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 INNLEDNING 

Rapporten beskriver flomsonekartlegging i forbindelse med reguleringsplan området for 

Vikøyri i Vik kommune for Vikja. Planområdene faller innenfor sikkerhetsklasse F2 som betyr 

at 200-årsflom er dimensjonerende for områdene. Denne rapporten bygget på tidligere 

flomberegninger utført av NVE (Rapport 16/2005) og nye hydrauliske analyser og 

flomsonekartlegging er utført med 20% klimatillegg for dette prosjektet. Flomsonekartene 

innebefatter klimatillegg basert på foreliggende klimaframskrivninger (både for havnivå og 

flomstørrelser) og representerer derfor en forventet situasjon i år 2100. Alle høyder i rapporten 

er gitt i NN2000. 

Figur 1 viser analyseområdet som innebefatter Vikja og ut til Sognefjorden. 

  

Figur 1: Oversiktskart over analyseområdet. 
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 FLOMBEREGNING 

2.1 Hydrologiske data 

NVE har utført flomberegninger for Vikja/Vetleelva, NVE Rapport 16/2005. Resultatet fra disse 

er oppsummert som følger. Vikja har et nedbørfelt på 118 km2. Avrenningen er største 

sammenheng med snøsmeltingen i mai – juni og minst om vinteren. Det kan likevel forekomme 

flommer helle året, men de største flommene komme oftest om høsten. 

Kulminasjonsvannføringer ved forskjellige gjentaksintervall er vist i tabell 2.1.  

Tabell 2.1: Kulminasjonsvannføringer i Vikja 

Sted QM 
m3/s 

Q10 
m3/s 

Q20 
m3/s 

Q50 
m3/s 

Q100 
m3/s 

Q200 
m3/s 

Q500 
m3/s 

Vikja oppstrøms Vetleelvi 
 

78 113 125 146 176 193 210 

Vikja ved utløpet i fjorden 
 

83 119 132 155 185 203 221 

Vetleelvi ved sammenløpet 
med Vikja 

8,9 12,8 14,1 16,6 18,2 20,2 22,1 

 

2.2 Klimatillegg 

I henhold til NVE rapport 5-2011 Hydrological projections for floods in Norway under a future 
climate, skal det legges til et klimatillegg på 20% til den beregnede flomvannføringen for å ta 
hensyn til en forventet økning av flomintensitet i framtiden. 

2.3 Dimensjonerende 200-årsflom  

Dimensjonerende 200 års momentanflom for Vikja ble beregnet til 193 m3/s ved oppstrøms 

Vetleelvi og 203 m3/s ved utløpet i fjorden.  

Med 20% klimatillegget gir det: 

- 231,6 m3/s ved oppstrøms Vetleelvi og  

- 243,6 m3/s ved utløpet i fjorden.  

2.4 Ekstremvannstander i sjøen (stormflo)  

Det er Sjøkartverket som har foretatt beregningene for Vikøyri ut fra en observasjonsserie for 

vannstander i Bergen. Kombinasjonen av store flommer og høye sjøvannstander kan gi høyere 

vannstander ved utløpsområdet enn det beregningene viser. Grunnen til at dette ikke er tatt 

med er at sannsynligheten for flom og stormflo regnes som to uavhengige hendelser, slik at 

sannsynligheten for sammenfall blir tilsvarende lav.  

Miljødirektoratet (2015) presenterer 20-, 200- og 1000-års stormflonivåer for alle norske 
kystkommuner. Forventet havnivåstigning frem mot år 2100 er også presentert i rapporten. I 
henhold til stortingsmelding (2012) anbefales det å benytte klimascenariet RCP 8.5.  
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Middelestimat for havnivåstigning frem mot år 2100 er 44 cm. Tabell 2.2 gir dimensjonerende 
sjøvannstand for Vikøyri. 

Tabell 2.2: Dimensjonerende sjøvannstand for Vikøyri. Alle tall er i m over Normalnull 2000.  

 1 år  5 år  20 år  100 år  200 år  

Vannstand (m)- år 2016 1,38 1,5 1,59 1,68 1,71 

Vannstand (m)-  år 2100 1,82 1,94 2,03 2,12 2,15 

 

 VANNLINJEBEREGNING 

3.1 Metode og geometri 

Det er satt opp en Hec-Ras modell av Vikja for strekningen som berører og kan påvirke de 
hydrauliske forholdene gjennom planområdet. Datagrunnlaget til arbeidet er terrengdata (1m 
høyde kurver), tidligere oppmålte tverrprofiler av elva og bruer (NVE rapport 16,2005), og foto 
av planområdet. Basert på disse er det utviklet en forenklet representasjon av elven i form av 
en 1D hydraulisk modell. 

Modellen innebefatter cirka 1100 m av elvestrekningen munnen til fjorden. Figur 3.1 viser 
plassering av tverrprofilene som er benyttet i modellen. Høydene er gitt i NN2000.  
 
Innmåling av tverrprofiler i elva strekningen og oppmåling av broene var gjort av 
Kartkonsulentene AS målte høsten 2000. Tverrprofilene har vært i NN1954 høydesystem og 
for denne oppdrag vi konverter høydene til NN2000 høydesystem. Forskjellen mellom 
NN1954 og NN2000 for Vik kommune av 17cm er brukt. 
 
Den hydrauliske ruheten (n1 for hovedkanal og n2 for sidearealer) i elva er bestemt på 
grunnlag av tidligere Hec-Ras model utført av NVE (Rapport 16/2005). 
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Figur 3.1: Kartet viser tverrsnittsprofiler for Vikja benyttet i Hec-Ras modelle.



Flomsonekartlegging for Vikøyri 6 

 

 

 
 
 

 

Figur 3.2: Lengdeprofil av elva med beregnet vannlinje og energjlinjen for 200-årsflom med 20 % klimatilegg.
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3.2 Vannlinje for 200-årsflom 

Resultatene for vannlinjeberegningen gjort av 200-årsflom med 20% klimatilegg er vist i 
tabell 3.1. 

Tabell 3.1: Beregnede vannstander (NN 2000) ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 10 og 12). Vannstand med rød 
skrift viser vannstand ved stormflo (høydesystem NN2000). 

 Q 200+20% = 243,6 m3/s 
 

Profil [nr] Elvebunn [m.o.h] Vannstand 
[m.o.h] 

Hastighet 
[m/s] 

Froude tall 

1 -1,89 2,15 1,92 0,32 

Bru 3     

2 -1,14 2,42 3,11 0,58 

3 -0,79 2,84 1,91 0,34 

Bru 2     

4 1,78 6,03 1,3 0,21 

5 3,04 5,69 4,8 0,96 

6 4,75 7,69 4,91 0,95 

7 8,65 11,45 4,8 0,97 

8 13,37 17,57 3,94 0,69 

Bru1     

9 13,86 17,99 4,36 0,71 

10 16,01 19,08 4,69 0,90 

12 17,08 21,78 5,59 0,93 

 

Resultater ved profil 12 viser at vannstanden i Vikja påvirker ikke vannstanden i Vetleelva. 

Figur 3.3 viser tverrprofil 12 som krysser begge elver. 

 

Figur 3.3: Tverrprofil 12- krysser Vikjar og Vetleelva. 
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3.3 Sikkert nivå for sideareal 

Vannivå i tabell 3.1 er resultatet av den hydrauliske beregning. Denne beregningen er basert 

på en rekke usikkerheter knyttet til elvegeometri, ruhetsforhold og beregningsmetoder for 

flomvannføring og hydraulisk beregning. Disse forhold gir en usikkerhet i beregningsresulatet 

som kompenseres ved å legge til 0,3 m til alle beregnede vannstander. Dette gir et 

flomsikkert nivå som må legges til grunn for videre bruk. 

Etterfølgende tabell (tabell 3.2) viser flomsikkert nivå for 200-årsflom i henhold til 

sikkerhetsklasse F2 i TEK10. 

Tabell 3.2: Flomsikkert nivå for 200-årsflom med 20% klimatilegg for planområdet (høydesystem NN2000). 

Profil [nr] Vannstand 
[m.o.h] 

Flomsikkert nivå 
[m.o.h] 

6 7,69 7,99 

7 11,45 11,75 

8 17,57 17,87 

9 17,99 18,29 

10 19,08 19,38 

 

3.4 Anbefaling av minimum kotehøyde for underkant bru  

Anbefalte minimum kotehøyder for underkant bru er vist i tabell 3.3. Av tabellene ser man at 
utformingen til Bru 1 ikke har nødvendig overhøyde fra vannspeil til underkant 
brokonstruksjon ved en 200-årsflom inkludert klimatillegg.  

Tabell 3.3: Forslag til minimum høyde for undergurten av brua for 200-årsflommen (høydesystem NN2000). 

 Maksimal 
Vannstand 

[m.o.h] 

Anbefalt kotehøyde for 
underkant brukonstruksjon  

[m.o.h] 

Minimum målt høyde på 
underkant brukonstruksjon 

[m.o.h] 

Bru 1 17,42 17,92 17,20 

 

3.5 Flomsonekart 

Fomsonekart er generert ved bruk av GIS-program. Det er utarbeidet flomsoner for flom med 

gjentaksintervall 200 år inkludert påslag for klimafaktor. Figur 3.4 viser flomsonen (profil 6- 

10) som dekker planområdet.  

Beregnet flomsone gir bare et omtrentlig bilde av hvilke områder som blir oversvømt. 

Flomsonen finner vi ved å beregne hvor vannflaten skjærer terrenget, og små feil i 

terrengmodellen kan gi store feil i flomsonens utstrekning.  

For planlegging av sikringstiltak og detaljert vurdering av flomfaren bør man derfor 
sammenlikne beregnet vannstand (Tabell 3.1) med faktisk eller prosjektert terrengnivå. 
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Figur 3.4: Flomsonekart.
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