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Flomberegning for Mørkriselva, Luster Kommune, Sogn og Fjordane. 

Etter skadeflommen som var 14. oktober 2018 er det behov for en flomberegning i forbindelse med 

planlegging av diverse sikringstiltak.  

 

Dette notatet viser døgn- og kulminasjonsvannføring for 200-års flom for to punkt i Mørkriselva,   

samt anbefalt klimapåslag.  

Det vil bli laget en rapport på denne flomberegningen med noe mer utfyllende info ift. de valg som 

gjøres underveis i flomberegningen, samt noe mer om de vurderingene som er gjort rundt flommen 14. 

og 15. okt. i løpet av des.  

For planlegging av sikringstiltaket i elva, anbefales det at man gjør følsomhetsanalyser med +/- 10 % i 

kulminasjonsvannføring. 

Døgnmiddelvannføring, Q200. 

Tabell 1 Døgnmiddelvannføring i Mørkriselva, i m3/s. 

Sted 
Areal 

km2 

QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 

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

Mørikriselva, 75.22 Gilja 203 93 113 129 140 168 187 204 

Mørkriselva, oppstr. Skjolden 276 123 149 169 184 221 246 268 

 

Tabell 2 Døgnmiddelvannføring i Mørkrisevla, l/s/km2 

Sted 
Areal 

km2 

QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 

l/s/km2 l/s/km2 l/s/km2 l/s/km2 l/s/km2 l/s/km2 l/s/km2 

Mørikriselva, 75.22 Gilja 203 460 557 635 690 828 923 1004 

Mørkriselva, oppstr. Skjolden 276 445 538 614 668 801 893 971 

 

 



 

Kulminasjonsvannføring, Q200. 

Tabell 3 Kulminasjonsvannføring i Mørkriselva, i m3/s. 

Sted 
Areal 

km2 

QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 

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

Mørikriselva, 75.22 Gilja 203 131 158 180 196 235 262 285 

Mørkriselva, oppstr. Skjolden 276 166 201 229 249 298 333 362 

 

Tabell 4 Kulminasjonsvannføring i Mørkriselva, l/s/km2 

Sted 
Areal 

km2 

QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 

l/s/km2 l/s/km2 l/s/km2 l/s/km2 l/s/km2 l/s/km2 l/s/km2 

Mørikriselva, 75.22 Gilja 203 644 779 889 966 1159 1292 1405 

Mørkriselva, oppstr. Skjolden 276 601 727 829 901 1081 1205 1311 

 

Kulminasjonsvannføring i et endret klima, Q200 + klimapåslag. 

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

(20 %):  

Tabell 5 Kulminasjonsvannføring i Mørkriselva, inkl. klimapåslag på 20 %. 

Sted 
Areal 

km2 

QM Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 

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

Mørikriselva, 75.22 Gilja 203 157 190 216 235 282 315 342 

Mørkriselva, oppstr. Skjolden 276 199 241 275 298 358 399 434 

 

Kort om bakgrunn for resultatene, med utgangspunkt i beregningspunkt ved 75.22 Gilja: 

 Middelflom (460 l/s/km2) er satt på grunnlag av observerte verdier i Mørkriselva ved 75.22 

Gilja (1985-2017).  

 Vekstkurve/frekvensfordeling (Q200/QM=2,2) : Nedre del av vekstkurven (Q5-Q20) er hentet 

fra den lokale frekvensanalysen til 75.22 Gilja, mens for (Q50-Q200) er vekstkurven hentet fra 

beregninger med et nytt nasjonalt formelverk som akkurat er ferdigutviklet, men ikke 

implementert/publisert i NVEs veiledere enda. Vekstkurven legger seg fint midt mellom den 

lokale vekstkurven (Q200/QM=2,1) til Gilja og de gjeldende regionale vekstkurvene (basert 

dagens retningslinjer) for brevassdrag ((Q200/QM=2,3).  

 Qmom/Qmid (1,40) Forholdstallet mellom kulminasjon og døgn, er valgt på bakgrunn av 

observasjoner ved 75.22 Gilja (10 største flommer;snitt 1,5), dagens gjeldende formelverk 

(høst 1,5) samt en nytt formelverk (1,35).  

 

 

 



 

Flommen 14. oktober 2018 

 

Vannføringsstasjonen 75.22 Gilja, som ligger i Mørkriselva, ble tatt av flommen 14. okt.2018. 

Målestasjonen ble også tatt av flommen i 2010. Statkraft har snakket med en grunneier som mener å 

ha tatt bilde av vannstanden ved målestasjonen under flommen 14. oktober.  Er man heldige vil man 

kunne måle inn denne vannstanden og relatere dette nivået til gjeldende vannføringskurve til 

målestasjonen. Forholdene ved stasjonen og evt. profilendringer vil kunne vanskeliggjøre dette. 

Grafene under viser spesifikk døgnmiddel- og kulminasjonsvannføring under flommen den 14. – 15. 

oktober for relevante stasjoner fra NVE sin database. Størst tilsig er observert like nordøst for 

Mørkrisvassdraget (på andre siden av vannskillet) ved målestasjonen 2.275 Liavatn (Datakvalitetene 

er ikke spesielt god). I tillegg har Hydro gitt NVE tilgang på observerte verdier ved vannføringsstasjon 

75.44 Mjelkedal (Døgntilsig:Ca.1100 l/s/km2, Kulm: >1500 l/s/km2 ) og regnet på tilsig til deler av 

kraftsystemet i Fortunsvassdraget. Tilsiget har vært desidert størst i området rundt Fivelmyrane 

(Døgntilsig: Ca.1500 l/s/km2, Kulm: >1600 l/s/km2), og noe mindre sørøstlig del av Fortunsvassdraget.  

En samlet vurdering av de observasjonene man har pr. i dag tilsier at døgnmiddeltilsiget til 

Mørkriselva (ved 75.22 Gilja) kan ha vært i størrelsesorden 950/1000 – 1100 l/s/km2, og mellom 1200 

– 1450 l/s/km2 ved kulminasjon. Med de flomberegningene som er gjort, vil denne hendelsen da få et 

gjentaksintervall for døgnmiddelflom et sted mellom 200-500 år. Kulminasjonsvannføringen får et 

lavere gjentaksintervall, ca. 100-200år+. 

Det må tas høyde for at ny informasjon (eks. innmåling av flomverdi ved 75.22 Gilja, eller 

kvalitetssikring av data fra flommen) kan påvirke/endre vurderingene som er gjort.    
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