
  
 

  

RAPPORT  

Restaureringsplan for Hurdalselva 
Oppdragsgiver: Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
Emne: Restaurering, storørret, habitattiltak, tømmerfløting 

 

 

 
 

Desember 2022 

 
 

  



  
 

 
NaturRestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Org.nr. 994 830 082 

Side 2 av 82 
 

 
Dato: 15.12.2022 Rapportnummer: 2022.12.15 

Rapportnavn: Restaureringsplan for Hurdalselva 

Oppdragsgiver: Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 

Utarbeidet av: Odin Kirkemoen, Sigurd Sørås, Jonathan E. Colman, Morten Kraabøl, Leif 
Lillehammer og Richard Duncumb. 
Bidrag: Arbeidsgruppa for Hurdalselva har bistått underveis. Den består av: Paul Johan Moltzau 
(ordfører i Hurdal kommune), Stig Nordli og Øystein Løvli (Mathiesen Eidsvoll Verk), Pernille Aker 
(Hurdal kommune), Olaf Knai (Hurdal Grunneierlag), Christian Juel (Hurdalssjøen 
Fiskeadministrasjon), Knut Harald Bergem, Frode Mikal Nilssen og John Petter Stangeland (Hurdal 
Verk Folkehøgskole/dameier), Geir Holtet (grunneier/ressursperson), Arne Rognlien (dameier 
Flaen), Carl F. Haugen (ressursperson), Lasse Morten og Willy Morten (Hurdal JFF) og Bjørn Otto 
Dønnum (Hafslund-ECO) samt Helge B. Pedersen (Huvo). I tillegg har Trygve Hoel-Knai 
(ressursperson) gitt verdifulle innspill og bidratt med gamle foto av Hurdalselva. I innledende møter 
deltok også Håvard Hornæs fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Faglig kvalitetssikret av: Jonathan E. Colman E-post: jonathan.colman@naturrestaurering.no  

Prosjektleder: Odin Kirkemoen E-post: odin.kirkemoen@naturrestaurering.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsidebilde: Hurdalselva. Foto: Kjetil Rolseth (Rolseth Foto). 
  



  
 

 
NaturRestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Org.nr. 994 830 082 

Side 3 av 82 
 

Innhold 
1. Innledning ....................................................................................................................................... 4 

2. Metodikk ......................................................................................................................................... 5 

2.1 Beskrivelse av vassdraget med kart og foto ................................................................................. 6 

2.2 Flaskehalser for storørreten i Hurdalselva .................................................................................. 12 

3. Hydrauliske vurderinger ................................................................................................................ 14 

3.1 Resultater .................................................................................................................................... 16 

3.2 Flom og erosjonsfarevurdering ................................................................................................... 19 

3.3 Dimensjonering av tiltak (steinstørrelse) .................................................................................... 23 

4. Løsningsforslag for fysiske utbedringer - Hovedløp Hurdalselva .................................................. 25 

4.1 Rammer og utfordringer knyttet til restaureringsprosessen ...................................................... 25 

4.2 Mål for restaureringsplanen ....................................................................................................... 25 

4.3 Foreslåtte tiltak ........................................................................................................................... 26 

4.3.1 Delstrekning 1 ...................................................................................................................... 34 

4.3.2 Delstrekning 2 ...................................................................................................................... 36 

4.3.3 Gjenåpning av sideløp ved samløpet Høverelva/Steinsjøelva ............................................. 38 

4.3.4 Sekundærforslag ved økt budsjett ....................................................................................... 40 

5. Demning/fisketrapp ved Hurdal verk (Verksdammen) ................................................................. 43 

6. Demning/fisketrapp ved Flaen Mølle ........................................................................................... 50 

7. Andre forhold knyttet til restaureringsplanen .............................................................................. 54 

7.1 Utstyr og maskiner ...................................................................................................................... 54 

7.2 Anbefalte tidspunkt for gjennomføring av tiltak ........................................................................ 54 

7.3 Massevolum ................................................................................................................................ 54 

7.4 Forventet levetid og dimensjonering på tiltak ............................................................................ 55 

7.5 Hensyn til andre organismegrupper ........................................................................................... 56 

7.6 Kostnadsestimater ...................................................................................................................... 56 

7.7 Oppfølgingsundersøkelser .......................................................................................................... 58 

7.8 Forbehold .................................................................................................................................... 58 

8. Referanser ..................................................................................................................................... 59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
NaturRestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Org.nr. 994 830 082 

Side 4 av 82 
 

1. Innledning 
Vannforekomsten Høverelva-Hurdalselva (VannforekomstID 002-1568-R), heretter kalt Hurdalselva, 
er klassifisert med «svært dårlig økologisk tilstand» etter vannforskriften (Vann-nett 15.12.2022). 
Miljømålet er “god økologisk tilstand» (Viken fylkeskommune 2021b). Elva har blitt elektrofisket på 
flere stasjoner over mange år, og det har vært en nedgang i ungfisktetthet hos ørret i flere tiår i nedre 
deler av Hurdalselva (Brabrand m.fl. 2016; Brabrand m.fl. in prepp). 
 
Hurdalselva er den antatt viktigste gyte- og oppvekstelva for storørreten i Hurdalssjøen. 
Storørretbestanden i Hurdalssjøen er i dag kritisk lav. Oppdragsgiver Vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma (heretter kalt Huvo) ønsker at den økologiske tilstanden skal forbedres 
ved å dokumentere problematikken knyttet til fisk i vassdraget, og utarbeide og implementere tiltak 
for å øke fiskeproduksjonen. Tiltaket ligger inne i tiltaksprogrammet til godkjent 
vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken 2022-2027, som tiltaks-ID 5101-2019-M (Vann-nett 
2022; Viken Fylkeskommune 2021a). 
 
NaturRestaurering AS (NRAS) og Multiconsult (MC) samarbeider i dette prosjektet for utarbeiding av 
løsningsforslag til en restaureringsplan for Hurdalselva. Denne rapporten gir konkrete og prioriterte 
forslag til restaureringstiltak både i Hurdalselva og for de to demningene/fisketrappene ved Hurdal 
verk folkehøyskole og Flaen (Figur 2.1). Målet med oppdraget er utvikling av en restaureringsplan for 
Hurdalselva, for å få rekrutteringen for storørreten i Hurdalssjøen tilbake til tidligere nivå i så stor grad 
som mulig, innenfor gitte rammer. Oppdraget, og restaureringsplanen, gjelder kun for strekningen fra 
Rognlisaga til Hurdalssjøen, se kapittel 2.1.  
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2. Metodikk 
Arbeidet i denne rapporten bygger videre på tidligere undersøkelser i vassdraget, og spesielt 
rapporten til Multiconsult fra 2022; Problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i 
Hurdalselva (Lillehammer m.fl. 2022). Konklusjonene i Multiconsult-rapporten er at mangel på 
oppvekst- og gytehabitater (inkl. substrat) er de største flaskehalsene for at fiskeproduksjonen i 
Hurdalselva kan øke. Rapporten konkluderer også med at suboptimale fisketrapper medfører 
dårligere forhold for fiskevandring ifb. gyting, som igjen reduserer fiskeproduksjonen i vassdraget.  
 
En ny kartlegging av Hurdalselva ble utført 22. august, 15. september og 17. oktober 2022 av 
ferskvannsøkolog Odin Kirkemoen (NaturRestaurering). Fiskebiolog Morten Kraabøl (Multiconsult) 
befarte demningene og fisketrappene ved Hurdal Verk folkehøgskole og ved Flaen mølle 18.11.2022. 
Deler av befaringene ble utført sammen med Helge Pedersen i Huvo og dameierne Frode Nilssen 
(rektor v/Hurdal Verk folkehøgskole) og Arne Rognlien (grunneier dam v/Flaen). Erosjonsutsatte 
områder ble særskilt befart 16.11.2022 av vassdragstekniker Sigurd Sørås og geotekniker Richard 
Duncumb fra Multiconsult. 
 
Kartleggingen høsten 2022 bestod av å identifisere hvilke områder som hadde behov for og var egnet 
for restaureringstiltak, og hvilke områder som ikke hadde behov for tiltak, eller ikke var egnet for tiltak 
med hensyn til flom-/erosjonsfare, problemer med adkomst eller andre årsaker. Kartleggingen ble 
utført ved at hele elvestrekningen til Hurdalselva/Høverelva ble befart. Funn ble registrert i appen 
ArcGIS Field Maps på nettbrett, der funn og løsningsforslag ble tegnet inn og georeferert. Georefererte 
bilder ble også tatt under kartleggingen. Under kartleggingen var også data fra Multiconsult sin 
problemkartlegging (Lillehammer m.fl. 2022) tilgjengelig. Dronefilmen fra 2021 fra forprosjektet til 
Multiconsult, som filmer hele Hurdalselva, har vært en viktig ressurs i dette oppdraget, da dronefilmen 
gir høyoppløselige bilder av Hurdalselva ovenfra. Dronefilmen er laget av Kjetil Rolseth (Rolseth Foto). 
 
Det har underveis vært en åpen dialog mellom konsulentgruppen (NRAS/MC), Huvo og 
arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen består av representanter fra grunneiere, brukere, ressurspersoner, 
regulant og forvaltningen (se “Bidrag” i informasjonsboksen i starten av dette dokumentet). 
Oppstartsmøte ble holdt med de samme partene 21.06.2022 i Hurdal rådhus. Det ble da informert om 
planlagt prosess samt åpnet for innspill for å høste lokalkunnskap fra arbeidsgruppa. Det ble holdt et 
nytt møte 17.10.2022 hvor Huvo og arbeidsgruppen ble informert om status etter tiltakskartlegging 
høsten 2022. Det ble under sistnevnte møte skissert grovt hvor tiltak mulig blir utført. Huvo og 
arbeidsgruppen ble tilsendt utkast for kommentarer og innspill i november 2022, da med en klarere 
prioritering av tiltak og begrunnelse for denne prioriteringen. Før oppstart med restaureringsplanen, 
har arbeidsgruppa tidligere hatt tre arbeidsmøter knyttet til problemkartleggingen (Lillehammer m.fl. 
2022). 
 
For å kvantifisere tiltakenes forventede effekt på flomfare, er det utført hydraulisk modellering. Den 
hydrauliske modellen satt opp i 2021 er brukt som grunnlag og videreutviklet i dette studiet 
(Lillehammer m.fl. 2022). I 2021 ble det utført oppmålinger av elvebunnen med hensikt å sette opp 
en 1d-modell, og disse oppmålingene, sammen med terrengmodellen hentet fra kartverkets tjeneste 
hoydedata.no er benyttet til å utvikle en 2d-hydraulisk modell (ved hjelp av HEC-RAS 6.3.1) av elva fra 
samløpet med Steinsjøelva til utløpet i Hurdalssjøen. De samme grensebetingelsene er benyttet. 
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Terrengmodeller er beskrevet i Multiconsults notat fra utviklingen av 1d-modellen (Lillehammer m.fl. 
2022). En 2d-modell vil egne seg godt til å beskrive de hydrauliske effektene ved høye vannføringer, 
men vil i mindre grad beskrive forventede strømningsmønster ved lavere vannføringer dersom det 
ikke er svært godt terrenggrunnlag. Det er derfor kun sett på flom i denne omgangen. Det er benyttet 
likningssett med diffusjonsbølge i beregningene. 
 
Deler av Hurdalselva og Steinsjøelva har tidligere vært restaurert i regi av NJFF m.fl. (Dønnum 2004). 
Effekten av disse tiltakene i dag er antatt å være små til ubetydelige, uavhengige av tiltakenes tidligere 
funksjon.  
 
Løsningsforslaget vårt bruker elementer fra Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved 
miljøforbedrende tiltak i elver og bekker (Pulg m.fl. 2018), fra NRAS/MC sine egne erfaringer og fra 
vellykkede restaureringsprosjekter flere steder i Norden. Restaureringsplanen har blant annet høstet 
erfaringer fra det svenske prosjektet ReBorN LIFE (i regi av Länsstyrelsen i Norrbotten og 
Västerbotten). ReBorN LIFE er et stort restaureringsprosjekt som har restaurert seks svenske vassdrag 
som har vært sterkt modifisert av tømmerfløting. ReBorN LIFE er et av det største ferdigstilte 
restaureringsprosjekter av elver i Norden.  
 
Videre er løsningsforslaget vårt utarbeidet på bakgrunn av innhentet informasjon fra offentlig 
tilgjengelige databaser som Vann-nett og kartløsninger (som Høydedata, Norge i bilder og Norgeskart 
med flere) samt lokalkunnskap (innspill fra arbeidsgruppa).  
 

2.1 Beskrivelse av vassdraget med kart og foto 
Nedbørfeltet til Hurdalselva ved utløp i Hurdalssjøen er om lag 199 km², og er i all hovedsak dominert 
av skogdekt areal. Nedbørfeltet ligger mellom 200-800 moh. I Hurdalelvas nedbørfelt er det flere store 
innsjøer, blant annet Høversjøen, Steinsjøen og Hersjøen. Det er noen menneskelige inngrep i 
nedbørfeltet som kan påvirke vannføringen, i all hovedsak i form av oppdemning. I Multiconsults 
arbeid fra 2021 (Lillehammer m.fl. 2022) er det vurdert at dagens vannføringsregime, og eventuell 
menneskelig påvirkning på denne, ikke er en betydelig flaskehals. Disse vurderingene er knyttet til at 
vannføringen i Hurdalselva i liten grad er regulert. Vannføringen i elva er vurdert til å variere tilnærmet 
likt det en naturlig elv ville ha gjort.  
 
I Vann-nett er Hurdalselva (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 (Vann-nett 2022). 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 Hurdalselva trolig er 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 (Brabrand m.fl. 2017). 
Problemer med spesielt nedre del av elva, er at det er en lang historie med påvirkninger og 
hydromorfologiske endringer i elva. Disse endringene omfatter blant annet fysisk endring av elveløpet 
for tømmerfløting, demninger med og uten toveis fiskepassasjer, reguleringsdammer for 
tømmerfløting og kraftproduksjon, flomforebyggende tiltak etter 1957 (se neste avsnitt og Figur 2.2 
til 2.4), samt stor partikkelavrenning om høsten (Lillehammer m.fl. 2022). 
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Hurdalselva ble stedvis fysisk endret vha. bulldosering i forbindelse med storflommen i 1957 (ref. 
Anbudsdokumenter; Illustrasjonsfoto Figur 2.5). Historiske flyfoto (siste fra 1975) viser at elvas 
hovedløp har endret seg lite de siste 45 årene (Figur 2.6). Eldre kart, fra 1942 og 1886, viser at elva i 
grove trekk, har gått i samme løp siden slutten av 1800-tallet til i dag (Figur 2.7). De eldre kartene 
tyder på at elveløpet har gjennomgått små endringer i elvas mest meandrerende område, vest for 
Hurdal sentrum. Disse endringene skyldes trolig naturlige flom- og erosjonsprosesser. 
Nøyaktighetsgraden på disse eldre kartene, sammenlignet med dagens kart er uvisst, men 
målestokken (1:50 000 og 1:100 000) gjør at detaljgraden er lav.  Historiske endringer (etter siste istid) 
av elveløpet gjennomgås i Lillehammer m.fl. (2022) i kapittel 4.1   
 

 
Figur 2.1. Oversiktskart over Hurdalselva fra Høversjøen (nordvest) til utløpet i Hurdalsjøen med 
dammene ved Flaen og Hurdal verk folkehøyskole (HVF), samt det naturlige vandringshinderet ved 
Rognlisaga (Rognlifossen) markert med røde punkter. Kartgrunnlag: Norgeskart (2022).  
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Figur 2.2. En strekning av Hurdalselva som er representativ for store deler av elva. Bildet viser tydelig 
kanalisering og lite variasjon i substrat i elveløpet. Bildet er tatt med drone april 2021, like nord for 
Guripus-svingen. Enkelte større steiner vises på bildet, men utover disse er det svært lite variasjon i 
elveløpet.  
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Figur 2.3. Eldre foto (ca. 1960) som viser kanaliseringen av Hurdalselva. De bulldoserte sidekantene 
på elva vises tydelig som lysegrå felter. Nordenga til høyre, og bedehuset Solhøy til venstre i bildet. 
Bildet er tatt mot sør fra innkjøringen til gården Tangen ved Erikstellet nord i Hurdal. Bildet er 
beskjært. Foto: NN (utlånt av Hurdals historielag). 
 

 
Figur 2.4. Eldre foto (ca. 1960) som viser kanaliseringen av Hurdalselva ved Erikstellet med den gamle 
skolen som midtpunkt. Utsikt mot øst, og Garsjøen. Steinvoller vises tydelig på hver side av elva. 
Foto: NN (utlånt av Hurdals historielag). 
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Figur 2.5. Illustrasjonsfoto av bulldosering av elv i Umeå i forbindelse med tømmerfløting i 1953. 
Fotografiet viser tilsvarende kanalisering og fjerning av stein, spesielt større steinblokk, ble utført i 
Hurdalselva på midten av 1900-tallet. Elvebunnen ble planert ved at bulldoser skjøv øverste del av 
bunnsubstratet inn til sidene og laget erosjonsvoller. Igjen ligger en flat elvebunn med lite variasjon 
(nederst til høyre i bildet), som er egnet for tømmerfløting, men uegnet som fiskehabitat. Foto: Kåre 
Sparby (Anno Norsk skogmuseum 2021). 
 
 
 



  
 

 
NaturRestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Org.nr. 994 830 082 

Side 11 av 82 
 

 
Figur 2.6. Ortofoto over Hurdalsleva nedstrøms Hurdals folkehøyskole fra 2020 (t.v.) og 1975 (t.h.) 
viser at elveløpet til Hurdalselva har endret seg lite de siste 45 årene. Kilde: Norgeibilder.no 

 
Figur 2.7. Kart over nedre deler av Hurdalselva utgitt i 1886 av Norges geografiske oppmåling (t.v.) 
og et «Tyskerkart» fra 1942 (t.h.). Kilde: Kartverket (2022a; 2022b). 
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2.2 Flaskehalser for storørreten i Hurdalselva  
Konklusjoner fra problemkartleggingen til Multiconsult (Lillehammer m.fl. 2022) og erfaringer fra 
kartleggingen uført høsten 2022: 

 Utrettet/kanalisert elveløp med erosjonsvoller, lite plass til å la elven bre seg ut 
 Mangel på gyteareal og gytesubstrat 
 Mangel på skjul for ungfisk  
 Mangel på blokkstein som skaper struktur i elveløpet 
 Mangel på djupål og vanskeligheter for vandring ved lav vannstand 
 Få gode kulper/standplasser for voksen fisk  
 Demninger er delvis vandringshindre og endrer regimet for sedimenttransport i elven.  
 Forbygde elvebredder (voller) hindrer deler av samspillet mellom vann og kantsone 

(flommark) og reduserer tilførsel av dødved.  
 Predasjon fra gjedde, mink, skarv med mer. 

Samlet utgjør dette mange og komplekse problemstillinger. Noen av disse utfordringene kan delvis 
løses innenfor gitt restaureringsbudsjett. 

Tabell 2.1 er et sammendrag av flaskehalsvurderingene i Hurdalselva i tabellform hentet fra 
Lillehammer m.fl. (2022). 
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Tabell 2.1. Vurdering av flaskehalser og behov for elverestaureringstiltak og videre 
analyser/overvåking i Hurdalselva (fra Lillehammer m.fl. 2022).  

Flaskehalsparameter Vurdering som flaskehals (liten, 
middels, stor) 

Kommentarer og behov for tiltak 
og videre analyser 

Vannføring – Liten Ingen behov for tiltak ved dagens 
situasjon. Ved mulig forandring av 
manøvreringsreglement av 
kraftverk ovenfor oppstrøms 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 

– Liten Anses som bra, men 
substratkvalitet og 
skjulmuligheter langs 
elvestrengen innenfor disse 
klassene er generelt av dårlig 
kvalitet. Vedlikehold er nødvendig 
med noen års mellomrom. 

Substratforhold og skjul 
(gyte og oppvekstsubstrat) 

Mangel på tilgjengelig gytehabitat: – Stor 
Mangel på tilgjengelig oppveksthabitat: 
– Middels til stor 
Mangel på tilgjengelig skjul: 
–  Middels til stor 

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.  
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3. Hydrauliske vurderinger 
For å beregne mulige endringer i vannstander og strømningsmønster ved flom som følge av 
restaureringstiltakene, er den hydrauliske modellen (beskrevet i kapittel 2) benyttet til å estimere 
vannstand ved 200-årsflom og middelflom ved to ulike situasjoner: hhv. før og etter tiltak. For å 
kvantifisere forskjellen er beregningsparameteren ruhet (Manningstall), dvs. motstanden vannet 
møter i elveleiet, lagt til grunn. Det er forventet at ved gjennomføring av tiltak vil elveleiet være 
mindre «glatt», med økt ruhet, grunnet blant annet utlegging av større stein og ripping av den 
armorerte elvebunnen. Denne forutsetningen er en forenkling av virkeligheten, og vil ikke 
nødvendigvis beskrive lokale effekter i og rundt de områdene det er gjort store endringer i elveleiet. 
Det er likevel valgt å inkludere beregningsresultatene i denne rapporten for å gi et inntrykk av 
mulige endringer i vannstand i Hurdalselva ved flom.  
 
Den hydrauliske modellen er bygd opp med varierende cellestørrelse, der de minste cellene (5x5 m) 
er i elveleiet og de største cellene (10x10 m) er utenfor elveleiet (vist i Figur 3.1). Konstruksjoner 
(dammen ved Hurdal verk folkehøyskole og bruer som krysser elva) er ikke inkludert i modellen, og 
beregningsresultatene i områdene rundt disse kan derfor være noe usikre. 
 
Det er benyttet flomvannføring beregnet i Lillehammer m.fl. (2022), men det er valgt å skalere 
vannføringen slik at noe blir tilført modellen fra Steinsjøelva, og noe av vannet kommer inn i 
modellen fra Høverelva. Dette ble gjort for å få en indikasjon på de hydrauliske forholdene ved 
samløpet mellom de to elvene. Det er brukt arealskalering der nedbørfelt er beregnet i SCALGO for å 
fordele vannmengdene på de to ulike elvene. Beregning er vist i Tabell 3.1. 
 
Tabell 3.1. Vannføring benyttet som inputparameter i den hydrauliske modellen. Den nederste raden 
er vannføringen som er beregnet ved utløpet til Hurdalssjøen, og som vil være gjeldende fra 
samløpet mellom Høverelva og Steinsjøelva og ned til utløpet. 

Vassdrag/nedbørfelt Areal (km²) Qm (m³/s) Q200 (m³/s) 

Høverelva oppstrøms samløp 70 (39% av totalfelt) 14 46 

Steinsjøelva oppstrøms samløp 109 (61 % av totalfelt) 22 72 

Total v/ samløp 179 36 118 

 



  
 

 
NaturRestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Org.nr. 994 830 082 

Side 15 av 82 
 

Figur 3.1. T.v. Utstrekning hydraulisk modell, T.h. skalert utsnitt av den hydrauliske modellen. 
Varierende cellestørrelse er vist. Fargeskala indikerer høyde over havet, der brun/grå er høyest. 
For å forsøke å kvantifisere effekten av tiltakene på flomvannstand og eventuelt endrede 
strømningsmønstre, er det utført en analyse av effekten på ruhet i modellen ved de to forskjellige 
flomgjentaksintervallene. For å beskrive «dagens» ruhetsforhold i elveleiet er det valgt et 
Manningstall (M) på 30 i elveleiet (Figur 3.2). For ruhet, inkludert tiltak, er det valgt et ruhetstall på 
M=20. Dette er en konservativ antagelse, da det ved en slik tilnærming er antatt at man gjør relativt 
omfattende «tiltak» i hele elveleiet, dvs. helt fra oppstrøms Hurdal Verk folkehøgskole og ned til 
utløpet i Hurdalssjøen. I realiteten vil man ikke forvente en like stor økning i ruhet, da det kun vil 
være noen områder der man skal gjøre tiltak. 
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Figur 3.2. Varierende Manningstall basert på AR5, M=30 i elveleiet som vist i tegnforklaring i nedre 
høyre hjørne. Høyere n-verdi (n=1/M) gir en glattere overflate. 

3.1 Resultater 
Beregningene viser omtrent de samme flomsonene som ble beregnet v.h.a. 1d-modellen. De 
oversvømte områdene ved 200-årsflom i Hurdal er stort sett jordbruksareal eller skogsområder, og 
de største flomhastighetene oppstår i elveleiet (der de stort sett ligger rundt 2-3 m/s). De høyeste 
vannhastighetene finner vi mellom samløpet mellom Steinsjøelva/Høverelva og ned mot 
folkehøyskolen, samt noen områder like nedstrøms folkehøyskolen, hvor den beregnede 
vannhastigheten noen steder overskrider 5 m/s (Figur 3.3). I tillegg er det et parti omtrent midt i 
Hurdal sentrum, der Vestsidevegen krysser elva, hvor det oppstår relativt høye vannhastigheter (5 
m/s og mer; Figur 3.4). I disse områdene vil det muligens være vanskelig å etablere tiltak som vil 
kunne tåle store flomhendelser.  
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Figur 3.3. T.v. Oversvømt areal ved 200-årsflom, T.h. Oversvømt areal ved middelflom. Begge 
simuleringer med Manningstall = 30 i elveleiet, her vist med hastighetskart. Vannhastigheten øker 
med en “varm” fargeskala, fra blå til rød. Tall knyttet til punkter i figurene refererer til Tabell 3.2. 
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Figur 3.4. Hastighetskart ved Q200 i nedre deler av Hurdalselva (M = 30). Vannhastigheten øker med 
en “varm” fargeskala, fra blå til rød.  

For å sammenligne vannstander ved de forskjellige scenarioene, er det valgt å lese av beregnet 
vannstand i fem forskjellige punkter (vist i Figur 3.3). Dette viser omtrent hvor store 
vannstandsforskjeller som kan forventes ved de forskjellige situasjonene. Som vist i Tabell 3.2 
varierer områdene som er mest sårbare for vannstandsøkning med flomvannføring. Ved 200-årsflom 
er det området rundt punkt 2 og punkt 4 som er mest sårbart (økning i vannstand med hhv. 28 og 37 
cm). Ved middelflom er det relativt lik vannstandsøkning ved alle punktene, utenom punktene lengst 
nedstrøms (1-4). 
 
Tabell 3.2. Beregnede vannstander ved beregning med høy og lav ruhet, og differanse ved de fem 
rapporteringspunktene vist i Figur 3.3. 

 Q200 QM 

 
M = 30 M = 20 

Differanse 
(cm) 

M = 30 M = 20 
Differanse 

(cm) 

0 177,7 177,8 10 177,2 177,3 13 

1 184,9 185,0 12 184,0 184,4 31 

2 187,4 187,7 28 186,6 186,9 28 

3 192,3 192,5 18 191,5 191,8 25 

4 207,8 208,2 37 206,9 207,1 22 
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Selv om det er forventet noe økning i vannstand ved økning i ruhet, vil det som vist i Figur 3.5 likevel 
medføre små endringer i oversvømt areal. Det er derfor forventet at tiltakene vil ha liten påvirkning 
på oversvømt areal ved flom. Det må også bemerkes at disse flomsonene må sees som en helhet, da 
modellen ikke er utviklet til detaljert flomsonekartlegging ved mindre flommer (slik som ved 
middelflom). 
 

-
Figur 3.5. T.v. Endring i flomsone ved Q200, T.h. Endring i flomsone ved Qm. Rød polygon viser mulig 
ekstra areal utsatt for flomfare grunnet tiltak, blå viser forventet flomsone i dagens situasjon.  
 

3.2 Flom og erosjonsfarevurdering 
Den 16. november 2022 ble det gjennomført befaring av Hurdalselva i de områdene det er planlagt å 
gjennomføre tiltak. Befaringen hadde hovedfokus på å avdekke arealer der det kan være fare for at 
tiltak i elva kan føre til økt flom- og erosjonsfare. De nedre delene av elva, og også store deler av 
tiltaksområdene, ligger under marin grense, noe som antyder at det kan være fare for kvikkleire. 
Basert på en gjennomgang av NGUs løsmassekart, samt observasjoner gjort på befaring ansees det 
som lite sannsynlig at det er kvikkleire i området, og at tiltak som fører til økt erosjon vil kunne føre 
til kvikkleireskred. For å videre verifisere dette, vil det være behov for grunnundersøkelser, noe som 
ikke kan inkluderes i budsjettrammen til dette prosjektet.  
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Selv om det er lav kvikkleirefare, er det likevel ansett at det er enkelte områder som er sårbare for 
erosjon og flom grunnet bratte elvebredder eller andre forhold. Disse områdene er videre beskrevet 
i de følgende avsnittene. Da det ikke er utført detaljerte grunnundersøkelser eller 
stabilitetsberegninger, anbefales det at dersom større tiltak skal gjennomføres i nærheten av 
sårbare punkter, slik som for eksempel i yttersvinger med høye, bratte sideskråninger der det er 
bygg eller viktig infrastruktur i nærheten, at det gjøres mer detaljerte undersøkelser. Multiconsult 
anbefaler derfor også at det bør legges hovedvekt på å gjøre tiltak der det er mindre sannsynlighet 
for at flom og økt erosjon kan medføre fare. 
 
Basert på befaringen og samtaler med grunneiere gjennomført i november 2022, er det utviklet et 
kart (Vedlegg 1; Figur 3.6) som beskriver en overordnet flom- og erosjonsfarevurdering. Kartet er 
basert på tre ulike kategorier: 
 

1. Områder med liten fare for boliger eller infrastruktur knyttet til flom/erosjon.  
2. Områder der heving av vannstand vil kunne øke sannsynligheten for at omkringliggende 

terreng vil bli oversvømt oftere. 
3. Områder der erosjon og flomfare kan forekomme, og det anbefales ytterligere vurderinger 

dersom tiltak skal gjennomføres her. Eksempelvis områder med bratte sideskråninger og 
bebyggelse nær elva. 

 

 
Figur 3.6. Utsnitt av befaringskart, der blått er kategori 1, gult er kategori 2 og rødt er kategori 3. I 
yttersvingen ved Knaimoen/Guripus er det observert fjell i dagen. 
Underveis i befaringen ble det gjort visuell inspeksjon av sideskråninger, spor etter fjell i dagen og 
strømningsmønster i elva. I tillegg ble elvekanten på to steder befart med grunneier som kunne gi 
informasjon om erosjon og oversvømmelse som har forekommet tidligere.  



  
 

 
NaturRestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Org.nr. 994 830 082 

Side 21 av 82 
 

 
Et hovedinntrykk er at nedre deler av Hurdalselva i stor grad er holdt innenfor elveleiet ved hjelp av 
voller og stedvis erosjonssikring (steinfylling). I noen sårbare områder har disse vollene lav høyde 
sammenlignet med stedlige forhold, som gjør at de lett lar seg oversvømme ved økt vannstand 
knyttet til for eksempel flomhendelser eller grunnet oppstuving av is. En del av disse områdene er 
kartlagt, der et eksempel er vist i Figur 3.7 og bilder (Figur 3.8 og 3.9) mottatt fra grunneier Geir 
Holtet.  
 

Figur 3.7. Områder der økt vannstand vil føre til mer vann over ut/innmark. Ellipser viser eksempler 
på områder som er sårbare dersom vannstanden øker. 
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Figur 3.8. Vannstrøm over øvre deler av jorde etter oppstuvning grunnet is (bilde mottatt fra Geir 
Holtet og er datert 21.04.2013).

 
Figur 3.9. Ispropp som førte til oversvømmelse av dyrket mark (bilde mottatt fra Geir Holtet og er 
datert 21.04.2013). 
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Ved innføring av tiltak som gjør at vannstanden ved høyere vannføringer øker, eller at voller 
fjernes/senkes slik at områder utenfor elva blir oversvømt, bør det derfor gjøres en vurdering av om 
dette er et fenomen man bør tilstrebe å unngå ved flommer med lavere gjentaksintervall (f.eks. 
middelflom). Dette for å hindre at sannsynligheten for oversvømmelse av jorder ikke forekommer 
hyppigere enn i dag med mindre dette er ønskelig. Eksempler på tiltak for å hindre dette er å 
oppgradere/reetablere flomvollene i de mest sårbare områdene. Ved større flomhendelser (f.eks. 
200-årsflom) er det vurdert at mange av de aktuelle områdene vil bli oversvømt både med og uten 
tiltak, og at det vil være hensiktsmessig å la de større flommene dempes her. 
 
I tillegg til denne vurderingen av eksisterende flomvoller, bør det også unngås å gjøre alt for 
omfattende tiltak, slik som f.eks. harving i de bratteste yttersvingene før dette er avtalt med noen 
som har fagkompetanse innen temaet. 
 
Basert på vurderingene gjort på befaringen, anbefales det at det gjennomføres periodisk tilsyn av 
utsatte skråninger og områder for å overvåke erosjonsfaren. Dette gjelder særlig i tiden etter 
ferdigstilling av restaureringstiltakene, og ved større flomhendelser.  
 

3.3 Dimensjonering av tiltak (steinstørrelse) 
Det er valgt å beregne omtrentlig nødvendige dimensjoner for stein som skal legges ut i elva for at 
disse skal ligge stabilt ved en flomhendelse. Beregningen er basert på en forenklet tilnærming der 
alle kreftene som påvirker steinen er beregnet med verdier fra flomberegningen og den hydrauliske 
modellen. Det er sjekket at steinen ligger stabilt mot glidning, rulling og løfting (Figur 3.10).  
 

 
Figur 3.10. Illustrasjon av kreftene som påvirker stabiliteten på en enkeltstein i en elv. 
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Det er benyttet bunnhelning So=1%, vannhastighet v=3,5 m/s og steinvekt ρs=2650 km/m³. På grunn 
av kreftene som påvirker steinen, vil formen også ha noe å si for stabiliteten. Det er beregnet at en 
stein som har antatt kubisk form med minimum alle sider lik 0,8 m og dragkoeffisient CD=1,2, vil 
være stabil med de gitte forholdene. Merk at en stein med andre attributter vil påvirkes forskjellig av 
elvas krefter. For eksempel vil en høy tynn stein enklere la seg flytte enn en lav bred stein (sett i 
lengderetningen på elva). Det kan derfor vurderes å gjøre flere slike beregninger avhengig av tilgang 
på stein. 
 
I virkeligheten er det flere parametere som gjør at steiner ligger stabilt i elvebunnen, der en av de 
viktigste er oppbyggingen av massene steinen ligger på. Dersom disse massene er lett eroderbare vil 
det fort forekomme undergraving som gjør at steinen vil kunne begynne å flytte på seg selv om den i 
teorien er tung og stor nok for å motstå kreftene. For å unngå for mye undergraving, anbefales det 
derfor å forankre steinene i bunnsubstratet på best mulig måte, noe som også vil forbedre 
stabiliteten så lenge substratet ikke blir erodert bort. I tillegg anbefales det at steiner som legges ut 
legges støtter opp hverandre dersom mulig, f.eks. i klynger. Ved ulike steinformer og eventuelt 
steinklynger kan erosjonspotensialet rundt og nedstrøms øke, da vannhastigheten lokalt øker 
sammenlignet med førtilstanden. Dette gjør at slike steiner eller steinklynger ofte er knyttet til en 
del lokal erosjon. 
 
Plassering av enkeltstein i en elv som Hurdalselva, der bunnmaterialet har så høyt 
erosjonspotensiale (særlig ved ripping av elvebunnen), er en krevende øvelse. Særlig dersom disse 
skal kunne motstå flommer med høyere gjentaksintervall. Det er derfor forventet at det ved større 
flommer vil være nødvendig å utføre en viss opprydding eller tilsyn for at tiltakene skal ha effekt 
over tid. 
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4. Løsningsforslag for fysiske utbedringer - Hovedløp Hurdalselva 
4.1 Rammer og utfordringer knyttet til restaureringsprosessen 
På grunn av mye landbruk og bebyggelse tett på elva i nedre deler, setter dette klare begrensinger for 
hvordan oppdraget kan løses. Mange eksisterende erosjonssikringer/forbygninger kan ikke fjernes 
uten at dette påvirker bebyggelse, infrastruktur, landbruk mm. Det er i dette løsningsforslaget ikke 
prioritert endring av allerede eksisterende flommurer annet enn flomvollene (kost/nytte-prioritering). 
Demningene påvirker fiskevandring negativt og reduserer den naturlige tilførselen og spredningen av 
grus til hele elveløpet.  
 
I dialog med Huvo har vi skissert vårt beste løsningsforslag innenfor en budsjettramme på 1,5 millioner 
NOK ekskl. mva. Dette budsjettet inkluderer innkjøp og frakt av masser og maskinelt arbeid i elva, men 
også prosjektledelse samt faglig støtte i felt mm., se budsjett i Tabell 7.2. Et sekundærforslag på 
ytterligere 500.000 NOK ekskl. mva. er også lagt ved (Tabell 7.3). 
 
På grunn av de omfattende behovene for restaurering, vil den økonomiske rammen til prosjektet ikke 
være stor nok til å kunne utføre robuste og gode tiltak i alle deler av Hurdalselva hvor habitattiltak 
behøves. Det vil derfor være kritisk å prioritere visse tiltak på kun utvalgte steder, ut fra forventet 
effekt og kostnad. Da ulike deler av elva har ulike funksjoner for ørreten, vil det eksempelvis være 
viktig å gi gyteklar storørret mulighet til å vandre forbi den nederste delen av elva, og opp til mer 
typiske gyteområder.  
 
Grunneierforholdene langs Hurdalselva består av private grunneiere, Hurdal kommune, Hurdal Verk 
folkehøgskole og andre foretak. Flere av de større grunneierne langs elva er representert i 
arbeidsgruppa. Områdene som ligger langs elva er dominert av jordbruk, skogbruk, boligområder og 
infrastruktur. De områdene hvor det er forslått at elva kan få mer plass, er utelukkende 
skogsområder, da disse er de eneste områdene som vi ser for oss kan delvis “doneres” tilbake til 
elva. Vi har i denne planen ikke tatt hensyn til om tiltak vil kunne gjennomføres på den aktuelle 
strekningen mht. den enkelte grunneiers tillatelse.  
 
Generelt anbefaler vi at restaureringsarbeidet starter øverst i vassdraget for å redusere 
nedslamming av tiltak nedstrøms. Unntak er arbeid oppstrøms en demning, som ikke vil påvirke 
arbeid nedstrøms pga. sedimentfelleeffekten til dammen.  
 
 

4.2 Mål for restaureringsplanen 
Målet for restaureringsplanen er at det skal produksjonen av ørret i Hurdalselva skal øke, med 
spesielt fokus på storørret. Dette vil vi prøve å oppnå ved å øke variasjonen i habitat, og spesielt 
substrat, slik at det legges til rette for at ørret i alle stadier av livssyklusen kan trives i elva. Dette kan 
medføre at miljømålet “god økologisk tilstand”, for vannforekomsten nås. Tilrettelegging for både 
gyting, yngel og eldre fisk, samt øke tilførselen av død ved, og dermed mattilgang, vil gi bedre 
levevilkår for ørret (og spesielt storørret) i Hurdalselva. 
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Sikring av toveis vandring forbi menneskeskapte vandringshindre øker muligheten for at storørret fra 
Hurdalssjøen kan nå gyteområder i Hurdalselva, og overleve nedvandringen etter gyting. Bygging av 
ny fisketrapp ved Hurdal Verk folkehøgskole inngår ikke i budsjettet for restaureringstiltakene i 
denne rapporten, da kostanden ved bygging av ny trapp overstiger totalbudsjettet.   
 
Videre er det et mål i restaureringstiltakene, at tiltakene ikke skal øke flomfaren, og i tillegg 
synliggjøre hva som vil oversvømmes ved en 200-års flom, og dermed mulighetene for naturbasert 
klimatilpasning i det videre planarbeidet i kommunen.  
 

4.3 Foreslåtte tiltak 
Denne delen av oppdraget tar for seg selve hovedløpet med sideløp (ikke sidebekker) fra Rognlisaga 
(naturlig vandringshinder) til Hurdalselvas utløp, med hovedfokus på strekningen samløpet 
Høverelva/Steinsjøelva til utløpet i Hurdalssjøen.  
 
Prioriteringer av restaureringstiltak er vurdert ut fra en kombinasjon av følgende komponenter: 

 Sannsynlighet for suksess basert på forutsetningene  
 Kostnaden til tiltaket  
 Adkomstmuligheter og mulighet for praktisk gjennomføring 

 
Vår rangering av tiltaksrekkefølge, uten hensyn til restaureringsbudsjett, vises i Figur 4.1.  
 
Brorparten av tiltakene innenfor budsjettrammen foreslås utført nedstrøms demningen ved Hurdal 
Verk folkehøgskole. Dette baseres på to viktige argumenter:  
 

1. Det er store områder hvor tiltak kan utføres med god effekt (stort potensiale for forbedring) 
uten å flytte maskiner – dette sparer kostnader sammenlignet med å utføre tiltak på flere 
steder. 

2. Hvis det ikke kommer en god løsning med fisketrapper innen få år, vil tiltak oppstrøms 
demning(ene) være delvis utilgjengelige for potensielt store deler av storørretbestanden 
som vandrer opp Hurdalselva for å gyte. Usikkerheten rundt fisketrappenes fremtidige 
status bør veie tungt i denne sammenheng.  
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Figur 4.1. Kart med prioriteringsrekkefølge (nummerering i kartet) av tiltak i Hurdalselva, uten at det 
er tatt hensyn til budsjett. Beskrivelse av tiltak innenfor parentes. Sirkler representerer sideløp. 
Trapper (ved dammene Flaen og HVF) er markert med eget symbol. Piler representerer flere typer 
habitattiltak, hovedsakelig i hovedløpet. 
 
Vi har valgt å legge hovedinnsatsen på to delstrekninger i Hurdalselva som vi mener bør prioriteres i 
første omgang med restaurering (Figur 4.1). Disse to delstrekningene er 1) fra Hurdal Hestesenter til 
svingen ved Guripus/Knaibråten (heretter kalt: Guripus-svingen), og 2) området nedstrøms Hurdal 
sentrum (ca. Hurdal stadion) og mot utløpet til der Hurdalselva går over i en flodutforming. I tillegg 
foreslår vi at 3) sideløpet ved samløpet Høverelva/Steinsjøelva gjenåpnes/restaureres. Ved 
ytterligere finansiering kan man dermed fokusere på andre problemområder i elva (se kapittel 
4.3.4). 
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I det øvre området (delstrekning 1; kapittel 4.3.1), vil fokus være på gyteområder, skape skjul og 
dybde i vannstrømmen. I nederste del (delstrekning 2; kapittel 4.3.2) vil fokuset være på å skape 
skjul for ungfisk og vandringsmuligheter og standplasser for voksen fisk. 
 
Under listes syv tiltak (i-vii) som vil være essensielle i restaureringsprosessen. Flere av disse tiltakene 
overlapper hverandre, som for eksempel ripping, utlegging av stein og etablering av djupål. Tiltakene 
er ikke listet etter kost-nytte. 
 

i) Utlegging av blokkstein 
 

Utlegg av store steiner vil være en av de viktigste tiltakene i denne restaureringsplanen. Dette 
tiltaket vil ofte overlappe med flere av de andre foreslåtte tiltakene. Med store steiner i denne 
sammenheng menes blokkstein hovedsakelig >0,8 meter på alle sider. Også blokker mindre enn 
dette vil kunne brukes, men disse vil være mindre motstandsdyktige mot flom og kan bli flyttet 
nedstrøms. Se kapittel 3.3 om dimensjonering av steinblokk. Disse blokkene vil bryte opp 
vannstrømmen og tilbakeføre viktige økologiske funksjoner til vassdraget.  
 
Ved tilførsel av blokkstein vil vannet grave rundt steinen, og danne bakevjer og dypere renner på 
siden og mellom blokkene. Stor stein vil kunne holde igjen død ved som per i dag i stor grad blir spylt 
ut av vassdraget og ikke får tid til å bli brutt ned.  
 
På 1950-tallet var ikke bulldoserne like kraftige som i dag, og en vanlig praksis var derfor å sprenge 
de største steinblokkene, og da ofte kun den øverste og synlige delen av blokken (pers. medd. Roger 
Ström - ReBorN LIFE/Länsstyrelsen i Västerbotten). Steinblokker i Hurdalselva kan derfor ha blitt 
delvis sprengt, og fortsatt ligge igjen som en flat steinoverflate langs elvebunnen. Derfor bør 
potensielle store steinblokker graves opp for å vurdere om de kan brukes til habitattiltak.  
 
På detaljnivå må den lille “naturlige” variasjonen som finnes i elveløpet i dag videreutvikles i 
restaureringsprosessen. Dette inkluderer detaljstyring i felt av utvikling av naturtypiske brekk, kulper 
med mer. 
 
Nedenfor vises tre illustrasjoner av steinutlegg for å skape variasjon i elveløpet. 

 Halvterskler (Figur 4.2). Ripping av området rundt og forsterking av djupål. 
 Steingrupper (Figur 4.3) for å skape generell variasjon i elveløpet. 
 Utvikling av naturtypiske brekk med gyteområder oppstrøms (Figur 4.4).  



  
 

 
NaturRestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Org.nr. 994 830 082 

Side 29 av 82 
 

 
Figur 4.2. Skisse av steinutlegg. Halvterskler med utgraving av kulper i bakkant. Blå piler viser 
strømretningen. 

Figur 4.3. Skisse av steinutlegg. Blokkutlegg i steingrupper, med ripping av bunnsedimenter mellom. 
Blå piler viser strømretningen. 
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Figur 4.4. Skisse av steinutlegg. Utvikling av naturtypiske brekk, med ripping av bunnsedimenter 
oppstrøms og utlegg av gytegrus (rødt område). Blå piler viser strømretningen. 

 
ii) Etablere djupål 

Etablering av djupål vil sikre vandringsmuligheter for fisk også ved lavere vannføring som er blitt 
vanligere på sommeren de siste årene. I kombinasjon med standplasser bak store steiner og 
eksisterende eller nydannete kulper, vil voksen fisk på vandring opp Hurdalselva kunne vandre og 
oppholde seg i elva i en lengre periode enn i dag.  
 
Ved å kun grave en djupål (fure) i elveløpet, uten andre støttestrukturer, vil djupålen kunne fylles 
igjen med stein. Det trengs blokkstein for å sikre at vannet graver og opprettholder djupålen.  
 

iii) Utvide/utdype kulper  
Kulper sikrer standplasser for spesielt voksenfisk både vinterstid og sommerstid. Fisk på 
gytevandring kan hvile i disse kulpene på vei opp i elva. I perioder med lav vannføring, og særlig i 
kombinasjon med høy vanntemperatur, er kulper kritisk for fiskens overlevelse i elva. Kulper vil også 
kunne fungere som gode fiskeplasser.  
 

iv) Utviding av hovedløp/danne sideløp 
På grunn av mange menneskelige hensyn er det utfordrende å velge områder der man kan gi 
Hurdalselva mer plass. Dette krever areal, og da er det viktig å velge ut områder som er minst mulig 
konfliktfylte, samtidig som områdene er egnet for den type fysiske inngrep (relativt flate områder 
med masser som det er mulig å grave i). Områder med utmark er de minst konfliktfylte områdene 
for potensielt arealkrevende tiltak, og langs Hurdalselva er utmark for det aller meste skogkledt.  
 



  
 

 
NaturRestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Org.nr. 994 830 082 

Side 31 av 82 
 

Tiltak utenom dagens hovedløp, kan være uønsket hos grunneiere, da det medfører kan medføre 
tapt areal til skogbruk eller annen inntektsgivende drift av utmark.  
 
Ettersom det er mindre konfliktfylt, og billigere å gjenåpne gamle sideløp enn å utvide hovedløpet, 
anbefaler vi gjenåpning/restaurering av sideløp i dette prosjektet. Sideløp er en viktig og naturlig del 
av en elv, og sideløp vil kunne dannes naturlig der det ikke er flomvoller eller andre forbygninger 
(Figur 4.5). Valg av alternativene til sideløp under er derfor avhengig av hver enkelt grunneiers 
tillatelse.   
 

Figur 4.5. Høydeplottlag over nedre deler av Hurdalselva fra Flattum/Furulund til Hurdal stadion. 
Høydeplottet viser hvor elva har gravd under flom i de lyse (lavereliggende) områdene. Dette er også 
potensielle områder hvor det fra et økologisk perspektiv vil være fordelaktig å gi elva mer plass, i form 
av sideløp og oppbrytning av elvebredden. Kilde: www.hoydedata.no. 
 

v) Ripping/harving av armert bunnsubstrat 
Ved å bryte opp armeringslaget i elvebunnen vil det skapes mer skjul i bunnsubstratet, som er 
positivt mtp. gyting og oppvekstområder for ungfisk. I tillegg vil kanaliseringseffekten reduseres ved 
at mer naturlige elveprosesser kan gjenopprettes. Det er en forutsetning at det dannes strukturer 
som beholder disse prosessene over tid, slik at elven kan fortsette å grave, og dermed opprettholder 
de ønskede funksjonene.  
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En klo (Figur 4.6) er effektiv til kun ripping da denne effektivt bryter opp armeringslaget i 
elvebunnen uten at massene samler seg opp (som ved bruk av en gravemaskinskuffe).  
 
Ifølge ReBorN LIFE-prosjektet var en gravemaskinskuffe med manøvrerbar rist effektivt til 
restaureringsarbeid i elver (Figur 4.6). Et slikt verktøy kan brukes til å flytte større enkeltsteiner, trær 
kan plasseres i elven med presisjon, grus kan siktes gjennom risten, vegetasjon kan forsiktig løftes, 
samt at partikkeltransporten i vannmassene under arbeidene minker (ReBorN LIFE 2022a). Ved å 
enkelt kunne skille finere fra grøvre masser under gravearbeidet kan man få mer nytte ut av de 
forskjellige steinfraksjonene som allerede eksisterer i elven, og dermed spare inn på budsjettet 
masseinnkjøp og -transport. 
 
ReBorN LIFE-prosjektet fant at det i de svenske tømmerfløtingselvene var store mengder grus i 
vollene på siden av elva og under det armerte steinlaget langs elvebunnen. Det er sannsynlig at 
dette vil være tilfellet i hvert fall stedvis langs Hurdalselva. Det anbefales derfor at disse vollene og 
bunnforholdene i elva undersøkes tidlig i restaureringsprosessen slik at man evt. kan benytte lokal 
grus og dermed slippe kostnader og logistikk knyttet til innkjøp/transport av grus.  
 

 
Figur 4.6. Verktøy for å bryte opp armeringslag i elvebunnen. Til venstre vises en klo som brukes til 
ripping av elvebunnen av Suldalslågen (Pulg m.fl. 2020b). Til høyre er en gravemaskinskuffe med rist 
brukt under ReBorN LIFE-prosjektet i Sverige med god effekt (ReBorN LIFE 2022b).  
 

vi) Utlegging av død ved 
Død ved er i denne sammenheng naturlig tremateriale (naturlig fra elvas kantsone), gjerne hele trær 
med røtter og bladkrone. Død ved tilfører vassdrag mange viktige funksjoner, fra skjul og habitat for 
fisk under kvistklaser og røtter til habitat og mat for invertebrater som igjen er mat for fisk. 
Kantsonen til Hurdalselva er generelt velutviklet i hele elvas strekning, med noen få unntak. 
Kantsonen består hovedsakelig av trær som gir skygge og skjul, og vil med naturens gang havne i 
elveløpet vha. erosjon, vind og naturlig nedbrytning/svekkelse. På grunn av flomvollene langs store 
deler av elva, vil tilførselen av død ved være redusert sammenlignet med før menneskelige inngrep 
da det er lite flommark. Flommark er en naturtype som tilfører vassdrag mye død da området tidvis 
oversvømmes.  
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Død ved bør tilføres i alle områder hvor det skal utføres tiltak med maskiner. Det anbefales at 
grunneiere ved de aktuelle tiltakene donerer liggende eller stående trær nær vassdraget som kan 
trekkes ut i vassdraget vha. gravemaskin og/eller vinsj. Alle arter av trær fungerer til formålet, men 
rødlistede arter og fremmedarter bør unngås. Sistnevnte for å ikke legge til rette for videre 
spredning. Store dimensjoner er å foretrekke da disse har større sannsynlighet for å bli værende i 
elva, men også fordi det tar lengre tid å bryte ned grøvre dimensjoner.  
 
Trær kan legges i elva direkte, med rotenden mot strømmen, og kronen nedstrøms (Figur 4.7). 
Trærne kan i tillegg kiles mellom store steinblokker for å øke motstandskraften. Trærne legges på 
strategiske steder (strømsvake områder, innersvinger med mer). Trær kan også forankres i 
elvebredden på mange forskjellige måter, blant annet ved å begrave rotenden under steiner, og la 
kronen og stammen stikke ut i elven.  
 
Dersom tilgjengeligheten på lokal død ved er god, og det viser seg at dette er relativt lite 
arbeidskrevende, bør det prioriteres å tilføre mye død ved til elven. Dersom det viser seg å være 
vanskelig å få tak i død ved, og man må kjøpe og frakte inn trær, vil kostnaden muligens være større 
enn nytten sett opp mot budsjettet på dette prosjektet.   

 
Figur 4.7. Død ved i Hurdalselva (filmet med drone i 2021) viser hvordan hele trær med rotsystem og 
krone kan plasseres ut i elveløpet.  
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vii) Etablere gyteområder 

Ved å benytte grusforekomster i elva (under armeringslaget og i vollene på siden av elva), vil det 
være mindre behov for innkjøp av gytegrus. Dersom det viser seg at der er lite gytegrus å hente 
lokalt i elva, vil dette måtte kjøpes inn. Derfor anbefales det at man ikke utfører dette arbeidet først, 
men først erfarer hvor mye grusmateriale som kan hentes fra voller og under armeringslaget.  Dette 
vil potensielt kunne spare prosjektet for kostander knyttet til innkjøp av grusmasser og transport av 
disse.  
 
Gytegrus for storørret bør være grus av relativt grov fraksjon (30-60 mm) og legges i lag på 20-40 cm. 
Elve- eller morenegrus i størrelsesklassene 32/64 eller 22/50 (gjerne en blanding på 50 % hver av 
disse fraksjonene), med så lavt innslag av finsedimenter som mulig bør benyttes.  
 
For at det skal kunne legges ut gruslag i denne dybden, bør det flere steder først graves vekk andre 
masser, slik at elvebunnen ikke heves som følge av tiltaket. Gytegrus som kjøpes inn bør tilføres 
områdene etter at de har stabilisert seg, dvs. etter 1-2 år. Gytegrus som kommer fram under 
restaureringsprosessen kan legges ut med en gang.  
 
Områder for etablering av gyteområder er valgt ut med videreutvikling av naturgitte forhold i elva, 
slik at gyteområdene har større sannsynlighet for å bestå under større flomhendelser.  
 

4.3.1 Delstrekning 1  
Delstrekning 1 vil være det området som krever størst andel av restaureringsbudsjettet. Dette er 
fordi det her kan gjøres et tilnærmet sammenhengende restaureringsarbeid over hele strekningen 
med lite behov for flytting av maskiner, utover innad i elveløpet. Arbeidet kan derfor pågå effektivt 
over en lengre periode (avhengig av gode arbeidsforhold og lav vannføring).  I området mellom de to 
områdene, dvs. i sentrumsområdet og opp til Guripus-svingen, er det ikke planlagt tiltak på grunn av 
økt fare for flom ved omfattende tiltak. Område 1 strekker seg over ca. 2,2 km elvestrekning. Med 
en gjennomsnittbredde på 13 meter (målt på flyfoto) tilsvarer dette ca. 30.000 m2.  Område 1 har et 
jevnt og slakt fall på 8 meter fordelt over hele strekningen, noe som tilsvarer en helling på 0,36 % 
(Høydedata 2022). Det er ingen kraftige stryk eller terskler på denne strekningen, og med unntak av 
noe meandrering og mindre kulper der elven svinger er elven svært homogen i denne strekningen. 
 
Tiltakene er en kombinasjon av tiltakene beskrevet i kapittel 4.3. Gyteområder er konstruksjoner av 
naturtypiske brekk med gyteområder oppstrøms. Mulige adkomstveier er markert på kart i Figur 4.8. 
Det opplyses fra grunneier Olaf Knai at det trolig er enklest med adkomst fra vestsiden på 
delstrekning 1. Vurderinger av adkomst er utført hovedsakelig vha. ortofoto og er ikke avklart med 
den enkelte grunneier.  
 
Skissen av restaurering ved delstrekning 1 er delt inn i 15 skisser og vises i Vedlegg 2 for å få frem 
flere detaljer. Dronefoto er brukt som bildeunderlag for skisser. For å unngå at for mye detaljer blir 
borte lengst oppstrøms (bildene er tatt motstrøms), er det beholdt samme størrelse på bildene. Det 
er derfor ikke perfekt overlapp mellom hvert bilde.  
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Et gjengrodd sideløp øst for Gråtrud (vestsiden av elva) anbefales åpnet, da dette er tett igjen av 
kvistdammer og humus (Figur 4.9 og 4.10). Sideløpet går gjennom en skog fra nord til sør, og har en 
strekning på 180 meter. På denne strekningen faller terrenget 1,1 meter, noe som tilsvarer 0,6 % 
helling. Ved å åpne dette og tilføre 2-5 tonn gytegrus, vil disse sideløpene kunne brukes av ørret på 
gytevandring. Ved innløpene til sideløpene etableres en steinterskel for å styre deler av vannet inn i 
sideløpet. Disse tersklene kan bestå av 2-3 steinblokk og bør nå vannlinjen på normalvannføring.  
 

 
Figur 4.8. Mulige adkomstveier ut i elveløpet i delstrekning 1. Adkomst til elven er trolig best fra 
vestsiden i de fleste tilfeller. Adkomstveier må godkjennes av den respektive grunneier. 
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Figur 4.9. Sideløpet øst for Gråtrud (vestsiden av elva) markert med rødt område (t.v.). T.h. Sideløpet 
har høyt humusinnhold og er demt opp flere steder av kvistdammer. Bilder er tatt mot nord. 
 

 
Figur 4.10. Utløpet til sideløpet øst for Gråtrud (vestsiden av elva). Dronebildet er tatt mot nord. 
 

4.3.2 Delstrekning 2 
Delstrekning 2 strekker seg over ca. 1 km elvestrekning. Med en gjennomsnittsbredde på 16 meter 
(målt på flyfoto) tilsvarer dette 16.000 m2. Delstrekning 2 har en slakere helling enn delstrekning 1, 
på bare 0,15%. Hellingen er noe mer ujevnt fordelt gjennom denne delstrekningen, med 0,5 prosent 
helling de øverste 250 meterne, og betydelig slakere helling de nederste ¾ av delstrekningen.  
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Skissen av restaurering ved delstrekning 2 er delt inn i syv skisser og vises i Vedlegg 3 for å få frem 
flere detaljer. Dronefoto er brukt som bildeunderlag for skisser. For å unngå at for mye detaljer blir 
borte lengst oppstrøms (bildene er tatt motstrøms), er det beholdt samme størrelse på bildene. Det 
er derfor ikke perfekt overlapp mellom hvert bilde. 
 
Tiltakene er en kombinasjon av tiltakene beskrevet i kapittel 4.3, men her er det ikke lagt opp til 
gyteområder.  Mulige adkomstveier er markert på kart i Figur 4.11. Vurderinger av adkomst er utført 
hovedsakelig vha. ortofoto og er ikke avklart med den enkelte grunneier.  
 

 
Figur 4.11. Mulige adkomstveier ut i elveløpet i delstrekning 2. Adkomstveier må godkjennes av den 
respektive grunneier. 
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4.3.3 Gjenåpning av sideløp ved samløpet Høverelva/Steinsjøelva 
På vestsiden av elveløpet ved samløpet til Høverelva og Steinsjøelva er det flere sideløp som 
strekker seg gjennom et hogstfelt (Figur 4.12 og 4.13). Sideløpene har flere steder egnet substrat for 
skjul og gyting for ørret, men er tettet igjen av flere kvistdammer som hindrer oppstrøms vandring 
(Figur 4.14). Ved å åpne disse vha. gravemaskin og tilføre 2-5 tonn gytegrus, vil disse sideløpene 
kunne brukes av ørret på gytevandring. Ved innløpene til sideløpene etableres en steinterskel for å 
styre deler av vannet inn i sideløpet. Disse tersklene kan bestå av 2-3 steinblokk og bør nå vannlinjen 
på normalvannføring.  
Sideløpet har en strekning på 400 meter fra nord til sør og på denne strekningen faller terrenget 3 
meter, noe som tilsvarer 0,75 % helling.  
 

 
Figur 4.12. Område like ved samløpet mellom Høverelva og Steinsjøelva er egnet til 
utvikling/gjenåpning av sideløp. Det er skog langs elveløpet til Høverelva og Hurdalselva. Det er et 
eksisterende sideløp på vestsiden av elva (markert med rødstiplet linje). Dette kan med fordel åpnes 
for å gi elva mer plass. Steinterskler (markert med grått) etableres ved innløpet, for å styre deler av 
vannet inn i sideløpet. Disse tersklene kan bestå av 2-3 steinblokk og bør nå vannlinjen på 
normalvannføring. 
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Figur 4.13. Dagens sideløp på vestsiden av samløpet mellom Høverelva og Steinsjøelva. Utløp 
steinsjøelva vises øverst til høyre i bildet der den krysser under Høversjøvegen. Bildet er tatt mot 
nord. 
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Figur 4.14. Sideløp på vestsiden av samløpet til Høverelva og Steinsjøelva. Bekken har delvis variert 
steinsubstrat for fisk med mye skjul og gytehabitat, men den er stedvis tettet av kvistdammer (bilde 
nederst til venstre), slik at oppstrøms vandring er vanskelig for fisk.  
 
 
4.3.4 Sekundærforslag ved økt budsjett 
Dersom restaureringsprosjektet får økt budsjett, kommer vårt forslag på hvordan disse midlene bør 
brukes. I dette løsningsforslaget foreslår vi i mindre detaljeringsgrad, men hvordan vi anbefaler at 
disse midlene blir brukt. Se Tabell 7.3 for budsjett.  
 
Forbedringer i fast overløp i damkronene ved HVF (Figur 5.6) beskrives i kapittel 5.Pigging fjell ved 
dam Flaen (Figur 6.2 og 6.4) beskrives i kapittel 6.  
 
Utlegg gytegrus fra nedstrøms dam Flaen til samløpet til Høverelva og Steinsjøelva kan trolig utføres 
kun ved manuelt arbeid og dumper ved punktene 1-4 i Figur 4.15. Punkt 5 og 6 (Figur 4.16) krever 
maskinelt arbeid (gravemaskin) for å utvikle brekk/terskel nedstrøms potensielt gyteområde. Dette 
forutsetter at adkomsten er god nok ifølge entreprenør, og at arbeidet utføres på svært lav 
vannføring. Det estimeres ett lastebillass med gytegrus per lokalitet, med unntak av lokalitet 6, som 
vil kreve minimum 2 lastebillass.  
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Figur 4.15. Utlegg av gytegrus på strekningen Flaen – samløpet Høverelva/Steinsjøelva. Tallene viser 
prioriteringsrekkefølge. 1-4 kan utføres kun ved utlegg av grus, mens 5 og 6 (se også Figur 4.16) krever 
forbedring av terskel nedstrøms og dermed økt behov for maskinelt arbeid og økt kostnad.  
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Figur 4.16. Området like oppstrøms samløpet til Høverelva/Steinsjøelva. Ved å forsterke brekkene i 
dette området (ses ved hvitt skum på bildet), kan man også tilføre gytegrus for å tilrettelegge for 
gyting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
NaturRestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Org.nr. 994 830 082 

Side 43 av 82 
 

5. Demning/fisketrapp ved Hurdal verk (Verksdammen)  
Fisketrappa eies av Hurdal Jeger- og Fiskerforening, mens grunnen eies av Hurdal Verk. Trappa er 
bygd som en kulpetrapp i betong med nedsenkede og rektangulære overløp som utgjør 
fiskepassasjene mellom hver kulp. Trappekomplekset består av 9 kulper med noe ulik utforming og 
volum. Energitettheten er derfor også variabel, men den vurderes skjønnsmessig til å være under 
200 W/m3, og dermed tilfredsstillende for voksen storørret. Bunnen i kulpene består både av 
naturlig grunnfjell og støpt betong.  Det er etablert åpninger i bunnen av hver kulp, slik at trappa kan 
tømmes for vann. Spranghøyden mellom kulpene er 50 cm. Overløpene mellom kulpene er ca. 50 
cm brede og 50-55 cm dype, og bunnterskelen i hvert av overløpene er utformet med skrå vinkel for 
optimalisering av hydrauliske forhold. Trappas vegger består av 20 cm tykke betongvegger. Kulp K3-
K8 har påbygd et 67 cm høyt plankegjerde mot utsiden av trappen for å hindre at ørret hopper ut av 
trappekulpene.  
 
Det vandrer noe gytefisk opp trappa, men det finnes begrenset med tall fra fiskeoppgang. Fra 21. 
august og ut september 2022 ble det registrert 63 ørreter i trappa. Det antas at om lag 100-200 
gytefisk har vandret opp totalt i 2022 (pers. medd. Knut Harald Bergem). Første år etter at fisketelleren 
ble oppført i 2000, var det ca. 300 ørreter som passerte (pers. medd. Knut Harald Bergem). Det har 
vært problemer med at gytefisk hopper ut av kulpene under oppvandring. For å redusere denne 
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).  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. Det ble utført en ytterligere utbedring av trappa 
i 2022. 
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Figur 5.1. Oversikt over trappekomplekset. Resipientkulpen er en god dagstandplass for storørret, og 
innhoppet er skadet, men funksjonelt. Kulpene K3-K8 i trappa har trelemmer for å hindre at fisken 
hopper ut. Fisketrappa er utbedret og tettet i 2022.  
 
Oppvandring: Befaringer av fisketrappa og damanlegget ble gjennomført den 18. november 2022 
Vannføringen i trappa ble avstengt for å inspisere hver kulp. Fisketrappa sitt innhopp er lokalisert nært 
inntil damfoten (Figur 5.1 og 5.2), og at det ved lave og normale vannføringer etableres naturlige 
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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. 
 
Kulpene i trappa ser ut til å dempe fallenergien bra og det var stor grad av “svartvann” med dempet 
turbulens i trappepassasjen (Figur 5.2). Vannføringen i trappa er ikke kjent, og det anbefales at den 
kalibreres sammen med fiskebiolog før den settes i drift i 2023.  
 
Dagens fisketrapp fungerer ikke tilfredsstillende for oppvandring av yngre ørret. Det er særlig 
problematisk for eventuell elvemusling, der glocidielarvene bruker yngre ørreter som vert. Dermed 
oppnår man ikke oppstrøms spredning av elvemusling slik naturtilstanden antas å ha vært, uten 
vesentlige forbedringer av fisketrappa. 
 

Figur 5.2 Fisketrappas innhopp er lokalisert helt inntil damfoten. 
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Trappekompleksets tekniske tilstand ble i 2022 vurdert som svært dårlig. Betongkonstruksjonen er i 
sin helhet preget av høy alder, sprekkdannelser og skader av frostsprengning m.m.  Det ble 
gjennomført noe arbeid med tetting av sprekker og skader i noen av kulpene i 2022 (Figur 5.3), og 
dette har sannsynligvis gitt noen ekstra leveår for trappa. Det anbefales at trappekomplekset rives og 
gjenoppbygges med forbedrede løsninger innen fem år. 
 

 
Figur 5.3. Reparasjoner av sprekker og hull i K6. 
 
Nedenfor gis en kort teknisk beskrivelse av de enkelte kulpene K1-K9, der K1 er den nederste kulpen. 
 

 K1: Innhoppskulpens øverste terskelvegg er i ferd med å rase ut i resipientkulpen i elva (Figur 
5.4). Det antas at årsaken er utgravd elvebunn som følge av tapping fra den nærliggende 
bunnluka i damfoten. Selve innhoppet for fisken er likevel funksjonelt, ettersom 
terskelveggene gir en smal åpning med akselererende vannstrøm ut i resipientkulpen. 

 K2: Ingen store skader registrert. 
 K3: Stor skade i fundamentet for øvre murvegg mot K6/7 og sprekkdannelser i øvre 

terskelvegg. 
 K4: Stor sprekkdannelse og delvis utglidning i terskelvegg fra K5. For øvrig flere 

sprekkdannelser i betongvegger. 
 K5: Sprekkdannelser i alle betongvegger. Terskelvegg mot K6 har store sprekkdannelser. 
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 K6: Store sprekker i bunnen av kulpen og i ytre hjørnet av betongveggene ble tettet i 2022. 
Disse sprekkene ga store lekkasjer til K2/K3, og reduserte trappas funksjon. Reparasjonene 
antas å gi trappa noen få års ekstra levetid, men tettingene er sårbare overfor frostsprengning.  

 K7: Reparasjoner av store sprekkdannelser ble gjennomført i 2022. For øvrig samme vurdering 
av økt levetid som K6. 

 K8: Kulpen fremstår som noe mindre enn de øvrige kulpene. Sprekkdannelser i alle 
betongvegger. Fisketelleren sto montert mellom K8 og K9. 

 K9: Kulpen har noe bedre teknisk tilstand som følge av at den ligger under plattingen ut mot 
damkrona. Påhugget for vanninntaket fra dammen er preget av ujevne betongkanter som kan 
skade fisk på oppvandring (Figur 5.5). Fisk tar sats fra K9 og hopper under dårlige lysforhold, 
noe som øker sjansene for å treffe betongkantene. Kantene bør derfor utjevnes før sesongen 
2023. Tverrsnittsarealet på vannveien bør også utvides noe. 

 

 
Figur 5.4. Innhoppet er fortsatt funksjonelt, men den nederste terskelveggen er i ferd med å velte ut i 
elva som følge av undergraving fra bunnluka i damfoten. 
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Figur 5.5. Påhugget for vanninntaket fra dam til K9 (øverste kulp) har ru og skarpe kanter. Dette kan 
skade øyne, hud og kropp på fisk som hopper opp gjennom denne passasjen. Det anbefales utbedringer 
og utvidelse av tverrsnittsarealet.  
 
Nedvandring: Damkrona har to faste og kunstig etablerte overløp (Figur 5.6). 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 da normalt er såpass lav 
at vannsøylen over det faste overløpet er lavere enn gytefiskens kroppshøyde. Visuelle studier av ørret 
som skal passere nedstrøms over slike terskler har vist at det kreves minst en vannsøyle som er 1,5x 
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kroppshøyden på fisken. Konsekvensene kan bli at returvandringen til Hurdalssjøen blir forsinket eller 
hindret, og eventuell økt dødelighet som følge av tvungen overvintring i elva kan inntreffe. Overløpet 
som er lokalisert på samme side som fisketrappen innebærer et fall mot bergformasjoner, og at faren 
for friksjonsskader er betydelig. For smolt vurderes dette som uproblematisk, mens det for voksen 
gytefisk kan innebære noe skadeomfang på øyne, slimlag og ytre kroppsstrukturer. 
 
Det konkluderes med at utbedringene som ble utført i 2022 har gitt fisketrappa en forlenget levetid 
på inntil fem år. Trappekomplekset er imidlertid i så dårlig forfatning at det anbefales å iverksette 
planlegging av rivning av den eksisterende konstruksjonen og gjenoppbygging av et nytt anlegg. Det 
anbefales at det bygges en vertikalspaltet trapp som er dimensjonert for 0,7 – 1 m3/s, og med 
spranghøyder på 30 cm og energitetthet oppunder 150 W/m3. Dette vil bety flere kulper og noe større 
arealbehov for et nytt trappekompleks. Det faste overløpet bør være smalere, slik at fisken kan gå ut 
med tilstrekkelig vannsøyle/-dybde. Dette vil redusere risiko for friksjonsskader under fallet mot 
undervannet. For å ivareta dammens avledningskapasitet, bør det etableres et regulerbart system, for 
eksempel et bjelkestengsel. 
 

Figur 5.6 Et bredt fast overløp kan gi problemer for nedvandrende fisk, særlig utgytt storørret. 
 
 



  
 

 
NaturRestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Org.nr. 994 830 082 

Side 50 av 82 
 

6. Demning/fisketrapp ved Flaen Mølle 
Det ble gjennomført befaring av dammens vannveier og fisketrappa i 2021 og 2022. Det foreligger 
ikke tekniske data på damhøyde, spranghøyder, kulpvolum og energitetthet. Trappa er av typen 
kulpetrapp med overløp, og den vurderes å være innenfor de generelle kravene for storørretens 
svømmekapasitet. Følgende beskrivelser baserer seg på det problemvurderinger rapportert i 
Lillehammer m.fl. (2022) og befaring 18.11.2022. 
 
Nedvandring: Damanleggets funksjon er å demme opp et inntaksmagasin til et mikrokraftverk som 
eies av Rognlien. Inntaket til kraftverket ligger på siden av damanlegget og fører vannet gjennom ei 
varegrind og videre ned til turbinen. Varegrinda har lysåpninger på 18 mm og er 1,8 m bred (Figur 6.1). 
Den smale lysåpningen gjør at det vurderes som lite sannsynlig at utvandrende unger av storørret 
havner i turbinen. Ørretungenes muligheter til å svømme tilbake til dammen/inntaksmagasinet 
vurderes som tilfredsstillende. 
 

 
Figur 6.1.  Inntaket til kraftverket går gjennom en slisse i dammen og ned mot ei varegrind med 18 
med mer lysåpning. Dette vurderes som tilstrekkelig for å hindre ørretunger fra å passere gjennom 
turbinen. Fluktveien tilbake til dammen er tilfredsstillende. 
 
Damanlegget har faste overløp i nedsenkninger i betongdam, i tillegg til ei luke (Figur 6.2). 
Nedvandrende fisk som passerer det faste overløpet 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 tilsier at en del av vannstrømmen faller ut i undervannet på motsatt side til fisketrappas 
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innhopp. Dette er en uheldig situasjon fordi oppvandrende gytefisk søker vekk fra trappas innhopp. 
Dette kan gi både forsinkelser og avbrudd i oppvandringen. 
 

Figur 6.2 Damanlegget har et fast overløp i betongkrona. Fisketrapp på vestsiden. 
 
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 6.4), og dette kan medføre et skadeomfang på 
nedvandrende voksen ørret. Det er spesielt øyne og ytre kroppsstrukturer som kan bli skadet, men 
hodeskader kan også inntreffe ved slike fall. Ørretsmolt vurderes å kunne slippe seg utfor dette 
vannfallet uten vesentlig skade.  
 
Oppvandring: Befaringer av fisketrappa og damanlegget tilsier at utløpskanalen fra Flaen mølle (Figur 
6.3) utgjør en attraktiv vandringsvei som leder ørreten opp imot avløpet fra turbinene. Dette er en 
blindvei, og det vurderes som sannsynlig at oppvandrende ørret kan velde denne vannveien og 
dermed bruke lang tid på å vandre nedstrøms og ut av kanalen, 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 
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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. 
 

Figur 6.3 Driftsvannet fra mølla munner ut i hovedelva nedstrøms dammen. 
 
Fisketrappa ble bygd i 2005 og har en god teknisk tilstand. Under befaringen den 18.11.2022 var 
vannføringen i trappa såpass høy at kulpene ble preget av “hvitvann” og sterk turbulens. Det er derfor 
grunn til å anta at det er fordelaktig å slippe noe mindre vann gjennom trappa i oppgangstiden. 
Kalibrering av optimal vannføring bør gjøres med fiskebiolog før oppvandringen starter i 2023. 
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Figur 6.4. Voksen storørret som slipper seg utfor overløpet vil lande på fast fjell. 
 
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 
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.  
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7. Andre forhold knyttet til restaureringsplanen 
7.1 Utstyr og maskiner 
Selve arbeidet i elven må gjøres hovedsakelig med maskinell kraft, med innslag av noe håndkraft for 
detaljstyring av mindre elementer. Gravemaskiner i størrelsesorden 20-25 tonn vil være den viktigste 
maskinelle kraften under restaureringsarbeidet. Det vil i tillegg kunne være behov for en mindre 
dumper med store hjul som kan kjøre masser til og fra i elveløpet. Lastebiler med eller uten henger 
vil være nødvendig for transport av masser til/fra steinbrudd/pukkverk og Hurdalselva. Gravemaskin 
vil også være nødvendig ved pukkverk/steinbrudd for å laste masser over på lastebiler for transport 
til Hurdalselva. Se punkt v) i kapittel 4.3 for beskrivelse av skuffer/tilbehør til gravemaskiner. 
 
Arbeidet ved delstrekning 1 og 2 kan foregå samtidig eller spredt i tid. Fordelen med å jobbe over et 
kortere tidsrom er at man kan få utført mye arbeid dersom det kun er kortere perioder med gunstig 
vannføring. Risiko med flere maskiner i arbeid samtidig vil være at kostnadene øker mer under 
uforutsette hendelser. Hvis man arbeider over noe lengre tidshorisont vil man kunne benytte 
erfaringer fra den ene delstrekningene til den andre. Oppfølging av fagpersonell i felt kan også være 
utfordrende ved at arbeidet foregår på flere steder samtidig. 
 
Av manuelt utstyr er spett, river, spader og krafser nyttige verktøy for lokal flytting av grus og 
steiner. Under visse deler av restaureringsprosessen, og spesielt under utlegg av gytegrus, vil 
manuell kraft kunne være nødvendig. Bruk av vinsj og wire kan være fordelaktig til å hente ut død 
ved fra elvebredden der gravemaskiner ikke kommer til uten å gjøre et større inngrep i kantsonen.  
 

7.2 Anbefalte tidspunkt for gjennomføring av tiltak 
Restaureringsarbeidet bør legges til en tid hvor vannføring er lav, typisk sommer (juli/august), eller 
eventuelt vinter, etter gyting (november/desember). Sommeren er ofte fordelaktig mtp. fravær av 
tele og snø/is som kan vanskeliggjøre deler av arbeidet. Dette avhenger av at det er en sommer med 
lengre perioder med lite nedbør. For feltpersonell kan også vinteren være en utfordring mtp. lave 
temperaturer. Fordeler med å utføre arbeidet vinterstid kan være mindre kjørespor i terreng. Det vil i 
dette prosjektet være behov for lite kjøring i terreng da det er korte avstander fra veinett til elveløpet 
i de planlagte restaureringsområdene.  
 

7.3 Massevolum 
Det nærmeste pukkverk som leverer blokkstein vi har funnet er Feiring bruk ved Dal/Gjæra. Dette er 
sprengstein usortert og denne må fraktes til Hurdalselva vha. innleid entreprenør (gravemaskin + 
lastebil/henger). Pris per tonn per november 2022 er 107 NOK ekskl. mva. Stein hentet lokalt i/langs 
Hurdalselva evt. andre steder i Hurdal vil være svært kostnadsbesparende og medføre at deler av 
budsjettet kan overføres til andre poster/tiltak.  
 
En steinblokk på 80x80x80 cm tilsvarer 0,5 m3 stein, som tilsvarer 1,2-1,4 tonn per stein. En stor 
lastebil kan klare opptil 12-13 tonn last, tilsvarende 9-10 steinblokker på 0,5 m3. En lastebil med 
henger kan dermed frakte det dobbelte, dvs. 18-20 slike steinblokker. 
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For delstrekning 1 estimerer vi det trengs 300-500 blokkstein. For delstrekning 2 estimerer vi det 
trengs 200-300 blokkstein. Derom vi tar utgangspunkt i at 30 prosent av disse blokkene kan hentes 
fra/ved elveløpet og i vollene vil det tilsvare 200-350 stein i delstrekning 1 og 140-200 blokkstien i 
delstrekning 2. Dette tilsvarer samlet 15-30 lass (lastebil + henger) med blokkstein. Med gravemaskin 
på pukkverket og skytteltrafikk på 2 lastebiler med henger, antar vi dette arbeidet utføres på 2-3 
arbeidsdager. Dette avhenger blant annet av effektivitet og tilgjengelighet av blokkstein under 
lasting ved pukkverket, noe som medfører stor usikkerhet.  
 
Det estimeres et behov for 150 m3 med gytegrus for delstrekning 1. Dette estimatet kan bli redusert 
dersom det oppdages betydelige mengder grus i/ved elven under restaureringsarbeidet. 
 
Det estimeres totalt overskuddsmasser ved delstrekning 1 til å være mellom 600 og 1000 m3. Deler 
av dette kan benyttes til å forsterke strekninger hvor det har vært problemer med isgang, resterende 
kjøres bort. Overskuddsmassene ved delstrekning 2 anslås til å være mellom 700 og 1200 m3. Disse 
massene må mest sannsynlig kjøres bort fra området.  
 

7.4 Forventet levetid og dimensjonering på tiltak 
Levetid på habitattiltak i vassdrag vil variere stort fra vassdrag til vassdrag, og innad i vassdrag basert 
på variasjoner i hydromorfologiske forhold. Basert på forventet levetid for hvert tiltak, bør disse 
følges opp og vurdere om det er behov for lokale tilpasninger etter større flomhendelser mm. 
Gyteområder vil kunne ha behov for påfylling av grus etter større flommer og ellers i tidsintervall på 
ca. 10-20 år. Se Tabell 7.1 for eksempler på levetid på forskjellige habitattiltak i elver (Pulg m.fl. 
2020a). Tilførsel av gytegrus er et billig tiltak sammenlignet med de fleste andre habitattiltak i 
vassdrag. 
 
Vedlikehold må påregnes for alle restaureringstiltak. Store flommer vil kunne endre elven midlertidig 
eller permanent. Tilførte elementer som gytegrus, død ved, terskler med mer kan flytte på seg under 
en stor flom og vil kunne ha behov for oppfølging for å oppnå optimal effekt. Gytegrus vil spres 
nedstrøms vassdraget på sikt, og vil kunne havne på steder der den ikke oppnår sin ønskede effekt. 
Tilførsel av gytegrus er et billig tiltak sammenlignet med mange andre restaureringstiltak da det ofte 
ikke er nødvendig med gravemaskin i selve elveløpet for å legge ut denne.  
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Tabell 7.1. Oversikt over eksempler på restaureringstiltak oppfulgt av NORCE LFI og deres effekt, 
levetid og kostnad (Pulg m.fl. 2020a). 

  
 

7.5 Hensyn til andre organismegrupper 
Elvemusling (rødlistet; VU) er tidligere funnet i sentrumsområdet, like ovenfor der Vestsidevegen 
krysser Hurdalselva (Høitomt 2010). Dette området er utenfor planlagt restaureringsområde. Siden 
elva er kartlagt flere ganger for elvemusling de siste årene uten funn tas det ikke andre hensyn til 
elvemusling i denne restaureringsplanen. 
 
I eksisterende sideløp til Hurdalselva er det spor etter stor aktivitet fra bever. Sideløpene er tettet 
med kvistdammer, noe som flere steder hindrer oppstrøms fiskevandring. Dette er naturlig, men vil 
kunne redusere effekten av restaurering av sideløp.  
 

7.6 Kostnadsestimater  
Kostnadsestimater for hvert de to delstrekningene, innkjøp av steinblokk og gjenåpning av sideløp 
ved samløpet til Høverelva/Steinsjøelva er listet i Tabell 7.2. I tillegg er andre kostander knyttet til 
alle delområder/tiltak som kostnader knyttet til prosjektledelse og faglig støtte i felt inkludert.  
 
I tillegg er det listet kostnadsestimater for sekundærforslag på 500.000 NOK ekskl. mva. i Tabell 7.3.  
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Dette presiseres at dette er grove estimater og hver enkelt post må vurderes underveis i arbeidet 
dersom kostnadene for den enkelte post viser seg å øke uforholdsmessig ift. estimerte kostnader.  
 
Tabell 7.2. Kostnadsestimater for de ulike delene av restaureringsplanen innenfor rammen på 
1.500.000 NOK ekskl. mva. Kostnadene er estimert basert på referanseprosjekter, innkjøpskostnader 
av masser ved lokale steinbrudd og forventet arbeidsomfang.  

A) Innkjøp/frakt av steinblokk til hele prosjektet 

Post Antall Timespris Pris  

Innkjøp steinblokk 350   120000 

Opplasting ved steinbrudd og transport Dal-Hurdal   1400 120000 

Tilrigg      10000 

Sum A     250000 

B) Delstrekning 1 

Gravemaskin 20/25T, ripping, steinblokkutlegg, kulper 180 1400 252000 

Dumper til flytting av masser 30 1400 42000 

Tilrigg      30000 

Utlegg av død ved     20000 

Utlegg av gytegrus 150 m3/500m2   50000 

Åpning av sideløp ved Tørrtopp (vestsiden) 20 1400 28000 

Utgraving og deponering av uønskede masser etter ripping/rensing     40000 

Sum B     462000 

C) Delstrekning 2 

Gravemaskin 20/25T, ripping, steinblokkutlegg, kulper 100 1400 140000 

Dumper til flytting av masser 20 1400 28000 

Tilrigg      30000 

Utlegg av død ved     20000 

Utgraving og deponering av uønskede masser etter ripping/rensing     20000 

Sum C     238000 

D) Gjenåpning av sideløp ved samløpet Høverelva/Steinsjøelva 

Åpning av sideløp ved samløpet Steinsjø-/Høverelva 18 1400 25200 

Tilrigg     10000 

Utlegg av gytegrus     15000 

Sum D     50200 

E) Kostnader spredt på alle delområder/tiltak 

Faglig støtte i felt under tiltakene     150000 

Prosjektledelse/prosjektering med ansvarsrett     150000 

Gjenopprette skader ved kjøring i innmark/utmark     50000 
Uforutsett/usikkerhet/prisstigning/avrunding       145800 

Saksbehandling, byggesak     4000 

Sum E     499800 

Sum alle ovenfornevnte tiltak (A-E)     1500000 
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Tabell 7.3. Kostnadsestimater for sekundærforslag med en ytterligere ramme på 500.000 NOK ekskl. 
mva. Kostnadene er estimert basert på referanseprosjekter, innkjøpskostnader av masser ved lokale 
steinbrudd og forventet arbeidsomfang.  

F) Sekundærforslag 
Post Sum 

Pigging fjell ved dam Flaen 150000 

Forbedringer i fast overløp i damkronene ved HVF 150000 

Utlegg gytegrus dam Flaen til samløp Høverelva/Steinsjøelva 100000 

Kostnader knyttet til administrasjon/faglig støtte mm. 100000 

 Sum F 500000 
 

7.7 Oppfølgingsundersøkelser 
Det anbefales å vurdere effekten av hvert enkelt tiltak for kommende prosjekter i Hurdalselva og 
lignende vassdrag som er utsatt for utretting og kanalisering. For å gjøre dette effektivt bør de 
områdene som har blitt restaurert tegnes inn på kart (så nøyaktig som mulig) slik at man i etterkant 
kan vurdere hvor godt hvert enkelt gyteområde/oppvekstområde fungerer. Dette kan gjøres ved å 
visuelt undersøke områdene under gyting, eller studere gyteområdene for gytegroper vha. 
vannkikkert like etter gyting, samt foreta ungfiskundersøkelser vha. elfiskeapparat. Da vil man kunne 
bruke kunnskap fra hver enkelt utforming og gjenskape dette i andre deler av Hurdalselva ved evt. 
kommende prosjekter.  
 
Tiltakene, og eventuell påvirkning av disse på erosjon i elveleiet og i sideskråninger bør overvåkes i 
form av et tilsynsprogram i tiden etter innføring. Dette gjelder særlig etter store flomhendelser i 
nærheten av bebyggelse. Det anbefales at tilsynet gjennomføres med fagperson som har erfaring 
med geomorfologiske prosesser. 
 

7.8 Forbehold  
I en restaureringsprosess endres de fysiske forholdene i et vassdrag. Dette inkluderer endring av 
fluviale prosesser som erosjon, vannføring og sedimenttransport. Man kan ikke garantere at 
biologien (her: diverse organismegrupper og spesielt storørret) responderer slik man ønsker etter en 
restaureringsprosess, men man kan legge forholdene til rette for disse. 
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Vedlegg 1 
Kart over erosjonsfarekartlegging 

 
Figur X1. Kart over erosjonskartlegging av nedre deler av Hurdalselva (fra samløpet til Steinsjøelva til 
utløpet i Hurdalssjøen). Røde sirkler representerer potensielle gyteområder fra Multiconsult sin 
kartlegging i 2021 (Lillehammer m.fl. 2022). Gyteområdene overlapper helt eller delvis med røde 
soner, og er derfor lite i veien for planlagte restaureringstiltak.  
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Vedlegg 2 
Delstrekning 1 (15 skisser over 14 sider). Skissene starter lengst oppstrøms på delstrekningen, ved 
Hurdal hestesenter og følger hverandre nedstrøms til like oppstrøms Guripus-svingen. 
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Vedlegg 3 

Delstrekning 2 (7 skisser over 7 sider). Skissene starter lengst oppstrøms på delstrekningen, ved 
Hurdal stadion og følger hverandre nedstrøms mot Hurdalsjøen. 
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