodikk og måledata relativt stor variasjon. Dette skyldes både at det er mangelfullt datagrunnlag i 
området, og at tradisjonell beregningsmetodikk ikke er ideelt tilpasset veldig små nedbørfelt. Ved fastsettelse av 
flomverdi er det valgt en konservativ tilnærming. Flomverdi beregnet med «formelverk for små nedbørfelt» er lagt til 
grunn, men flomverdien er pålagt et usikkerhetspåslag på ca. 60%. Dette er gjort for å ta hensyn til nedbørdata i 
området og tidligere valgte flomverdier i nærliggende felt. Kulminasjonsverdier for vassdraget er presentert i Tabell 7. 
Skalering til lavere gjentaksintervall er gjort med gjennomsnittlige forholdstall fra vannmerkene i frekvensanalysen. 
 
Klimaframskrivinger for Norge tilsier endringer i fremtidig temperatur- og nedbørforhold. For kystnære nedbørfelt på 
Mørekysten er det anbefalt av NVE å benytte en klimafaktor på minst 20%. 
 
Tabell 6 Døgnverdier (Q200) beregnet med nedbør-avløpsmodell og «formelverk for små nedbørfelt» (NIFS). 

Felt Frekvensanalyse (l/s/km²) NIFS (l/s/km²) Valgt verdi (l/s/km²) 

Raudåna 598-1960 929 1500 

Tabell 7 Flomverdier (kulminasjonsverdi) for Raudåna. 

Felt Qm (m³/s) Q20 (m³/s)  Q200 (m³/s)  Q200 inkl. klima (m³/s) (20%) 

Raudåna 1.2 1.9 2.5 3.0 
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4 Kapasitetsberegning kulverter 

4.1 Eksisterende kulvert 

Eksisterende kulvert går fra Raudåvatnet, gjennom Raudånavegen og fortsetter i det fri ned mot fjorden. Total lengde 

på kulverten er estimert å være ca. 8 meter, men andre dimensjoner er ukjente (se Figur 6). Dermed er også 

avledningskapasiteten til kulverten ukjent. Innløpet til kulverten ligger horisontalt på ukjent høyde, men er forventet å 

ligge noe lavere enn vegbanen. Et bilde av innløpet er vist i Figur 7. Fordi det renner vann i bekken er det mistanke om 

at kulverten enten har et lavere inntak eller at det er en lekkasje gjennom vegfyllingen. Vegen vil ved stor vannstand i 

Raudåvatnet fungere som en dam, men det er usikkert om vegen har damfunksjon ved normal vannstand. Siden 

utbygging av vegen ikke direkte berører eksisterende kulvert er det blitt vurdert å beholde inntaket. 

 

Figur 6 Oversiktskart med markering av eksisterende kulvert. 

 

Figur 7 Innløp til eksisterende kulvert 
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4.2 Planlagt ny kulvert 

Planlagt ny kulvert blir betydelig lengre enn eksisterende og får en lengde på ca. 100 meter. Overslagsmessige 

kapasitetsberegninger er gjort med dataprogrammet HY-8 og konkluderer med at ny kulvert må ha en diameter på 

minimum 1 meter for å ha avledningskapasitet på 2 m³/s. Dette tilsvarer flom med større gjentaksintervall enn 20 år, 

men lavere enn 200 år. Beregningene forutsetter at innløpet også har tilsvarende kapasitet. Eksisterende innløp 

anbefales derfor fornyet.   

5 Konklusjon 

Utbygging av lokalveg samt gang/sykkelveg som krysser Raudåna berører bekken og flomforholdene. Dette vurderes 

som et tiltak i vassdraget og planer for utbygging bør sendes til NVE for vurdering etter vannressursloven. Bygging av 

ny kulvert under vegen kan være et godt alternativ. 

Generelt sett er bekkelukking en lite heldig løsning med tanke på flomavledning, spesielt over så lange strekninger. 

Samtidig er ikke nedbørfeltet til vassdraget større enn at mulige flomvannføringer kan avledes gjennom en lengre 

kulvert. Dimensjoner på kulvert avhenger av hvilke krav som stilles til flomavledning, men det anbefales å følge 

funksjonskrav fra Statens vegvesen hvor returperiode på minimum 100/200 år legges til grunn. Overslagsmessige 

beregninger tilsier at kulvert må ha diameter må minimum 1 meter og at innløpet må ha samme kapasitet.  
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