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Foto: Helge B. Pedersen (HUVO). Bildet viser habitatkartlegging og substratmålinger ved Marie-Pierre Gosselin og Bjørn 
Otto Dønnum. 
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SAMMENDRAG 

Multiconsult har i 2021 blitt engasjert av Vannområde Hurdalselva/Vorma (HUVO) for oppdraget – 
Problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i Høverelva-Hurdalselva. Formålet med studiet har 
vært å systematisere det som er kjent om elva, kartlegge den bedre, og om mulig tydeliggjøre hva som er årsaken til 
den svake fisketettheten (spesielt for ørret), hvor analyse av flaskehalser har vært det sentrale. Analysen har blitt 
gjennomført gjennom hydrologisk og hydraulisk analyse og fysis kartlegging av elvemorfologi og habitater. Det er og 
utredet foreløpige forslag til habitatforbedrende og avbøtende tiltak, med basis med detaljer fra flaskehalsanalysen 
om hva som bør gjennomføres hvor i vassdraget. En slik utredning/faglig anbefaling vil så brukes som grunnlag for 
neste steg (ikke dette oppdraget), som vil være søknader om tillatelser og finansiering av de fysiske tiltakene i 
vassdraget. 

Ut ifra historikken om landbruksvirksomheten i området som ble beskrevet i forespørsel, og resultatene fra vår egen 
analyse er det vår forståelse at de sannsynlige årsakene til den lave tettheten av storørret-unger i Høverelva-
Hurdalselva er knyttet til hydromorfologiske faktorer, dvs. gradvise endringer av hydrologiske og hydrauliske forhold 
som over tid har gitt endringer i elveleiets morfologi. Slike gradvise endringer kan medføre redusert kvalitet på gyte- 
og oppvekstsubstrat. Vår analyse viser da også at mangelen på oppvekst og gytehabitater (inkl. substrat) er den 
største flaskehalse, Kombinasjonen av reduserte gyteområder og skjulmuligheter for gytefisk og ungfisk, vil dermed 
virke negativt inn på bestandsutviklingen over tid. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn om miljøtilstand i Hurdalsvassdraget 

 Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma 

Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma er en del av Innlandet og Viken Vannregion. Vannområdet består av 

ni kommuner – Østre Toten, Gran, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Nes, Nord‐Odal og Stange, og 

berører fylkene Viken og Innlandet. Vannområdet omfatter til sammen 114 vannforekomster, 27 innsjøer, 

77 bekke-/elvevannforekomster og 10 grunnvannsforekomster1. Området dekker et areal på 973 km2, og 

omfatter vassdrag som drenerer til Hurdalssjøen og Andelva, og vassdrag som drenerer til Vorma fra både 

øst‐ og vestsiden i tillegg til deler av selve Vorma. Vårt studieområde, Høverelva-Hurdalselva, er en av 

vannforekomstene i vannområdet.  

 

Figur 1-1 Vannområde Hurdalsvassdraget – Vorma (Kilde: https://vann-nett.no/portal/). 

                                                                 
1 kilde: https://www.vann-nett.no/portal/#/area/5107-08/SubUnitID 

https://vann-nett.no/portal/
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 Vannforekomst Høverelva-Hurdalselva 

Vannforekomst Høverelva-Hurdalselva er ca. 14 km lang og renner fra Hovedsjøen ned til Hurdalssjøen. I 

Vann-nett er denne vannforekomsten (002-1568-R) registrert med god økologisk tilstand for bunndyr og med 

svært god økologisk tilstand for påvekstalger, basert på data fra 2012 til 2017. Likevel er det registrert en 

svært dårlig økologisk tilstand for fisk, på grunn av veldig lav tetthet av ungfisk (storørret) i elva. Dette er et 

stort problem siden elva kan potensielt være et viktig gyte- og oppvekstområde for storørreten i 

Hurdalssjøen. Da Hurdalssjøen ble klassifisert, var en av konklusjonene i rapporten at nedgangen i 

rekruttering av ørret i Hurdalsvassdraget, og derved til Hurdalssjøen må sees på som en risiko for 

fiskesamfunnet i Hurdalssjøen (se side 58, siste setn. i kap 7.5 i Brabrand et al. 2017). 

 

Figur 1-2 Nedbørfeltet til Høverelva-Hurdalselva (venstre) og analyseområdet (høyre). Fra utløp Hurdalsjøen til Flaen 
Mølle. 

Problemer med spesielt nedre del av elva, er at det en lang historie med påvirkninger og hydromorfologiske 

endringer i elva, bl.a. fysisk tilretting for tømmerfløting, -demninger med og uten toveis fiskepassasjer, - 

reguleringsdammer for tømmerfløting og kraftproduksjon, flomforebyggende tiltak etter 1957 (utretting og 

kanalisering), samt stor partikkelavrenning om høsten. 

Det er to fisketrapper i Høverelva-Hurdalselva slik at ørret kan vandre forbi Hurdal verk og også forbi Mølla 

og opp til nedstrøms Rognlifossen. Fisketrappen ved Hurdal verk ble bygget på 1960 tallet. Selve dammen 

ble bygget en gang på slutten av 1800-tallet og fram til 1960 tallet stengte dammen for videre oppvandring. 

Fisketrappen ved mølla ble bygget langt seinere, på begynnelsen av 1990-tallet. Fisketrappenes 

funksjonalitet for opp og nedvandring, spesielt sistnevnte bør undersøkes nærmere, men vil ikke detalj 

studeres i dette prosjektet, men er foreløpig vurdert i kapittel 5.2 ihht. flaskehalser. For nedvandring er fallet 

over de to damkronene høyt, som muligens kan skade fisk (Pedersen et al. 2017). Brabrand et al. (2017) 

rapporterte at trappene sannsynligvis har ført til at strekningen for gyting og oppvekst er i funksjon for 

storørretbestanden. Fisketrappenes grad av effektivitet er dog ikke kjent pr. i dag. 
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Brabrand et al. (2017) rapporterte totalt 6 fiskearter i Høverelva-Hurdalselva (ørret, steinsmett, ørekyte, 

abbor, lake, niøye og gjedde), hvorpå ørret, ørekyte og steinsmett hadde størst utbredelse langsetter 

vannforekomsten. Abbor og lake ble kun påvist i nedre deler før innløp til Hurdalsjøen. Her ble det og påvist 

gjedde og niøye, men det var og forekomster av disse lenger opp i vassdraget og ovenfor dammen ved Hurdal 

verk.  

Selv om det var forekomst av ørret gjennomgående i vannforekomsten i undersøkelsesperioden (1997-2015) 

til Brabrand et al. (2016) var samlet tetthet gjennomgående svært lav i nedre deler av elva 2. Tettheten av 

steinsmett og ørekyt var gjennomgående betydelig høyere enn for ørret (Brabrand et al. 2016). 

Brabrand et al. (2017) opererte med 10 prøvefiskestasjoner i sine undersøkelser, og spesielt på de 4 

stasjonene nederst i vassdraget var det lavere tettheter av ørret (spesielt mellom 2009-2015), en stasjonene 

lenger opp. Steinsmett og ørekyte hadde gjennomgående høyere tetthet nederst i vassdraget. Brabrand et 

al. (2017) vurderte at overnevnte hydromorfologiske endringer som resultat av fysiske inngrep og tiltak 

kunne være en faktor i relasjon til de lave tetthetene av ørret, spesielt i nedre del. Dette vil da være en 

flaskehals for ørretbestanden, og ligger derfor i kjernen for analysen i dette oppdraget. 

1.2 Formålet med studiet og vår forståelse av oppdraget 

Formålet med studiet er å systematisere det som er kjent om elva, kartlegge den bedre, og om mulig 

tydeliggjøre hva som er årsaken til den svake fisketettheten (spesielt for ørret). Dette skal og utredes forslag 

til habitatforbedrende og avbøtende tiltak, med detaljer om hva som bør gjennomføres hvor i vassdraget. En 

slik utredning/faglig anbefaling vil så brukes som grunnlag for neste steg (ikke dette oppdraget), som vil være 

søknader om tillatelser og finansiering av de fysiske tiltakene i vassdraget. 

Ut ifra historikken om landbruksvirksomheten i området som ble beskrevet i forespørsel, er det vår forståelse 

at de sannsynlige årsakene til den lave tettheten av storørret-unger i Høverelva-Hurdalselva er knyttet til 

hydromorfologiske faktorer, dvs. gradvise endringer av hydrologiske og hydrauliske forhold som over tid har 

gitt endringer i elveleiets morfologi. Slike gradvise endringer kan medføre redusert kvalitet på gyte- og 

oppvekstsubstrat. Kombinasjonen av reduserte gyteområder og skjul muligheter for gytefisk og ungfisk, vil 

dermed virke negativt inn på bestandsutviklingen over tid. Regulert vannføring kan også i seg selv føre til 

mangel på tilgang til reproduksjonsområder for fisk (konnektivitet), sammen med for lav vannstand på 

kritiske tidspunkter for fisk (gyting og inkubasjonstid). Vi har derfor valgt å fokusere hoved omfanget av våre 

undersøkelser og arbeid i Hurdalselva på hydromorfologiske undersøkelser ved bruk av miljødesign metoden 

(Forseth og Harby 2013), og den hydromorfologiske karakteriseringsmetoden som er presentert i SINTEF sin 

rapport fra 2018 (Harby med fl. 2018). Vi vurderer det eksisterende kunnskapsgrunnlaget for fisk som i stor 

grad tilstrekkelig, og vi vil legge dette til grunn i våre anbefalinger. Mens hovedundersøkelser skal fokusere 

på strekningen nedstrøms Rognlisaga og ned til utløpet til Hurdalsjøen, kan andre virkninger ellers i 

vassdraget være aktuelle i vår vurdering. 

 

 

 

                                                                 
2 Typisk 6-10 ind./100 m2 for 0+ og 8-12 ind./100 m2 for > 0+. 
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2 Metodisk tilnærming 

2.1 Samling av kunnskap, befaringer og konsultasjoner 

Det mye kunnskap som er tilgjengelig om Høverelva-Hurdalselva (se bl.a kapittel 1.1.2), dens historie, 

biologiske forhold og de mulige utfordringene for fisk i vassdraget, både fra skriftlige og muntlige kilder. Som 

en del av samlingen av kunnskap ble det gjennomført et møte med «arbeidsgruppen» for vannområdet 26 

mai 2021 for å identifisere og få tilgang til kunnskap og informasjon på et effektivt måte. Dette har blitt 

etterfulgt av løpende kommunikasjon med Huvo. I forkant av møtet ble det også gjennomført en befaring av 

vassdraget, som også skulle danne basis for senere feltarbeid.  Dronefilming for senere habitatklassifisering 

ble også gjennomført i mai 2021. Dette ble fulgt opp med detaljert befaring for validering av 

mesohabitatklassifisering og substratmålinger langsetter vassdraget 23-24 august. 2021. Vannførings og 

tversnittmålinger ble gjennomført 27 og 29 august (Dønnum) og igjen 18 oktober 2021.  

2.2 Hydrologisk og hydraulisk analyse 

 Hydrologisk analyse 

For å etablere en forståelse av den økologiske funksjonen til vannføringen i Hurdalselva, er det gjennomført 

en analyse av elvevannføringen. Vannføringen bestemmer både vannhastighet og vanndekt areal lokalt ut 

ifra en rekke morfologiske faktorer til elven, herunder tverrprofil, helningsgradient og bunnsubstratets 

tekstur og variasjon. Hydrologiske tidsserier kan derfor være essensielle data for å forstå miljømessige 

variasjoner i vassdraget over lengre perioder (herunder større flommer), årstidsvariasjoner (typiske 

vannføringer for ulike sesonger), samt variasjoner i kortere tidsskala; ikke minst døgnvariasjoner ved variabel 

reguleringsdrift. Vi har derfor etablert varighetskurver for vannføringen i Hurdalsela for å gi innspill til de 

hydrauliske analysene (kapittel 2.2.2).  

Datagrunnlaget er hentet fra følgende kilder: 

a) Nærliggende målestasjoner i nabofelt 

b) Utløpsserie fra Hurdalssjøen produsert av Hafslund E-CO 

I tillegg til varighetskurver, er det beregnet høyere vannføring som er benyttes til flomfarevurdering.  

 Hydraulisk analyse 

Basert på resultatene fra de hydrologiske analysene  samt topografisk og batymetrisk kartlegging (kapittel 

2.3.1), er sammenhengen mellom vanndekt areal og vannføring beregnet. Dette er gjennomført med hjelp 

av en 1-dimensjonal hydraulisk modell utviklet ved hjelp av modelleringsverktøyet HEC-RAS. En én-

dimensjonal hydraulisk modell beregner vannstander og hastigheter for brukerdefinerte tverrsnitt i 

elva (kapittel 2.3.1). Tre konstante vannføringer er blitt simulert og benyttes i analysen (se kapittel 3.2). De 

simulerte vannføringene er så presentert i kart som beskriver vanndekt areal. Disse kartene er og blitt brukt 

til en samlet vurdering av områder som er spesielt utsatt ved de simulerte vannføringene (se kapittel 5). 

2.3 Fysisk kartlegging av elvemorfologi og habitater 

 Topografisk og batymetrisk kartlegging 

Det er blitt benyttet en terrengmodell utviklet i 2017 som er fritt tilgjengelig for Hurdalelva via hoydedata.no. 

Denne terrengmodellen har oppløsning på 0,25 m og ansees tilstrekkelig til å beskrive terrenget langs 

elva over vannlinjen. Det er derimot større usikkerhet knyttet til geometrien (batymetrien) under vann. Det 



Problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i 
Hurdalselva multiconsult.no 

  2 Metodisk tilnærming 

 

10223437-RIM-RAP-001 26. november 2021 / 1  Side 13 av 56 

er derfor også utført manuelle oppmålinger av representative tverrsnitt langs den aktuelle strekningen 

i Hurdalselva som er blitt brukt til å styrke resultatene i analysen.  

 Kartlegging og klassifisering av mesohabitater og elveklasser 

Kartlegging av mesohabitater har til formål å kategorisere elven i segmenter med ulike karakteristika 

for viktige fysiske habitatvariabler som vannhastighet, dybde, vannoverflate, substrat og helningsgrad. Med 

utgangspunkt i denne variasjonen inndeles elven i mesohabitater med ulike økologiske funksjoner for 

fiskebestandene. Dette har betydning for fordeling av habitater og følsomheten overfor endret 

vannføring. Ørret har ulike krav til fysisk livsmiljø gjennom livet i elva og bruker derfor forskjellige 

mesohabitater avhengig av livsfase, aktivitet og årstid. Disse habitatkravene er dokumentert men kan 

variere noe mellom vassdrag.  

Vannføringsendringer har stor påvirkning på elvens morfologi så at forekomst av ulike mesohabitat 

/elveklasser vil være forskjellig under ulike vannføringer. Derfor gir kartlegging av mesohabitater  et grunnlag 

for å identifisere disse habitatene og hvordan forekomst og fordeling endrer seg innenfor aktuelle 

vannføringer (Figur 2.1). Dette gir grunnlaget til arbeidet med å definere mulige flaskehalser i dagens 

vannføringsregime. Mesohabitater for Hurdalselva er kartlagt i hht. metodikken i Håndbok for Miljødesign.  

 

Figur 2-1 Eksempel på segmentering av elvestrekning i mesohabitater innen 5 elveklasser (fra Forseth og Harby 2013). 

Vi har videre gjennomført kartleggingen etter den følgende metodikk og bruk av verktøy.  

1. Kartverket luftfoto har innledningsvis blitt lagt til grunn for klargjøring av et kartografisk 

rammeverket og innledende segmentering av elva.   

2. Dronefilming av hele elvestrekningen ble gjennomført i april 2021 og resulterte i en rekke 

videosekvenser, som første grunnlag for inndeling av elven i mesohabitater. Fra disse har det 

også blitt identifisert bunnsubstrat.  

3. Dette har så blitt validert i feltarbeid på disse delene av elvestrekningen der gyting er mulig samt 

måling av bunnsubstrat- og skjul.  
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 Identifisering av gytehabitat og skjulforekomster 

Gytehabitat er definert som områder i elven hvor kombinasjon av dybde, hastighet og substrat er egnet til 

bruk av gytefisk. Substratet er det sikreste og mest robuste kjennetegnet på en gyteplass, selv om dette 

varierer med vannføring. Elveklasse og mesohabitatkartlegging (kapittel 2.3.2) bidrar til identifisering av 

mulige gyteområder som blir bekreftet med vading i elva. Forekomst av gytehabitat er for Hurdalselva 

vurdert som tilgjengelig elveareal under middel vannføring. Bruk av dronefilmingen og feltarbeidet har 

bidratt til å vurdere forekomst av gytehabitat is Hurdalselva. 

Tilgang til skul og hulrom mellom steiner er viktig for overlevelse og vekst av ørretyngel. Skjul ble målt ved 

hjelp av en 13 mm tykk plastslange, etter metodikk utvikles beskrevet i Forseth og Harby (2013). Det er 

foretatt skjul og substratmålinger på 21 lokaliteter langsetter elvestrekningen. Disse ble så klassifisert som 

habitater med lav, middel eller høy forekomst av hulrom i substratet, noe som er en god indikator 

på habitatets kvalitet, og dermed overlevelse og vekst av ørretyngel.   

2.4 Analyse av flaskehalser 

Bæreevnen for ørret i et vassdrag bestemmes av tilgangen til, og utnyttelse av, vitale habitater for gyting, 

oppvekst, skjul og ernæring. Bæreevnen i elvesystemet avhenger av en rekke fysiske og biologiske faktorer, 

og deres variasjon over tid. Hver enkelt av disse faktorene kan utgjøre en eller flere flaskehalser i 

produksjonen som leder frem til voksne gytefisk. Typiske flaskehalser i en regulert elv kan finnes i 

vandringskorridorer til og fra gyteområder, vanndekket areal, egnede gyteområder, hulrom i grusen som gir 

skjul og livsrom for alle årsklasser av ungfisk, akvatisk byttedyrfauna, laveste vintervannføring, 

temperaturforhold m.fl. De fleste av disse flaskehalsene i regulerte vassdrag er definert av vannføringen, 

både som direkte påvirkninger (vandringer, vanntemperatur og vanndekket areal) og indirekte (gradvis 

tetting av hulrom og skjul for ungfisk og insekter på grunn av mangel av grus eller på grunn av avrenning av 

fint sediment i elva). 

Sammenstilling av resultatene fra aktivitet 1 til 5 med informasjon og data samlet på grunnlag av metode 

referert til i kapittel 2.1 -2.3 (inkludert dronefilmingen i kapittel 2.3.2) har gitt grunnlag for å avklare hvilke 

flaskehalser i Hurdalselva som fører til lav tetthet av ørret, dvs. mulige flaskehalser relatert til hydrologiske 

faktorer (f.eks. for lav vannføring om sommeren og vinteren kan begrense ungfiskens overlevelse fra år til 

år), samt økologiske faktorer relatert til konnektivitet (fisketrapper) og substrat/morfologi.  
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3 Resultater – Hydrologisk og Hydraulisk Analyse 

3.1 Hydrologi 

De hydrologiske analysene er basert på to sett med vannføringsserier, og er som følger: 
 

1. Nærliggende vannmerker 

Det har blitt utført en flomfrekvensanalyse, der feltverdier til de nærmeste, og mest representative 

feltene har blitt plukket ut. De to mest representative feltene ble VM 2.634 Lena og VM 2.279 

Kråkfoss. En tidsserie fra 01.01.2000 til 31.12.2020 ble hentet ut for de to vannmerkene, analysert 

og arealskalert til å stemme med nedbørfeltet til Høverelva-Hurdasleva. Videre ble forskjellen i de to 

tidsseriene studert og sammenlignet med tidsserien basert på tilsiget til Hurdalssjøen. 

 
2. Basert på tilsiget til Hurdalssjøen 

Tilsiget til Hurdalsjøen (v/utløpet) beregnes daglig på bakgrunn av observert tapping fra Hurdalsjøen 

og endret magasinvolum siden forrige dag. Magasinvolumet er direkte koblet til observert vannstand 

i sjøen. Vannstanden måles bare ett sted, og er påvirket av vind og bølger, og er derfor ikke alltid 

representativ for hele sjøen. Derfor får vi av og til negativt tilsig når observert vannstand er lavere 

enn gjennomsnittvannstand i sjøen. Over tid vil denne feilen være liten (for eksempel ukes tilsig og 

lengre perioder).  

 Feltparametere 

Nedbørfeltet er beregnet ut fra NEVINA og kontrollert i Scalgo. Feltarealet til Hurdalelva ved utløpet er 

beregnet til å være 199 km². Feltet til Hurdalselva er dominert av skogdekte områder med beliggenhet på ca. 

200-800 moh. Hurdalselva er middels stor, kalkfattig og humøs (nasjonal vanntype R206)3. 

 

Oversiktskart over nedbørfeltet er vist i Figur 3.1, og feltparametere er vist i Tabell 3.1. Feltareal og effektiv 

sjøprosent er kontrollert og korrigert av Multiconsult, mens andre feltparametere er hentet fra NVEs 

kartapplikasjon NEVINA. 

                                                                 
3 Kilde: https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-1568-R 
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Figur 3-1 Oversiktskart over nedbørfelt. 

Tabell 3-1 Feltparametere Hurdalselva.  

Lokasjon Feltareal Spesifikk 
avrenning 

(61-90) 

Effektiv 
sjøprosent 

Snaufjell Høydeintervall 
min-middel-maks 

- km2 l/s/km2 % % moh 

Hurdalselva 199 16,6 0,39 0,1 176-525-840 

 

 Middelvannføring 

Middelvannføringen er beregnet ved å se på de tre tidsseriene VM Lena, VM Kråkfoss og Hurdalssjøen i 

perioden 2000-2020. Middelvannføringen for de tre, arealskalert til feltet til Hurdalselva er på hhv. 3,1, 4,4 

og 4,4 m3/s. Til sammenligning er verdien beregnet fra Nevina 3,3 m3/s. Da man har observasjoner i 

vassdraget, som i tillegg stemmer godt overens med et representativt felt, velges det å bruke denne 

verdien for middelvannføring, altså 4,4 m3/s. 

 Årstidsvariasjoner 

Årstidsvariasjoner for vannføring i Hurdalselva er illustrert grafisk i Figur 3.2, Figur 3.3 og Figur 3.4. 

Førstnevnte to figurer viser årtidsvariasjoner basert på vannmerkene til hhv. Lena og Kråkfoss, begge 

arealskalert for å passe feltet til Hurdalselva. Grafene viser middelvannføring igjennom året, samt 5- og 95% 
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persentil. Middelvannføringen viser tydelig at de høyeste vannføringene forekommer i perioden april-juni, 

med kulminasjon i overgangen april-mai. Dette kan variere noe fra felt til felt, men gir likevel en god 

indikasjon på årstidsvariasjoner for feltet til Hurdalselva.  

 

Persentilene presentert i Figur 3.4 er basert på arealskalert vannføring ved utløpet til Hurdalssjøen. 

Målemetodikken for vannføring er her mer usikker, særlig med tanke på kortere tidsintervall, men verdiene 

er hentet fra Hurdalselvas felt. Når verdiene brukes til analyser over lengere tidsperioder vil unøyaktigheter 

utjevnes og det er en pålitelig tidsserie. Ved bruk av denne metoden forekommer det imidlertid minusverdier 

ved lave vannføringer. For lave vannføringer vil det dermed være riktigere å benytte verdier basert på 

målestasjonene Lena og Kråkfoss. 

 

 

Figur 3-2 Årstidsvariasjoner på vannføring i Hurdalselva basert på VM Lena. 
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Figur 3-3 Årstidsvariasjoner på vannføring i Hurdalselva basert på VM Kråkfoss. 

 

Figur 3-4 Årstidsvariasjoner på vannføring i Hurdalselva basert på arealskalering fra Hurdalssjøen. 

For vannføringsserien fra Hurdalssjøen er midlere vannføring beregnet til 4,4 m3/s og middelflom til 35,5 

m3/s. For vannføringsseriene fra Lena og Kråkfoss er midlere vannføring beregnet til hhv. 3,1 og 4,4 m3/s, 
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som beskrevet i kap. 3.1.2. Videre er middelflom (arealskalert) beregnet til 28,6 og 34,6 m3/s for hhv. Lena 

og Kråkfoss. Videre er 5-persentil for sommer beregnet for de to referansevannmerkene og er på 0,2 og 0,5 

m3/s. For de laveste vannføringene vil, som beskrevet over, tidsserien fra Hurdalssjøen gi feilaktige resultater. 

 

I den hydrauliske modellen er det valgt ut 3 scenarioer som er modellert. Disse, samt beregningsresultater 

er oppsummert i Tabell 3.2 under. 

Tabell 3-2 Beskrivelse av valgte scenario. 

 Oberserverte verdier Skalert til Hurdalselva 

Vann-
merke 

5-
persentil 
sommer 

Middel-
vannføring Middelflom  

5-
persentil 
sommer 

Valgt 5-
percentil 

Middel-
vannføring 

Valgt 
middel-
vannføring 

Middel-
flom 

Valgt 
middelflom 

Lena 0,2 2,8 26,4 0,2 

0,4 

3,1 

4,4 

28,6 

35,5 
Kråk-
foss 

1,2 9,6 75,7 0,5 4,4 34,6 

Hurdals-
sjøen 

1,2 11,1 84,5 - 4,4 35,5 

 

Disse scenarioene er valgt på for å gi et bilde av den hydrauliske situasjonen i Høverelva-Hurdalselva ved et 
bredt spekter av vannføringer som kan være kritiske og som oppstår relativt ofte. For større flommer er dette 
beskrevet i kapittel 3.3, der 200-årsflom er beregnet og modellert.  

 

 Døgnvariasjoner 

Når døgnvariasjoner skal undersøkes brukes de to vannføringsserien fra Lena og Kråkfoss, da disse er mer 

representative for korte tidsintervaller. For vannføringsserien til Hurdalssjøen er vannstanden målt bare på 

ett sted, og er påvirket av vind og bølger, og er derfor ikke alltid representativ for hele sjøen. Derfor får man 

av og til negativt tilsig når observert vannstand er lavere enn gjennomsnittvannstand i sjøen. 

Maksimal observert døgnvariasjon for Lena og Kråkfoss (begge arealskalert til Hurdalselva) er er på hhv. 61 

og 39 m3/s. Disse observasjonene var Maksimal årlig døgnvariasjon varierer fra 8-61 m3/s for Lena og 10-39 

m3/s for Kråkfoss innenfor 20-årsperioden. Gjennomsnittlig maksimal årlig døgnvariasjon ligger på 18 m3/s 

for Lena og 20 m3/s for Kråkfoss.  

Den største døgnvariasjonen (Lena) skjedde den 8. november 2000 som følge av kraftig regnvær (nedbør 

observert på seklima.met.no).  

 

 Varighetskurver  

Det er satt opp varighetskurver for vannføringen i Hurdalselva, både ved bruk av tidsseriene fra Lena og 

Kråkfoss (se hhv. Figur 3.5 og Figur 3.6) og tidsserien fra Hurdalssjøen (se Figur 3.7). Varighetskurven til Lena 

er den med størst forskjell på sommer og vinter. Både Kråkfoss og Hurdalssjøen sine varighetskurver har 

svært liten forskjell.  
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Figur 3-5 Varighetskurve for sommer og vinter basert på Lena tidsserie (arealskalert). 

 

Figur 3-6 Varighetskurve for sommer og vinter basert på Kråkfoss tidsserie (arealskalert). 

 

Figur 3-7 Varighetskurve for sommer og vinter basert på Hurdalssjøen tidsserie (arealskalert). 
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3.2 Hydraulikk 

 Modellens oppbygning 

Det er laget en 1D hydraulisk modell i beregningsprogrammet HEC-RAS 6.0 (Brunner, 2021), for å beregne 

vannstand og vannhastigheter ved tre ulike vannføringsscenarioer i Høverelva-Hurdalelva. Det finnes flere 

laserscanninger av terrenget rundt Hurdalelva tilgjengelig på hoydedata.no, både fra 2007, 2013 og 2017. 

Disse terrengene har oppløsning på hhv. 10, 1 og 5 punkter pr m2. Etter å ha analysert de tre terrengene mot 

innmålte punkter i vassdraget ble det funnet at laserscann av terrenget fra 2007 var det beste, da det på 

tidspunktet for laserscann var minst vann i elva. Dette terrenget brukes dermed som videre kartgrunnlag 

(Terratec, 2007). En slik laserscann ser ikke terrenget under vann, og siden utformingen av elvebunnen er av 

interesse i dette oppdraget har det blitt utført batymetriske undersøkelser i Hurdalselva fra 300 m nedstrøms 

Hurdal Værk og ned til lokasjonen i elva nær Østsidevegen 29, ca. 1 km oppstrøms utløpet i Hurdalssjøen. 

Disse tverrsnitts-innmålingene danner grunnlaget for den hydrauliske modellen. 

 

I den hydrauliske modellen passerer elva Knaibakken bru, som det også er tatt innmålinger av. Brudekket til 

denne brua er lagt inn i modellen. Selv om det ikke er tatt tverrsnittsinnmålinger helt til utløpet i Hurdalssjøen 

(grunnet for dypt til å vade), går den hydrauliske modellen ned til utløpet. 

 

En oversikt over modellen er vist i Figur 3.8 og 3.9 og eksempel på justert elvebunn er vist i Figur 3.10. 

 

Videre er følgende beregningsforutsetninger benyttet: 

 Nedstrøms grensebetingelse: Vannstand 176,5 moh i Hurdalssjøen 

 Beregningene er kjørt med stasjonær vannføring for de scenarioene beskrevet i kapittel 3.1.3 (0,4, 

4,4 og 35,5 m3/s) 

 Manningstall: M=20 (n=0,05) for hovedløpet og M=16,7 (n=0,06) for sideskråninger 

 

Figur 3-8 Oversikt over oppstrømsområdet i HEC-RAS-modellen. 
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Figur 3-9 Oversikt over nedstrømsområdet i HEC-RAS-modellen. 

 

Figur 3-10 Opprinnelig terreng (rød) sammenlignet med nedjustert terreng (grønn) i skarp sving. 
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 Resultater 

Beregningsresultatene for de aktuelle punktene for mesohabitatkartlegging er vist i Tabell 3.3. Her gis en 
oversikt over vanndybder, vannhastigheter og vanndekt tverrsnittsareal for tverrsnitt der 
habitatsundersøkelsene ble gjennomført. Punktene strekker seg fra nedstrøms til oppstrøms og er vist på 
kart i kapittel 4.3. Generelt varierer både vanndybde og vannhastighet i elva. For middelvannføring ligger 
vanndybde mellom ca. 0,5-2,0 m og vannhastighet 0,5-1,5 m/s. Dette er illustrert grafisk i hhv. Figur 3.11 og 
Figur 3.12. 
 
For høyere vannføringer øker både vanndybde og vannhastighet betraktelig, og resultatene fra modellering 
av 200-årsflom er gitt i kapittel 3.3.4. 
 

Tabell 3-3 Hydrologiske/hydrauliske resultater i tabellformat for kartlagte mesohabitat 

Habitatas-
undersøkelse 
punkt 

Nærmeste 
tverrsnitt i 
HEC-RAS 
modell Scenario 1: 0,4 m3/s Scenario 2: 4,4 m3/s Scenario 3: 35,5 m3/s 

   

Vann-
dybde 

Vann-
hastighet 

Vanndekt 
tverrsnittsareal 

Vann-
dybde 

Vann-
hastighet 

Vanndekt 
tverrsnittsareal 

Vann-
dybde 

Vann-
hastighet 

Vanndekt 
tverrsnittsareal 

    [m] [m/s] [m2] [m] [m/s] [m2] [m] [m/s] [m2] 

1 1130 1.1 0.0 14.6 1.2 0.3 16.0 2.2 1.0 36.2 

2 1231 1.0 0.1 6.4 1.1 0.6 7.3 2.1 1.3 28.4 

3 1280 0.5 0.1 6.5 0.7 0.5 9.6 1.8 1.2 33.4 

4 1474 0.2 0.9 0.4 0.5 0.8 5.6 1.7 1.3 31.3 

5 1648 0.3 0.2 2.1 0.7 0.6 7.6 1.7 1.4 27.2 

6 1824 0.2 0.3 1.3 0.6 0.7 5.9 1.5 1.7 22.6 

7 1973 0.1 0.5 0.9 0.4 1.1 4.2 1.3 2.1 16.6 

8 2213 0.1 0.9 0.5 0.5 0.8 5.8 1.5 1.3 28.9 

9 2684 0.3 0.2 2.3 0.7 0.5 9.5 1.8 1.2 34.0 

10 3171 0.3 0.3 1.5 0.8 0.6 7.2 2.0 1.2 31.8 

11 3412 0.3 0.3 1.5 0.7 0.6 7.4 1.9 1.3 31.5 

12 3603 0.3 0.3 1.3 0.8 0.8 5.8 1.9 1.5 27.6 

13 3819 1.0 0.1 3.8 1.4 0.5 8.8 2.5 1.4 28.7 

14 3872 0.2 0.8 0.5 0.4 1.3 3.5 1.5 1.2 32.6 

15 4875 0.1 0.7 0.6 0.4 1.0 4.6 1.4 1.8 23.2 

16 5427 0.2 1.0 0.4 0.7 1.2 4.2 1.8 2.2 21.2 
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Figur 3-11 Vanndybder for ulike vannføringsscenario i Hurdalselva. 

 

Figur 3-12 Vannhastigheter for ulike vannføringsscenario i Hurdalselva. 
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3.3 Flomberegninger 

 Regional flomfrekvensanalyse 

I flomindeksrapporten generert fra Nevina estimeres flomstørrelser basert på en regional 

flomfrekvensanalyse. Kulminasjonsfaktoren for Hurdalselva er beregnet til 1,13. Resultatene fra dette er 

oppsummert i Tabell 3.4. Vekstfaktoren, det vil si forholdet mellom T-årsflom og middelflom, er på ca. 2,6 

for 200-årsflom. 

Tabell 3-4 Resultater fra regional flomfrekvensanalyse (RFFA-2018). 

Lokasjon qM, dogn QM, dogn Q200, dogn Q200, mom 

- l/s/km²  m³/s m³/s m³/s 

Hurdalselva 180 35,6 92,1 104 

 

 Flomfrekvensanalyse 

Det ble funnet flere NVE-vannføringsmålestasjoner i området (Figur 3.13). Ved nærmere undersøkelse ble en 

del sortert ut fordi seriene var for korte, regulerte, lå i ikke-representative områder eller hadde andre lite 

representative feltparametere. De tolv mest representative stasjonene for Høverelva-Hurdalselva innen en 

radius på 50 km er vist i Tabell 3.5.  

Tabell 3-5 Feltparametere for de aktuelle målestasjonene. 

  Navn Periode 
Antall 

år 
Feltareal  

Spesifikk 
avrenning* 

Snaufjell 
Eff. 
Sjø 

Høyde 

        km² l/s/km2 % % min-mid-maks 

2.280 Kringlerdal 
1967-
2020 

54 266 19,5 0 1,09 174-519-807 

2.331 Kauserud 
1999-
2020 

22 92 17,7 0 0 130-177-350 

2.616 Kuggerud 
1978-
2020 

43 48 13,2 0 1,14 169-375-502 

2.465 Flagstadelva 
1987-
2014 

28 172 11,8 0 0,04 128-524-821 

2.464 Svartelva 
1986-
2020 

35 458 8,4 0 0,19 138-299-758 

2.329 Hellen bru 
1970-
2002 

30 82 18,6 0 0,34 126-301-560 

2.287 Rotua 
1967-
1994 

28 56 25,2 0 0,92 199-469-648 

12.286 Jaren ndf. 
1952-
2020 

69 113 16,1 0 1,2 198-374-766 

2.463 Vismunda 
1986-
2020 

33 192 17,0 0,52 0,04 188-686-1066 

2.279 Kråkfoss 
1967-
2020 

52 435 19,3 0 0,42 105-443-807 

2.634 Lena 
1993-
2020 

28 184 14,0 0 0,03 223-431-752 

2.323 Fura 
1971-
2020 

50 36 11,6 0 0 349-581-758 

 Hurdalselva - - 199 16,6 0,1 0,39 176-525-840 

*Hentet fra Nevinas avrenningskart (61-90) 
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Det er særlig to referansevannmerker som skiller seg ut som mer representative enn de øvrige, og det er VM 

2.279 Kråkfoss og VM 2.634 Lena. Disse to vannmerkene er de som ligger nærmest feltet til Høverelva-

Hurdalselva og som har feltparametre som til sammen er de mest representative. Da det også er disse 

vannmerkene som har blitt brukt for å konstruere vannføringsserier for Hurdalselva benyttes de også til 

flomfarevurderingen. En oppsummering av flomfrekvensanalysen for de to vannmerkene er gitt i Tabell 3.6.  

Tabell 3-6 Flomfrekvensanalyse for referansevannmerker. 

  Navn QM qM Q200 Q200/QM q200 Metode 
Kurvekvalitet 

    m3/s l/s/km2 m3/s   l/s/km2   

2.279 Kråkfoss 68,3 157 162 2,37 372 Flomanalyse med GEV Bra 

2.634 Lena 26,5 144 69 2,56 369 Flomanalyse med GEV Bra 

         

 Hurdalselva  178  2,5 445 -  

De to valgte referansevannmerkene har svært like spesifikke middelflommer. Den spesifikke middelflommen 

til Hurdalselva er tidligere beregnet (se kapittel 3.1.3) basert på tilsiget til Hurdalssjøen. Denne verdien er 

noe høyere enn de representative vannmerkene, men anses som mest riktig å bruke. Dette gir qM = 178 

l/s/km2.  

Frekvensfaktorene til de to vannmerkene er også relativt like og gjennomsnittet (2,5) velges som 

representativ frekvensfaktor for Hurdalselva. Dette gir en 200-årsflom med avrenning 445 l/s/km2 

(døgnverdi), eller 89 m3/s.  

Momentanfaktoren for Hurdalelva velges ved å se på momentanfaktorene til nedbørfelt i nærheten som har 

nedbørfeltareal og effektiv sjøprosent som stemmer overens med verdiene til Hurdalselvas felt, da dette er 

noe denne faktoren er svært avhengig av. I Vedlegg 2B i NVEs retningslinjer for flomberegninger (NVE, 2011) 

står det listet opp en rekke vannmerker med beregnet momentanfaktor. For VM 2.279 Kråkfoss er denne 

faktoren oppgitt til 1,21. Kråkfoss stemmer godt med tanke på effektiv sjøprosent, men ikke like bra med 

tanke på feltareal. VM 2.634 Lenas momentanfaktor er ikke oppgitt. Et annet vannmerke i nærheten, VM 

2.291 Tora har både feltareal og effektiv sjøprosent som stemmer overens med Hurdalselva. Toras 

momentanfaktor er oppgitt til 1,16. I RFFA-2018 ble momentanfaktor til sammenligning beregnet til 1,13. 

Hurdalselva er et regulert vassdrag, der flomtopper trolig vil dempes noe av magasiner (Høversjøen, 

Brennsætersjøen, Hersjøen og Steinsjøen). Momentanfaktoren til Hurdalselva velges dermed som den 

minste av de tre, til 1,13. Med momentanfaktor Qmom/Qdøgn = 1,13 får vi en 200-årsflom på 101 m3/s 

(momentanverdi).  
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Figur 3-13 Aktuelle målestasjoner for vannføring. Målestasjonenes nedbørfelt vist i oransje, og Høverelva-Hurdalselvas 
felt er markert. 

 Sammenlikning av resultater og valg av dimensjonerende flom 

Tabellen under viser resultater fra RFFA-2018 og flomfrekvensanalysen (FFA). Kolonnen lengst til høyre viser 

dimensjonerende verdier, inkludert klimafaktor. For gamle Akershus fylke er det anbefalt med et klimapåslag 

på vannføring på minst 20%, og dette velges for Høverelva-Hurdalselva (Norsk Klimaservicesenter, 2021). 

Tabell 3-7 Resultater fra flomberegninger. 

Lokasjon Gjentaks
-intervall 

Beregnings-
metode 

QT,døgn Momentan-
faktor 

QT,mom Fk QT,dim 

inkl. Fk 

 år - m³/s - m³/s - m³/s 

Hurdalselva 
v/ utløpet 

200 RFFA-2018 91,2 1,13 104 1,2 125 

Hurdalselva 
v/ utløpet 

200 FFA 89 1,13 101 1,2 121 

 

De benyttede metodene gir svært like resultater. RFFA-2018 er basert på et generelt formelverk som ikke tar 

hensyn til stedsspesifikke karakteristikker eller erfaringstall for regionen. Det er likevel en god metode for 

sammenligning av resultater. Flomfrekvensanalysen er basert på vannmerker der feltverdiene stemmer godt 

overens med de for feltet til Høverelva-Hurdalselva. I videre arbeider med hydraulisk modellering velges det 

å benytte resultatene fra FFA inkl. klimafaktor, dvs. en 200-årsflom på 121 m³/s (= 608 l/s/km2). 

 

Nedbørfeltet til 
Høverelva-Hurdalselva 
v/utløpet bru 

Lena 

Kråkfoss 
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 Hydraulisk modellering av 200-årsflom 

Den hydrauliske modellen som er benyttet er den samme som beskrevet i kap 3.2.1. Her er følgende 

beregningsforutsetninger brukt: 

 

 Nedstrøms grensebetingelse: Vannstand 176,5 moh i Hurdalssjøen 

 Beregningene er kjørt med stasjonær vannføring lik 200-årsflom med klima- og usikkerhetspåslag 

(121 m3/s) 

 Manningstall: M=20 (n=0,05) for hovedløpet og M=16,7 (n=0,06) for sideskråninger 

 

Resultater fra simuleringen viser at Hurdalselva stedvis går langt utover sine bredder. Dette rammer i 

hovedsak jorder, men nedstrøms Knaibakken bru vil et turistsenter/campingplass rammes på vestsiden og 

Hurdal stadion vil delvis oversvømmes på østsiden. Beregningsresultatene er vist i Figur 3.14 og Figur 3.15. 

 

Figur 3-14 Oversvømmelser ved 200-årsflom inkl klimapåslag for oppstrøms del av det modellerte området. 
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Figur 3-15 Oversvømmelser ved 200-årsflom inkl klimapåslag for nedstrøms del av det modellerte området. 

Vannhastighetene ved 200-årsflom er beregnet til å være i størrelsesorden 1-3 m/s, med unntak av rundt 

Knaibakken bru der det er et stryk med vannhastigheter opptil 5 m/s. Her er det imidlertid stedvis berg i 

dagen og store stein i elva, så erosjonsfaren i elveløpet her er liten. Vannhastighetene vil kunne frakte med 

seg mindre sedimenter i elva og deponere dette først når hastighetene synker mot utløpet i Hurdalssjøen. 



Problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i 
Hurdalselva multiconsult.no 

  3 Resultater – Hydrologisk og Hydraulisk 
Analyse 

 

10223437-RIM-RAP-001 26. november 2021 / 1  Side 30 av 56 

 

Figur 3-16 Vannhastigheter for 200-årsflom langs den modellerte strekningen av Hurdalselva. 
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4 Resultater – Elvegeometri og Habitater 

4.1 Topografi og geomorfologi i nedbørfelt (basert på notat fra Bjørn Otto Dønnum) 

På grunnlag av punktskyene fra LIDAR oppmåling i Norge er det tydelig at Høverelva-Hurdalselva har hatt et 

veldig aktivt nedbørsfelt med tanke på transport av grus. Det er spor etter stor erosjon langs Brattlias østre 

og nordre sider, og nede på elvesletta ser man at elven har tidligere meandrert en del, og den aktivt har gravd 

seg ned i løpet tiden etter istiden. Tilførselen av sand og grus virker nå som den i stor grad har stoppet opp, 

i hvert fall er den sterkt redusert. Oppstrøms dam Høversjøen har det også vært mye transport tidligere, men 

også dette ser ut til å ha avtatt, og dammen ved utløpet har sannsynligvis ikke bidratt til å redusere 

transporten. Til det ligger utløpsområdene for grustransporten for langt fra utløpet av sjøen. 

 

Figur 4-1 Oversiktskart for Høverelva-Hurdalselva og Steinsjøelva. Kartet er basert på 1 m DTM, nedbørsfelt og 
elvenettverk fra NVE, løsmassekart fra NGU og egne observasjoner av sedimentkilder og - feller. Gul sirkel symboliserer 
«sedimentfeller». Blå sirkler er sedimentkilder som i ulik grad er aktive. Flater med nyanser av beige er løsmasser med 
opphav fra glacial-fluviale eller fluviale avsetninger. 
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Figur 4-2 Detaljert kart av øverste del av Hurdalsvassdraget. Satt sammen av samme kartlag som figur 1, men med et 
ekstra lag med 0.25 m DTM langs elvene. Den skarpe kanten som er synlig er kun en artefakt av sammenstilling av to 
DTM kartlag. 
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Figur 4-3 Detaljert kart av nedre del av Hurdalsvassdraget. Basert på samme data som i figur 4-1 og 4-2. Røde merker 
er betongvegger som er murt opp for å hindre erosjon og flom inn på sidearealer. 

Kartene i Figur 4-1 til 4- 3 viser tydelige tegn på stor sedimenttransport i historisk tid (under og i tiden etter 

istidsavslutningen). Dette viser seg som sprekker i terrenget med tilhørende løsmassevifter nede i 

elvedalbunnen. I nedre del av elven, dvs. nedstrøms HVF dammen øker mektigheten på løsmassene, og elven 

har vandret mye på elvesletten. Figur 3 viser mange spor av gamle elvekanaler og elvekanter. Relieffet i dalen 

endrer seg i området rundt Flaen dammen og oppstrøms: med brattere skråninger og mindre avstand fra elv 

til skråningskant. I Steinsjøelva endrer dette seg ca 1 km oppstrøms elvemøtet. I tilløpsbekkene er det ingen 
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tegn på aktiv erosjon, og det er i varierende grad transport av løsmasser (grus, grov grus og stein). Ved 

samløpet mellom tilløpsbekkene og hovedelven er det nesten ikke bygd opp sedimentvifter slik det ville blitt 

dersom det var stor transport av bunnmasser. I elven nedstrøms dammen ved Hurdal Verk har det i mange 

innersvinger bygget seg opp store «grusører», mens det er lite grus på utløpsbrekk av kulper etc. og det er 

lite/ingen grusører som har dannet seg langs elvebreddene. Dette kan tyde på at det er mye energi 

tilgjengelig for transport av grus ved middels – store flommer i elva som kan være en funksjon av 

bulldoseringen som ble gjennomført. I 2018 ble mye grus og sediment som var lagret i Hurdal Verk dammen 

transportert ut av dammen, fordi bunnluken i dammen var skadet. Det er ikke foretatt noen oppmåling av 

mengdene som ble transportert ut av dammen. Ut fra bilder tatt høsten 2018 og arealberegning fra kart er 

det sannsynligvis snakk om > 3000 m3 sediment (grus – sand etc) som er tilført nedre del av elven. 

 

Det er imidlertid vanskelig å foreta en klassifisering av Høverelva-Hurdalselva siden den er sterkt påvirket av 

«bulldosering» og andre aktiviteter knyttet til tømmerfløting og Hurdal Verk Glassverk. Ved å ta 

utgangspunkt i tilgjengelig data og bruke systemet som Hauer og Pulg (2018) har foreslått for inndeling av 

elver i Norge så er det mye som tyder på at Hurdalselva i historisk tid har hatt en varierende morfologi, med 

en fluvial dominert elv med større sideveis erosjon og en vandrende elvekanal i de nedre delene (dvs. 

nedstrøms HVF-dammen). Denne dynamikken er totalt brutt som følge av de ulike påvirkningene 

fløtningsaktivitet og ønske om sikring mot flom har medført. 

4.2 Mesohabitater og Elveklasser 

Mesohabitater og elveklasser ble kartlagt etter dronefilmingen fra mai 2021 (Figur 4-4 til 4-8), og ved bruk 

av typologi fra Forseth og Harby (2013). Generelt viser det at Høverelva-Hurdalselva var dominert av grunne 

habitater med få dypere områder. Mangfoldet i mesohabitat er generelt lavt til moderat. Etter denne 

klassifiseringen kan en oppdele Høverelva-Hurdalselva i 3. Nedre del, opp til Gråtrud (figur 4-4 og 4-5) er 

ganske variert, med forekomst av først og fremst mesohabitattypene B1, B2 og D, samt G2, C og F. Dvs. at 

denne delen er dominert av elveklasser «glattstrøm» (mesohabitat B1+B2), grunnområder (D), noen kulper 

(C) og kvitstryk (F). I delen mellom Gråtrud og Hurdals verk (figur 4-5 og 4-6) er habitattypene G1 og G2 

dominerende med noen B1, B2 og D. Dvs. at der finer det hovedsakelig elveklasse stryk (mesohabitat G1+G2), 

og i mindre omfang, glattstrøm (B1+B2) samt tre grunnområder (D). Fra Hurdals verk og oppover og opptil 

Høversjøen (figur 4-7 og 4-8) er G2 den dominerende habitat type (dvs. elveklasse stryk). 

Derfor kan elvestrekningen beskrives som slak til moderat bratt med en blanding av stryk og stillere områder. 

Generelt er fiskeforekomst og habitatbruk avhengig av forskjellige typer mesohabitater og sammensetningen 

av mesohabitater i en elv (uansett regulert eller ikke), og påvirker fiskeforekomst. I tillegg endrer 

mesohabitattyper og sammensetning seg med variasjon i vannføring. Høverelva-Hurdalselva ble kartlagt i 

perioder med lav vannføring for å kunne identifisere bunnsubstrat (drone), og for å kunne vade i elva 

(skjulmålinger). I perioder med høyere vannføring blir mesohabitater og elveklasser annerledes. Endring i 

mesohabitat er avhengig av lokale hydrauliske egenskaper i hvert enkelt mesohabitat. Habitat- og elveklasse-

sammensetning er brukt i Miljødesignmetoden som ett diagnose verktøy, sammen med vurdering av 

fiskebestand og hydrologiske variabler. For undersøkt område i Høverelva-Hurdalselva viser 

habitatsammensetningen, samt gradient at forekomst av mesohabitater og elveklasser nødvendigvis ikke er 

en flaskehals for ørretproduksjon. Mesohabitatskala brukes for å kunne identifisere generelle egenskaper i 

en elv, og vurdering av områder som er mest relevante til forskjellige perioder (sesong, livssyklus) for fisk 

(f.eks. gyting, predasjon, osv.). Innen en mesohabitattype (og en lokalitet) kan lokale (mikrohabitat) 

egenskaper (dvs substrat, dybde, hastighet) variere, og dette vurderes lokalt (f.eks. ved skjulmåling av 

substrat og kvalitet av substrat for gyting).  
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Figur 4-4 Mesohabitater i Høverelva-Hurdalselva fra utløpet til brua på Vestsidevegen. 
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Figur 4-5 Mesohabitater i Høverelva-Hurdalselva fra utløpet fra nedstrøms brua på Vestsidevegen opptil Furulund. 
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Figur 4-6 Mesohabitater i Høverelva-Hurdalselva fra Furulund til oppstrøms Hurdals Verk. 
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Figur 4-7 Mesohabitater i Høverelva-Hurdalselva oppstrøms Hurdalsverk og samløp med Steinsjøelva opptil oppstrøms 
Flaen mølle. 
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Figur 4-8 Mesohabitater i øvre delen av Høvereløva-Hurdalselva, mellom Sagmarka og brua nedstrøms utløp av 
Høversjøen. 

Feltundersøkelsene i slutten av august bekrefter at det mangler kulper med dyp > 70 cm (figur 4-9) ved lav 

vannføring. Det er i praksis nesten kun kulper i yttersvinger (som er naturlig i en elv), men det er også slik at 

det er litt dypere rundt grupper av stor stein som på noen områder i elva er lagt ut i regi av Hurdal JFF.  Der 

elva ikke er påvirket i samme grad av bulldosering (oppstrøms Hurdals verk) er det noen litt dypere kulper, 

men dette er lite i areal (figur 4-9, spesielt b, e, i og k). Det mangler også dødt trevirke i elva, noen som kunne 

føre til god skjultilgang for ungfisk. Kantvegetasjon er tett og godt utviklet langsetter hele elva noe som tilsier 

at det ble forventet funn av mer dødt trevirke. 

 

I   

a b 
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Figur 4-9 Eksempler på habitatforhold langs Høverelva-Hurdalselva; a-b: grunnområder nedstrøms Hurdal stadion; c-d: 
ved Hurdal stadion; e-f: mellom brua på Vestsidevegen og Guripus; g-h-i: oppstrøms Gråtrud; j: nedstrøms 
Hurdalsverk; k: del av strekningen mellom Hurdalsverk og småløp med Steinsjøelva. Bilder b, e, i og k viser 
steinranker/forbygninger knyttet til bulldosering.  

På befaringen ble det bekreftet kun 3 små områder med mulig gytehabitat i elvestrekningen opptil Hurdals 

verk (skjulmålings punkter 7, 11 og 17; se tabell 4.1), dvs. at tilgjengeligheten av gytehabitat er begrenset 

langsetter hele elvestrekningen og er dermed en flaskehals.  

 

4.3  Substratforhold 

Substratkarakterisering og skjulmålinger ble gjennomført over 2 dager i august 2021 på 21 lokaliteter (Figur 

4.10 og Tabell 4-1).  Undersøkelsene ble gjennomført under befaring langs elva, og ved observasjon av 

endring i elvas generelle morfologi eller kantsone, dvs. endringer som kunne indikere en endring i 

skjulforhold. Målingene ble dermed spredt ut langs elva i en oppstrøms retning opptil samløp med 

Steinsjøelva. 

k 



Problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i 
Hurdalselva multiconsult.no 

  4 Resultater – Elvegeometri og Habitater 

 

10223437-RIM-RAP-001 26. november 2021 / 1  Side 42 av 56 

 

Figur 4-10 Lokaliteter av substrat karakterisering og skjulmålinger i Hurdalselva nedstrøms samløp med Steinsjøelva. 
Fargekode viser klassifisering av lokalitet i hensyn til skjul. Rød: lite skjul (indeks<5); gull: middels skjul (5-10); grønt: 
mye skjul (>10) (Etter Forseth og Harby 2013). 
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Figur 4-11 Eksempler på substratforhold der det ble beregnet lite eller middels skjul (lokaliteter 1 til 6) i nedre del av 
Hurdalselva. Øvre bilde til høyre (lokalitet 1) viser substrat med betydelig armering. Bilder: Bjørn Otto Dønnum. 
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Tabell 4-1 Resultatene fra skjulmalinger samt egenskaper på skjulmålingslokaliteter. Fargekode viser klassifisering av 
lokalitet i hensyn til skjul. Rød: lite skjul (indeks<5); gull: middels skjul (5-10); grønt: mye skjul (>10) (Etter Forseth og 
Harby 2013). 

Nr Mesohabitat Substrat Skjul 
(gjennomsnitt) 

Armert Dybde 
(cm) 

Hastighet 

1 Grunnområde Stein, grus 
 

0,66 ja 10-95  Null 

2 Stryk Små stein, 
stein 

2,99 Ja  10-20 Lav til 
moderat 

3 Stryk Stein 2,33 ja 20 Moderat 

4 Transisjon kulp- stryk Stein, stor 
stein, noen 
lommer av 
grus 

6,98  40-50 moderat 

5 Transisjon kulp-stryk Stein, stor 
stein, noen 
lommer av 
grus 

8,98  25-40 Moderat 

6 Stryk Stein/stor 
stein 

3,33  20 Moderat 

7 Grunnområde oppstrøms 
stryk 10 m oppstrøms stryk 

Stein, stor 
stein, noen 
lommer av 
grus 

5,33  15-30 Moderat 
til hurtig 

8 Veldig grunn glattstrøms Stein 2,99 Ja 15 Moderat 
til hurtig 

9 Stryk Grus, stein, 
blokk 

11,3  15-30 Moderat 

10 Grunnområde oppstrøms 
stryk 

Stein 1,33  20 Moderat 

11 Transisjon grunnområde/ 
stryk 

Stein, stor 
stein 

5,66 
 

 20 Moderat 
til hurtig 

13 Grunnområde Grus, stein, 
blokk 

2,67  15-30 Moderat 

14 grunnområde Stein, blokk 9,32  20-30  Moderat 

15 Glattstrøm/grunnområde Stein, blokk 12,32  25 moderat 

16 Glattstrøm (oppstrøms 
stryk) 
 

Stein, blokk 7,66  50-60 Lav  

17 Transisjon 
stryk/grunnområde 

Grus, stein, 
blokk 

9  15-20 Moderat 

18 Grunnområde Stein, 
blokk, fjell 

7,99  10-15 Moderat 

19 Kulp Stor stein, 
blokk, fjell 

12,66  20-25 Lav til 
moderat 

20 Grunnområde Stein, stor 
stein, 
blokk, 
noen 
lommer av 
grus 

9,3  50 Moderat 

21 Stryk-grunnområde Stein, stor 
stein 

6,66  20 Moderat 
til hurtig 
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Substratforhold langsetter Hurdalselva er i betydelig grad homogenisert og dominert av stein og stor stein 

(Tabell 4-1).  Armering av substrat ble observert på 4 lokaliteter, spesielt i nederste delen av det undersøkte 

området. Her var det veldig vanskelig å grave med foten i substratet, noen som bekrefter at det ville vært 

vanskelig for gyteørret å grave groper. Det ble målt substratdiameter fra 46 substratprøver og sammenliknet 

med mesohabitat typer (Tabell 4-2). Prøvene viser at diameter på substrat mellom de forskjellige habitat 

typene er ganske likt, og ulikt som forventet i «normale» tilfeller der substratdiameter blir mye større i stryk 

enn glattstrøms eller kulp. Substratmålingene bekrefter også mangel på grus i Hurdalselva, noen som er 

kritisk for at det skal være gode habitatforhold for gytefisk.  

  

Skjulforhold i Høverelva-Hurdalselva (Tabell 4.2) viser seg å være for de fleste klassifisert som lite eller 

middels (skjul beregning opp til 10). Kun 3 lokaliteter ut av 21 viste mye skjul og disse er spredt langs 

Hurdalselva og ikke konsentrert i et enkelt område. Resultater viser mangel på hulrom for vekst og 

overlevelse av ørretunger. Homogene habitatforhold, mangel på grus og skjul er derfor og en flaskehals for 

ørret i Hurdalselva. 

 

Tabell 4-2 Gjennomsnittlig substratdiameter per habitat/elveklassetype. 

Habitattype Gjennomsnittlig diameter (cm, avrundet) 

Glattstrøms 5,0 

Grusør 4,1 

Kulp 5,9 

Riffle 5,8 

Stryk 4,3 

Totalsum 4,6 
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5 Diskusjon og Analyse av Flaskehalser 

5.1 Fysiske og økologiske flaskehalser i elvestreng  

Høverelva-Hurdalselva (og Høversjø- og Steinsjøelva) er totalt omformet av «bulldoser» arbeidet som 

foregikk på 1950-tallet. Ved å se på gamle bilder (digitalmuseum.no) og flyfoto er det klart at arbeidene kan 

kobles til eldre fysiske tiltak for å lette tømmerfløtingen i vassdraget. Resultatet av dette arbeidet er synlig 

som steinranker/forbygninger langs hele elva (f.eks. figur 4.9 b, e, i og k), med noen unntak der det er fjell i 

dagen. Generelt er det liten fare for erosjon langs vassdraget, men i noen områder i nedstrøms del av 

Hurdalselva ble det på befaring observert begynnende erosjon langs noen av elvekantene. Dette gjelder der 

det var vertikale jordvegger ned mot elven.  

I kapittel 3.2.2 (Tabell 3.3) er det gitt en oversikt over parameterne vanndybde, vannhastighet og vanndekt 

areal fra 16 representative punkter hvor det er gjort mesohabitatkartlegging ved forskjellige 

vannføringsscenarier. Sistnevnte består av lavvannføring (0,4 m3/s), middelvannføring (4,4 m3/s) og 

middelflom vannføring/høy vannføring (35,5 m3/s). Vanndekt areal øker generelt mye mellom lavvannføring 

til middelvannføring og mye mellom middelvannføring og høy vannføring. Vannhastighet øker generelt noe 

mellom lavvannføring og middelvannføring og noe mellom middelvannføring og høy vannføring. Vanndybde 

øker generelt noe mellom lavvannføring og middelvannføring og noe mellom middelvannføring og høy 

vannføring. Da lavvannføring representerer 5 % persentilen og de tre parameterne generelt vurderes 

tilstrekkelig på de utvalgte lokasjonene, anses det at sannsynligheten for at dagens vannføringsregime på 

elvestrekningen som flaskehals er vurdert som lav. 

Karakterisering av mesohabitater og elveklasser langs Hurdalselva fra dronefilmer (se kapittel 4.2) viser at 

elva kan deles opp i 3 forskjellige elvestrekninger. Nedre del, opp til Gråtrud er variert og domineres av 

elveklasser glattstrøm samt grunnområder. Delen mellom Gråtrud og Hurdals verk domineres av stryk samt 

noen få grunnområder. Øvre delen av elva domineres av kvitstryk. Dette indikerer at elveprofilen er slik at 

sannsynligheten for at mangel av passende mesohabitatsammensetning som flaskehals er vurdert som lav.  

Det ble observert overraskende lite død ved i elva, men årsakene til dette er ikke kjent. Det forventes større 

forekomst av døde trær i en elv med tett kantvegetasjon og skog langs elvebreddene som Høverelva-

Hurdalselva. Dette er sannsynligvis knyttet til armeringen av elvekantene grunnet bulldosering av elvemasser 

opp på breddene.  

Det ble identifisert kun 3 små områder med mulig gyteplass i elvestrekningen, noen som bekrefter mangel 

på egnede gytelokaliteter i Høverelva-Hurdalselva. Det er begrensede arealer med gytegrus, og det som 

finnes er konsentrert til enkelte områder i «patcher» med grus som kan egne seg for gyting innimellom en 

ellers homogenisert elvebunn. Slike mindre grusforekomster benyttes sjelden hos storvokst ørret. 

Undersøkelsene viser at substratet langs Høverelva-Hurdalselva er homogenisert og dominert av små stein 

og stein. Det er generelt mangel på grus. Dette kan forklares av transportkapasiteten i elva. Ved høy 

vannføring er det sannsynlig at de fleste masser som grus eller små stein blir transportert ut av elva og ned i 

deltaet. Resultatene fra skjulindeksberegningen viser videre at mesteparten av Høverelva-Hurdalselva kan 

karakteriseres som at den har begrensninger når det gjelder skjulområder for ungfisk og voksen gytefisk. 

Samlet sett vurderes det å være lav til middels tilgang til egnede skjulområder.  

Ifølge diagnoseverktøy i Miljødesignmetode fører kombinasjonen av lite gyteplass med lite til middels 

skjultilgang til at området kan karakteriseres til å ha lav produktivitet for laksefisk.  

Derfor er det vår vurdering at den største flaskehalsen for rekrutering av storørret i Hurdalselva er knyttet 

til begrensninger i forekomst av gytehabitat /-substrat og oppveksthabitat for ungfisk, noe som også er et 

resultat av stor transport/erosjon av substrat. Dette er i all hovedsak en langtidskonsekvens etter 
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bulldosering av elva. Om gytefisk kommer opp elva for å gyte, har de få passende habitat (inkl. substrat) for 

å gyte, bortsett fra 2-3 små områder. Om gyting skjer, har ungfisk en betydelig begrensning når det gjelder 

tilgang til skjul for flere årsklasser. Det er viktig at skjulområder for ungfisk består av substrat med variert 

tekstur og liten grad av igjenfylling med finstoff i elvebunnen og langs breddene.  

5.2 Vandringshindre og fisketrapper  

 Generelle vurderinger 

Prosjektet skal ikke vektlegge dette problemområdet, ettersom det tas opp i annen sammenheng. Derfor er 

det ikke rapportert i resultatkapitelet, men det gis her i diskusjonskapitelet likevel en foreløpig vurdering av 

begge fisketrappene i elva. 

Formålet med etablering av fisketrapper har endret seg over tid. Tidligere ble det lagt vekt på økt 

fiskeproduksjon ved å øke tilgjengelig gyte- og oppvekstarealer. I dagens forvaltning av norsk elvenatur er 

bygging av fisketrapper et viktig tiltak for å sikre og bevare vandrende fiskebestander og det biologiske 

mangfold (Direktoratet for naturforvaltning 2011). Konnektivitet som begrep står sentralt i forhold til 

Vannforskriften som ble vedtatt i 2006 (Kgl. res. 15. desember 2006). Et av de viktigste prinsippene i 

vanndirektivet er at ferskvann, kystvann og grunnvann skal ha god økologisk tilstand (GØT), noe som 

forutsetter mindre avvik fra naturtilstanden når det gjelder sammensetning, mengde og aldersstruktur av 

fiskearter. I henhold til Vannforskriften skal det utarbeides regionale forvaltningsplaner med sikte på å 

oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. Ut 

ifra et bevaringsbiologisk perspektiv bør derfor forholdene for toveis fiskevandringer settes på dagsorden for 

å oppnå best mulig økologisk status. 

 Fiskevandringer i regulerte innlandsvassdrag 

Fisketrapper med antatt varierende funksjonalitet, samt damanlegg med ulike vannveier som slipper 

overskuddsvann gjennom neddykkede åpninger, har antakelig medført betydelige problemer med å 

gjennomføre opprinnelig livssyklus for flergangsgytende innlandsfiskearter. Storørret i Hurdalselva har behov 

for å vandre opp og ned i vassdraget flere ganger gjennom sin livssyklus. Det antas at velfungerende 

fisketrapper for oppstrøms vandringer i seg selv ikke evner å opprettholde levedyktige bestander over tid. 

Dersom det kun gis enveis passasjemuligheter ved dammer i regulerte innlandsvassdrag, vil ikke slike tiltak 

være tilstrekkelige for å opprettholde bestander av vandrende fiskearter. I Hurdalselva er det toveis 

passasjemuligheter forbi begge damanleggene, men det er identifisert risiko for skadelige fall mot fast fjell. 

Vandringssystemet er avhengig av gode vandringsmuligheter både oppstrøms- og nedstrøms for å 

gjennomføre opprinnelig livssyklus.  

Generelt sett er det en velkjent effekt av elvekrtaftverk og andre vassdragsinnretninger at konnektiviteten 

endres mellom vitale habitater, og mange vassdrag fremstår som helt eller delvis fragmenterte. Graden av 

fragmentering varierer gjerne mye mellom artene. I de senere år har forskningen på fiskepassasjer inntatt et 

mer holistisk syn på fiskevandringer. Fra en ensrettet fokusering på oppvandring foreligger det nå et økende 

antall studier som tar hensyn til et økende antall målarter, og at disse som oftest er flergangsgytende 

(O’Connor et al. 2006; Agosthino et al. 2007; Kraabøl & Museth 2007). Dette har ført til en økt erkjennelse 

av at nedstrøms passasje forbi kraftverksdammer har betydning for bestandsstatusen hos vandrende 

fiskearter. 

 Fisketrapp ved Hurdal Verk (Verksdammen) 

Det vandrer noe gytefisk opp trappa, men det finnes begrenset med tall fra fiskeoppgang. Det har vært 

problemer med at oppvandrende gytefisk hopper ut av kulpene under oppvandring. For å redusere denne 
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dødeligheten er det bygget trelemmer ved hver kulp, slik at det ikke er mulig for oppvandrende ørret å hoppe 

ut av trappekulpene (se Figur 5.1). Det er en oppfatning at vanninntaket til trappa ligger såpass langt under 

overvannstanden at vannhastigheten ned til trappas øverste kulp blir for høy. De faktiske forholdene er 

uavklart. Bunnluka i damanlegget røk i 2017. Det ble gjort to mislykkede forsøk på reparasjoner, og luka ble 

reparert og satt i funksjon igjen i september 2020. Dette medførte langvarig senkning av vannstanden i 

magasinet, samt utvasking av betydelige mengder finsedimenter som følge av utspylingseffekt. 

 

Figur 5-1 Kulpene i trappa har trelemmer for å hindre at fisken hopper ut. 

Oppvandring: Befaringer av fisketrappa og damanlegget tilsier at fisketrappa innhopp er lokalisert nært inntil 

damfoten (Figur 5.2), og at det ved lave og normale vannføringer etableres naturlige oppholdssteder for 

oppvandrende storørret nært inntil innhoppet. Området preges av en dyp høl som er godt egnet som 

dagstandplasser for storvokst ørret. Dette er en fordel, ettersom oppvandring gjennom kulpetrapper i stor 

grad foregår på dagtid. Dette tilsier at attraksjonseffektiviteten for ørret som samler seg på denne siden av 

elva er tilfredsstillende. Det er imidlertid et problem at det er en vannvei over damanlegget på motsatt side 

av elven. Dette innebærer at en ukjent andel av oppvandrende storørret vil bli lokket til å oppholde seg på 

motsatt side av fisketrappas innhopp. Denne vannveien er delvis atskilt fra hovedelva ved en utstikkende 

bergformasjon. Dette kan bety at en andel av oppvandrende ørret vil oppholde seg i denne blindveien en tid 

før de begynner å søke etter alternative oppvandringsveier. Samlet sett kan dette innebære at en ukjent 

andel av gytebestanden blir forsinket eller forhindret fra videre oppvandring.  
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Figur 5-2 Fisketrappas innhopp er lokalisert helt inntil damfoten. 

Nedvandring: Damkrona har to faste og kunstig etablerte overløp (Figur 5.3). Disse overløpene er flere meter 

brede, noe som gjør at vannsøylens dybde er relativt lav når elvas vannføring er lav eller normal. Dette kan 

medføre nøling hos utgytt ørret om høsten, dersom vannføringen er såpass lav at vannsøylen over det faste 

overløpet er lavere enn gytefiskens kroppshøyde. Konsekvensene kan bli at returvandringen til Hurdalssjøen 

blir forsinket til vårflommen, og eventuell økt dødelighet som følge av tvungen overvintring i elva kan 

inntreffe. Overløpet som er lokalisert på samme side som fisketrappen innebærer et kunstig fall mot 

bergformasjoner. For smolt vurderes dette som uproblematisk, mens det for voksen gytefisk kan innebære 

noe skadeomfang på øyne og ytre kroppsstrukturer. 
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Figur 5-3 Et bredt fast overløp kan gi problemer for nedvandrende utgytt storørret. 

 Fisketrapp ved Flaen mølle 

Damanlegget gir vann til et mikrokraftverk. Inntaket til kraftverket ligger på siden av damanlegget og fører 

vannet gjennom ei varegrind før videre vei ned til turbinen. Varegrinda har lysåpninger på 20 mm og er 1,8 

m bred. Damanlegget har faste overløp i nedsenkninger i betongdam (Figur 5.4), i tillegg til ei luke. 

Nedvandrende fisk som passerer fast overløp vil falle rett ned på flatt berg, noe som vurderes som uheldig. 

Fare for slagskader, spesielt for voksen utgytt ørret, er til stede. Lokaliseringene av vannveiene på 

befaringsdagen tilsier at en del av vannstrømmen faller ut i undervannet på motsatt side til fisketrappas 

innhopp. Dette er en uheldig situasjon fordi oppvandrende gytefisk søker vekk fra trappas innhopp. Dette 

kan gi både forsinkelser og avbrudd i oppvandringen. 
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Figur 5-4 Damanlegget har et fast overløp i betongkrona. Fisketrapp på vestsiden. 

Oppvandring: Befaringer av fisketrappa og damanlegget tilsier at utløpskanalen fra Flaaen mølle (Figur 5.5) 

utgjør en attraktiv vandringsvei som leder ørreten opp mot turbinene. Dette er en blindvei, og det kan være 

at oppvandrende ørret bruker lang tid på å vandre nedstrøms og ut av denne blindveien, for deretter å gå 

opp mot damanlegget. Ved damanlegget ligger innhoppet til fisketrappen relativt nært inntil damfoten, og 

det er derfor vurdert som en gunstig lokalisering. Innhoppet er plassert i en mindre høl som har nær 

forbindelse med en større høl. Området er vurdert som egnede dagstandplasser for storvokst ørret. Det er 

imidlertid etablert betydelige vannveier på motsatt side av fisketrappens innhopp. Når det slippes vann på 

motsatt side av fisketrappens innhopp, vil det samle seg oppvandrende ørret innunder disse vannveiene. 

Dette kan føre til forsinkelser og avbrutte oppvandringer, og dermed også redusert dekning av gytefisk på 

oppstrøms elvestrekning. 
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Figur 5-5 Driftsvannet fra mølla munner ut i hovedelva nedstrøms dammen. 

Nedvandring: Det faste overløpet i damkonstruksjonen er bredt og grunt, noe som betyr at nedvandrende 

ørret kan nøle med å slippe seg utfor fallet etter gyting om høsten, eller etter overvintring om våren. 

Nedvandringen antas derfor å være vannføringsavhengig, ettersom vannsøylens dybde er mindre eller lik 

kroppshøyden til voksen gytefisk ved lave og normale vannføringer. Vannføringen som går gjennom dette 

overløpet faller direkte ned på fast fjell (Figur 5.6), og dette kan medføre et skadeomfang på nedvandrende 

voksen ørret. Det er spesielt lyne og ytre kroppsstrukturer som kan bli skadet. Ørretsmolt vurderes å kunne 

slippe seg utfor dette vannfallet uten vesentlig skade. Årsaken er den lave kroppsmassen og relativt få meters 

fallhøyde. De øvrige vannveiene er ikke vurdert spesifikt i denne sammenheng, men det antas å være noen 

utfordringer både til turbininntaket, varegrinda og luke i damkonstruksjonen. 
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Figur 5-6 Voksen storørret som slipper seg utfor overløpet vil lande på fast fjell. 

 Samlet vurdering  

Samlet sett utgjør begge damanleggene og de tilhørende vannveiene mulige flaskehalser for en naturlig 

utvikling av storørretbestanden som bruker Hurdalselva som gyte- og oppvekstlokalitet. Det anbefales derfor 

at de identifiserte problemene undersøkes nærmere, og at avbøtende tiltak konkretiseres. Det må 

påregnes til dels vesentlige ombygginger av vannveiene, slik at de harmoniserer med preferanser og krav 

til både opp- og nedvandringsmuligheter forbi kunstige installasjoner i vannveier for fisk.  

5.3 Foreløpig vurdering av behov for elverestaureringstiltak og videre analyser/overvåking 

Basert på analysen av flaskehalser i kapittel 5.1 og 5.2 er det i Tabell 5.1 gitt er foreløpig vurdering av behov 

for elverestaureringstiltak og videre analyser/overvåkning i Hurdalselva. Spesielt tiltak for bedring av 

substratforhold og skjul vurderes som spesielt viktig. For å understøtte disse konklusjonene vil nærmere 

analyser av sedimenttransport og løsmasser være formålstjenlig.  
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Vi foreslår også analyser av fysiske forhold og muligheter for forbedrende tiltak i fisketrappene på opp og 

nedvandring Det bør også vurderes hvorvidt den kumulative effekten av vandringsproblemene ved de to 

fisketrappene på opp og nedvandring. Hvis for eksempel effektiviteten til fisketrappene for storørret fra 

Hurdalssjøen som vandrer opp og ned gjennom begge hindre er høy, f.eks 90% gjennom hver fisketrapp, vil 

den kumulative effekten av de 2 være 81%. Hvis effektiviteten er noe lavere, f.eks. 70% for hver fisketrapp, 

vil tilsvarende kumulative effekt være 49% (se f.eks. Lillehammer et al. 2020 for studier av slike kumulative 

effekter på fiskevandringer gjennom vandringshindre).  

 

Tabell 5-1 Foreløpig vurdering av behov for elverestaureringstiltak og videre analyser/overvåking. 

Flaskehalsparameter Vurdering som flaskehals (lav, 

medium, stor) 

Kommentarer og behov for tiltak og 

videre analyser 

Vannføring Lav Ingen behov for tiltak ved dagens 

situasjon. Ved mulig forandring av 

manøvreringsreglement av kraftverk 

ovenfor vårt fokusområde bør det 

vurderes nye studier på vannføring. 

Sedimenttransport Middels Tiltak i elva for at sediment og andre 

løsmasser skal legge seg i elva for å 

skape naturlige skjul og 

oppvekstområder for fisk. Det bør 

gjøres en videre analyse av 

sedimenttransport gjennom 

elvestrengen. Deponering av finstoff 

i gyte- og oppveksthabitater vil 

vedvare i årene fremover. 

Tilgjengelighet av 

mesohabitatklasser 

Lav Anses som bra, men substratkvalitet 

og skjulmuligheter langs 

elvestrengen innenfor disse klassene 

er generelt av dårlig kvalitet. 

Vedlikehold er nødvendig med års 

mellomrom. 

Substratforhold og skjul (gyte og 

oppvekstsubstrat) 

Tilgjengelig gytehabitat – Høy 

Tilgjengelig oppvekstshabitat – 

Middels til høy 

Tilgjengelig skjul- Middels til høy 

Tiltak for å bedre areal og 

tilgjengeligheten av gyte- og 

oppvekstområder, samt skjul i 

utvalgte områder. Det bør gjøres en 

videre analyse for å identifisere 

områder med størst potensial 

Vandringshindre og fisketrapper Middels Undersøkelser for å optimalisere 

vannveiene for opp- og nedvandring 

forbi begge damanleggene er 

nødvendig.  

 

 

 



Problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i 
Hurdalselva multiconsult.no 

  0 Referanser 

 

10223437-RIM-RAP-001 26. november 2021 / 1  Side 55 av 56 

Referanser 

Agosthino, A.A., Marques, E.E., Agosthino, C.S., De Almeida, D.A., de Oliviera, R.J. & de Melo, J.R. 2007. Fish  
ladder of Lajedo Dam: migration on one-way routes? Neotropical Ichtyology 5; 121-130. 
 
Brabrand, Å., Bremnes, T., Pavels, H. og Saltveit, S. J. 2016. Tetthet av ungfisk i Hurdalselva, Gjødingelva og 
Hegga i 1997-2015. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Rapport nr. 48, 41 s. 
 
Brabrand, Å., Museth, J., Dokk, J.G., Rustadbakken, A., Pavels, H. og Saltveit, S. J. 2017. Klassifisering av 
økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement. Naturhistorisk Museum, Universitetet i 
Oslo. Rapport nr. 65, 61 s. 
 
Brunner, G. W. (2021). HEC-RAS River Analysis System, User's Manual, Version 6.0. US Army Corps of  
Engineers. 
 
Direktoratet for naturforvaltning 2011. Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome 
laksefisk (2011-2015). 
 
Forseth, T. & Harby, A. (red.). 2013. Håndbok for miljødesign I regulerte laksevassdrag. NINA Temahefte 
52.1-90 sider. 
 
Harby, Atle; Bakken, Tor Haakon; Dervo, Børre Kind; Gosselin, Marie-Pierre; Kile, Maia Røst; Lindholm, 
Markus; Sundt, Håkon; Zinke, Peggy. Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i 
norske elver. Trondheim: SINTEF Energi AS 2018 (ISBN 978-82-14-06885-6) 63 s. SINTEF Rapport 
(2018:00482) 
 
Kraabøl, M. & Museth, J. 2007. Fisketrapper i Glomma og Søndre Rena mellom Bingsfoss og Storsjøen. NINA 
Rapport 306, 32 sider + vedlegg. 
 
Lillehammer L., Grant C., Bramslev J-P, Passchier R., Sloff K., Koehnken L., Schmutz S., Seliger C., Walløe-
Lilleeng K., Krohn S. and R. Heimstad. 2020. The MRC Hydropower Mitigation Guidelines. Volume 3  - Case 
Study Report -Final Mainstream Dams Assessment Including Alternative Schemes Layouts. Initiative for 
Sustainable Hydropower, Mekong River Commission Secretariat. Officially published in the MRC technical 
guide series. 
  
Norsk Klimaservicesenter. (2021). Klimaprofil Oslo og Akershus. Norsk Klimaservicesenter. 
 
NVE. (2011). Retninglinjer for flomberegninger. Oslo: Norges vassdrag og energidirektorat. 
 
O’Connor, J.P., O’Mahony, D.J., O’Mahony J.M. & Glenane, T.J. 2006. Some impacts of low and medium 
head weirs on downstream fish movement in the Murray-Darling Basin in southeastern Australia. Ecology 
of Freshwater Fish 15; 419-427. 
 
Pulg et al. 2018. Tiltakshåndbok for betre fysisk vannmiljø: God  praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver 
og bekker. LFI-Rapport nr. 296. 
 
Terratec. (2007). Rapport laserskanning Eidsvoll.  
 

 

 
 



Problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i 
Hurdalselva multiconsult.no 

  0 Referanser 

 

10223437-RIM-RAP-001 26. november 2021 / 1  Side 56 av 56 

 

 
 


