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I forbindelse med reguleringsplan på Mølleberget i Hole kommune, er det gjort en flomvurdering 

for Kleivbekken som renner forbi reguleringsområdet. Flomvurderingen skal oppfylle kravene til 

TEK17, det er derfor beregnet flomvannføring og flomvannstand ved 200-årsflom. I tillegg er 

det, etter krav fra TEK17 §7-2, vurdert erosjonsutsatte områder. Beregningene startet ved 

Mølleberget og strekker seg opp langs gnr 231/213.  

200-årsflom er beregnet til 5.3 m3/s, og beregnet 200-årsflom med 40% klimapåslag er lik 7.4 

m3/s. Flomsonekartet for 200-årsflom med 40% klimapåslag og 30 cm sikkerhetsmargin er vist i 

Figur 12.  
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1 Innledning 

I forbindelse med planarbeid ved Mølleberget skal det tilrettelegges for 

boligbebyggelse, med plassering langs nedre del av Kleivbekken. I tillegg skal det 

beregnes vannstand langs gnr 231/213, hvor det planlegges blokkbebyggelse. 

Kleivbekken renner gjennom området med relativt stor helning, som fører til høy 

vannhastighet og fare for erosjon langs strekningen. NVE har tidligere utført en 

enkel erosjonssikring på deler av løpet som er innenfor planområdet. Aktuell 

strekning er vist i Figur 1. 

Vurdering av flomfare innebærer beregning av hvor mye vann som kommer ved en 

200- årsflom og hvor høyt vannet vil stige i bekken ved planområdet. Denne 

utredningen består av å beregne vannmengdene ved en 200-årsflom med og uten 

klimapåslag, samt en beregning av kotehøyden for vannstanden i Kleivbekken.  

I planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, 2014) og i TEK17 

§7-2 stilles det krav til flomsikkerhet for ulik arealbruk langs vassdraget. Bolig, skole 

og næringsbebyggelse skal sikres mot 200-års flom.  

 

For Kleivbekken ved Mølleberget er disse oppgavene utført:  

• Beregning av vannføring for 200-årsflom med og uten klimapåslag 

• Vannlinjeberegning (beregning av vannstand) for 200-årsflom med og uten 

klimapåslag  

• Flomsonekart som viser områder som er oversvømt ved en 200-årsflom, 

200-årsflom klimapåslag og 200-årsflom med klimapåslag og 

sikkerhetsmargin. 

• Flomsonekart som viser områder som er oversvømt ved en 200-årsflom med 

klimatillegg og 30 cm sikkerhetsmargin. Valg av sikkerhetsmargin er 

begrunnet i kapittel 4.7.  

• Erosjonsvurdering 
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Figur 1 Utsnitt av område for modellering ved Mølleberget, hvor reguleringsplan for Mølleberget 4 er vist 

lengst sør  

231/213 
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2 Flomberegning – 200-årsflom for Kleivbekken 

 

Størrelsen på en flom defineres oftest med gjentaksintervallet (T), dette sier noe om 

gjennomsnittlig antall år mellom hver gang en flom med en gitt størrelse vil inntreffe. 

En middelflom er middelverdien av høyeste vannføringer hvert år i en årrekke. Når 

flommer blir større enn middelflommen blir størrelsen på flommen benevnt med 

gjentaksintervall (T = 10, 20, …, 200). En 10-års flom inntreffer med 10% 

sannsynlighet i løpet av ett år. En 200-års flom inntreffer med 0.5% sannsynlighet et 

gitt år eller gjennomsnittlig én gang i løpet av 200 år.  

Det finnes flere ulike metoder for flomberegninger, hvor det oftest benyttes flere 

metodikker for sammenligning. Dersom det ikke er benyttet flere 

beregningsmetoder, hvor resultatene kan sammenlignes, er det en større usikkerhet 

knyttet til beregningen.  

I denne beregningen er det gjort en forenklet flomberegning, hvor NIFSs nasjonale 

formelverk er benyttet til å beregne flomvannføring basert på tre parametere: 

spesifikk avrenning (l/s pr. km2), effektiv sjøprosent (%) og nedbørfeltets areal (km2).  

Kleivbekken renner gjennom område for regulering, modellert strekning er vist i 

Figur 3. Nedbørfeltet er vist i Figur 2. Feltparametere for nedbørfeltet er gitt i Tabell 

1.  
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Figur 2 Nedbørfelt for Kleivbekken ved Mølleberget (hentet fra NVEs lavvanssapplikasjon) 
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Tabell 1 Feltparametere til nedbørsfeltet til Kleivbekken (hentet fra NVEs lavvanssapplikasjon og 

ArcMap). 

Feltparameter Kleivbekken 

Areal, nedbørfelt (km2) 6.6 

Laveste punkt i feltet, Hmin (moh.) 79 

Høyeste punkt i feltet, Hmax (moh.) 545 

Effektiv sjøprosent, Ase (%) 0.1 

Middeltilsig (l/s pr. km2) 10.9 

 

 

2.1 Flomberegning ved bruk av nasjonalt formelverk (NIFS) 

 
I forbindelse med Etatsprogrammet NIFS - 
”Naturfare – infrastruktur, flom og skred ”, som er 
et samarbeidsprosjekt mellom NVE, 
Jernbaneverket og Statens vegvesen er det i 2015 
utarbeidet et nasjonalt formelverk for beregning av 
flom i små nedbørfelt.  
(NVE 13/2015) 
 
Som et ledd i utviklingen av nye retningslinjer / 
veiledere for beregning av flom i små vassdrag er 
det planlagt at dette blir en av flere foreslåtte 
metodikker.  
 
NVE 13/2015 beskriver utarbeidelsen av et 
nasjonalt formelverk for beregning av middelflom 
og flommer med høyere gjentaksintervall for små 
umålte nedbørfelt i Norge. Regresjonsanalysene 
ble utført på et datasett bestående av 
vannføringsserier og feltkarakteristika for 149 
nedbørfelt. 

 
  
Analysene ga et formelverk hvor middelflommen, QM, estimeres ved to kovariater. 
Disse to er middeltilsiget (middelvannføring i perioden 1961-90 i m3/s) og effektiv 
sjøprosent. Formelen for middelflommen QM er som følger: 

 
Qm (MIDTILSIG, Ase) = 18.97 * MIDTILSIG0.864exp-0.251* √ (Ase) 

Videre ble det etablert et formelverk for å estimere vekstkurven for små umålte 
nedbørfelt. Altså hvordan gå fra middelflom til en flom med et høyere gjentaksintervall. 
Denne analysen gir en formel med 3 parametere hvor en av de er middelflommen som 
er beskrevet over. De to andre parameterne som inngår i formelen for vekstkurver er 
middelavrenningen (midlere årsavrenning i perioden 1961-90 i l/s pr.km2) og effektiv 
sjøprosent. Formelen for beregning av forholdstallet mellom en flom, Q(T), med 
gjentaksintervall T og middelflom, QM, er som følger: 
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Q(T)/Qm = 1 + 0.308*AVR_6190-0.137[Γ(1+k) Γ(1-k)-(T-1)-k]e0.16k/k 
 

der k = -1 + 2/[1 + e0.391+1.54*Ase/100] 
 

Formelverket gir kulminasjonsverdier. Tabellen under viser kulminasjonsflom for 
nedbørsfeltet beregnet ved bruk av NIFSs formelverk. 

 

Tabell 2 Beregning av middelflom og 200-årsflom ved bruk av NIFSs nasjonale formelverk 

Areal 
(km2) 

Ase 

(%) 
Middeltilsig 
(l/s pr. km2) 

Q200 

(m3/s) 
Q200 (l/s pr km2) Q1000 

(m3/s) 
Q1000 (l/s pr km2) 

6.6 0.1 10.9 5.3 797 7.3 1107 

 

Erfaringstall fra flomberegninger på Østlandet (NVE 2011), flomverdiene for Q1000 

ligger mellom 600 og 1200 l/s pr. km2. De største verdiene i meget små felt, hvor de i 

noen tilfeller kan være opp mot 1500 l/s pr. km2. Flomverdiene for Q1000 beregnet med 

NIFS nasjonale formelverk er  

Klimafaktor, Kf 

Klimafaktoren skal inkludere en økning i avrenning som følge av forventede klima-
endringer. I NVEs rapport «Klimaendringer og framtidige flommer i Norge» (Rapport 
nr 81/2016) er den anbefalt som 1.2 for flommer med returperiode 200 år for området 
ved Sundvollen. For små felt anbefaler NVE allikevel å benytte en klimafaktor lik 1.4, 
dette er derfor benyttet for videre beregninger. En konservativ klimafaktor vil også 
fange opp noe av usikkerheten i flomberegningen.  

 

2.2 Oppsummering 

Beregnet 200-årsflom med og uten klimapåslag for Kleivbekken ved Mølleberget er 

henholdsvis lik 7.4 m3/s og 5.3 m3/s. 

 

 

3 Befaring 

 

Sweco gjorde en befaring av aktuell strekning for Kleivbekken 8. September 2017. 
Ved bruk av GPS Pro Mark 700 ble det målt inn kotehøyder av elvebunn, vannstand 
og broer. Innmålingene er vist i tabellen under. 
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Tabell 3 Koordinater, høyde og beskrivelse for innmålte punkter 

Nord Øst Høyde Beskrivelse 

6658916.8 573035.529 82.807 Topp bro 

6658915.9 573035.896 82.675 Topp bro 

6658914.88 573038.268 81.293 Elvebunn 

6658914.84 573038.283 81.294 Elvebunn 

6658915.79 573036.927 80.887 Elvebunn 

6658915.8 573037.391 81.384 Vannstand 

6658915.77 573037.416 81.379 Vannstand 

6658714.67 573126.5 97.009 Vannstand 

6658714.36 573126.677 96.858 Elvebunn 

6658735.27 573115.497 95.043 Elvebunn 

6658733.24 573115.954 95.077 Elvebunn 

6658733.28 573115.975 95.049 
Bunn 
kulvert 

6658752.19 573101.103 96.402 Topp bro 

6658752.58 573100.274 93.322 Elvebunn 

6658752.31 573100.298 93.555 Vannstand 

 

4 Vannlinjeberegning 

En vannlinjeberegning gir en beregnet vannstand ved en gitt vannføring. Ved 

regulering av et område er det påkrevd å vite hvor høyt vannet vil stå ved en 200-

årsflom. 

4.1 Beregningsprogram 

Beregningen av 200-års vannstand ved planområdet er utført ved hjelp av den 

hydrauliske modellen HEC-RAS 5.0.3 (US Army Corps of Engineers). Programmet 

kan benyttes til en- og todimensjonale beregninger av stasjonære og ikke-

stasjonære strømninger. Her er det et tydelig elveleie, og det er ingen større 

flomsletter hvor vannet kan renne ut og ta nye veier. Det er derfor benyttet 

endimensjonal beregning, hvor programmet beregner gjennomsnittlig vannstand og 

vannhastighet i profilene. For mer opplysninger om programmet, se 
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ 

 

4.1.1 Modellert elvestrekning 

Det er modellert en elvestrekning av Kleivbekken, se Figur 3. Det er to brokrysninger 

langs den modellerte elvestrekningen. Disse broene er lagt inn i modellen som 

beskrevet i kapittel 4.2. 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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Figur 3 Modellert elvestrekning av Kleivbekken ved Mølleberget 
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4.1.2    Grunnlag og forutsetninger 

  Grunnlag og forutsetninger for vannlinjeberegningen: 

• Vannføring (beregnet 200-årsflom, (kapittel 2) 

• Elvens geometri (kapittel 4.1.3) 

• Elvens ruhet / strømningsmotstand (kapittel 4.3) 

4.1.3 Kartdata og elvens geometri 

En beskrivelse av elven og terrengets form må legges inn i beregningsmodellen. 

Laserdata for det aktuelle området er lastet ned fra hoydedata.no. Disse 

laserdataene er fra 2015. Alle kommuner i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold gikk 

over til høydesystemet NN2000 i januar 2015. Mottatte data har derfor 

høydesystemet NN2000. En digital terrengmodell med fin oppløsning (0.5 x 0.5 

meter) er laget fra høydepunktene ved hjelp av ArcGIS tilleggsmodulene 3D Analyst 

og Spatial Analyst.  

I tillegg ble det under befaringen utført fredag 8. September 2017 gjort innmålinger 

av kotehøyder for elvebunn ved bruk av GPS Pro Mark 700.  Laserdata måler kun 

ned til vannoverflaten, og for å få inn elvens tverrprofil i modellen må dette derfor 

måles inn og legges inn manuelt. Ut fra innmålte kotehøyder, ble det trukket fra 40 

cm langs hele elvetrauet fra laserdataene.  

Basert på denne informasjonen er en digital terrengmodell laget fra høydepunktene 

med hjelp av ArcGIS tilleggsmodulene 3D Analyst og Spatial Analyst.  

Figur 4 viser nummereringen til tverrprofilene og oversikt over modellområdet til 

HecRas. Numrene til tverrprofiler tilsvarer avstander langs elva, målt fra nedstrøms 

og er i meter. Dermed er første profil i modellen, som finnes lengst nedstrøms, 

nummer 1 og profil 302 er siste profil lengst oppstrøms. Dermed er lengden til den 

modellerte strekningen lik 302 – 1 = 301 m. 
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Figur 4 Tverrprofiler i HecRas 
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4.2 Broer og kulverter 

 

Det er to broer som krysser Kleivbekken langs modellert strekning. Broer kan virke 
oppstuvende på vannstanden under en flomsituasjon, og er derfor inkludert i 
modellen. Det er også undersøkt om broene har kapasitet til å ta unna en 200-
årsflom. Mer detaljert beskrivelse av broene er gitt under, kotehøyder og luftåpning 
ble målt inn under befaring.  

 

 
Gangbro mellom tverrprofil 238 og 234 

 
Luftåpningen har bredde 2.25 meter og høyde 1.20 meter.  

 

 
Figur 5 Gangbro (Bildet tatt under befaring fredag 8. September 2017) 
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Bro ved Mølleberget 

Luftåpningen har bredde 2.40 meter på det bredeste, 1.60 meter på det smalest og er 

1.40 meter høy. 

 

 

Figur 6 Bro ved Mølleberget (Bildet tatt under befaring fredag 8. September 2017) 
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4.3 Elvens ruhet 

I beregningsmodellen må elven og terrengets ruhet (strømningsmotstand) uttrykt 

ved Mannings koeffisient, n, legges inn. Figur 7 viser bilde av deler av Kleivbekken. 

Mannings n for elveleie og elvebunn har fått følgende verdier: 

Følgende verdier er benyttet:  

o Elveløpet: n = 0.035  

o Flomslette: n = 0.07 

 

 

Figur 7 Elveleiet og flomslettene til Kleivbekken langs deler av modellert strekning (Bildet er tatt under 

befaring fredag 8. September 2017). 
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4.4 Grensebetingelser 

Resultatene fra flomberegningene er brukt som input i den hydrauliske modellen.  

Normalstrømning er benyttet som nedre grensebetingelse, det er antatt at elven 

renner videre med samme helning som for modellert område.  

 

4.5 Kalibrering 

Det er ingen innmålte vannstander versus vannføringer langs modellert 

elvestrekning. Modellen er derfor ikke kalibrert. 

 

4.6 Sensitivitetsanalyse 

Sensitivitetsanalysen er gjort ved å variere ruheten i elveleiet og flomslettene for å 

se hvordan dette påvirker beregnet vannlinje. Resultatene viser at det ved å variere 

Mannings n +/- 10% fører til en endret vannstand på opptil 5 cm.  

 

4.7 Usikkerhet og sikkerhetsmargin 

I kapittel 4.1.2 nevnes beregnet 200-årsflom, elvens geometri og elvens ruhet som 

forutsetning og grunnlag for en vannlinjeberegning. Nøyaktigheten på denne 

informasjonen varierer, og skal vurderes når sikkerhetsmarginene blir satt.  

Terrengmodellen som ligger til grunn er basert på laserdata og data som ble målt 

inn under befaringen. Terrengmodellen som ligger til grunn anses derfor som bra.  

Sensitivitetsanalysen (kapittel 4.6) viser at ved å øke/minke ruheten med 10% vil 

dette føre til en endring i vannstand på opptil 5 cm. Denne endringen fanges opp av 

sikkerhetsmarginen. 

Modellens grensebetingelser er tatt ut fra terrengdataene og flomberegningen 

(kapittel 4.4). 

Fra NVEs interne veileder for vannlinjeberegninger er det anbefalt en 

sikkerhetsmargin mellom 0.1 – 0.6 meter. Terrengmodellen er god, og 

sensitivitetsanalysen gir et relativt lite utslag på endring i vannstand. Flomberegning 

er en forenklet beregning, men det er benyttet et konservativt klimapåslag på 40%. 

Basert på dette er det valgt å tillegge en sikkerhetsmargin på 30 cm på de allerede 

beregnede flomvannstandene.  

 

5 Erosjon 

I tillegg til flomstørrelser og vannstand ved en flomsituasjon er det flere 

erosjonsutsatte områder for den aktuelle strekningen. Rennende vann eroderer på 

den måten at elven løfter og transporterer stein, grus, sand og leire. Elvens 

erosjonsevne varierer med grunnforhold, terreng og nedbørmengde. 
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5.1 Strekninger som er utsatt for erosjon innenfor modellert 
område 

 NVE har tidligere utført erosjonssikring for deler av strekningen, Figur 8 viser en 

liten del av den erosjonssikringen som er utført langs Kleivbekken. 

 

Figur 8 Viser deler av strekningen hvor det er utført erosjonssikring (Bildet tatt under befaring fredag 8. 

September 2017). 

  

Lokal erosjon langs Kleivbekken vil oppstå først og fremst der hvor elven svinger, 
eller har innsnevring av tverrsnitt. I svinger vil vannet stå høyere i yttersvingene. 
Vannet strømmer derfor mot bunnen og mot innersvingen. Nedadgående strøm 
eroderer lettere enn oppadgående strøm, derfor øker erosjonen i innersvingen (NVE 
2010).  Kleivbekken går i kurver ved tverrsnitt nr. 63 og 174. Områdene som er 
spesielt utsatt for erosjon er merket av i figuren under.  

 
Mellom tverrprofil 149 og 62 er det et smalere tverrsnitt sammenlignet med resten av 
modellert strekning av Kleivbekken. En innsnevring av tverrsnitt fører til økt hastighet, 
dette ser vi også gjelder for denne strekningen. Tverrprofil nummer 116 har høyest 
vannhastighet av alle tverrprofilene under en 200-årsflom. Denne strekningen, med 
en noe høyere vannhastighet, kan derfor være mer utsatt for erosjon. I dette tilfellet er 
forskjellen i vannhastigheten relativt liten og er derfor ikke sett på som avgjørende for 
økt erosjonsfare.  
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Figur 9 Erosjonsutsatte områder langs modellert del av Kleivbekken 
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NGUs løsmassekart viser at massene i området for det meste består av 
elveavsetning, disse massene som kan være utsatt for erosjon. Ved bygging nær 
elvekanten bør man derfor være oppmerksom på at terrenget kan være utsatt for 
erosjon, og vurdere erosjonssikring av elvebredden som vist i kapittel 5.2.  
 

5.2 Sikring av elvebredder 

Informasjon om erosjonssikring er hentet fra NVEs veileder «Veileder for 

dimensjonering av erosjonssikringer av stein» (NVE 4/2009). Elvebredder som kan 

være utsatt for erosjon bør plastres eller steinsettes. Det kan veksles mellom 

steinsetting og plastring. Plastring kan foretas på strekninger med noe slakere 

helninger. Sikringen bør også ha en forsterket fot eller dyp fotgrøft som vist i Figur 

10. 

 

Det kan også benyttes tørrmur som vist i Figur 11. 

 

 

 

Figur 10 Prinsippskisse for erosjonssikring (Figur hentet fra NVEs veileder (NVE 2009)) 
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Figur 11 Støttemur av stein (Figur hentet fra NVEs veileder (NVE 2009)) 

 
 

6 Resultater 

Vannlinjeberegningen er utført for en 200-årsflom med og uten klimatillegg på 20%, 

hydrauliske parametere er vist i vedlegg 1. Vedlegg 1 gir i tillegg vannstand og 

vannføring ved hvert tverrprofil. 

Flomsonekartet for 200-årsflom med 20% klimatillegg og 30 cm sikkerhetsmargin er 

vist i fig 14, flomsonekart for 200-årsflom med og uten klimapåslag er vist i 

henholdsvis Figur 13 og Figur 12. 
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Figur 12 Flomsone for 200-årsflom i Kleivbekken 
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Figur 13 Flomsone for 200-års flom med 40% klimapåslag, Kleivbekken 
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Figur 14 Flomsone for 200-årsflom med 40% klimapåslag og 30 cm sikkerhetsmargin 
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7 Oppsummering og konklusjon 

Det anbefales å benytte resultatene for 200-årsflom med klimatillegg på 40% og 30 

cm sikkerhetsmargin. Ved en 200-årsflom med 40% klimapåslag og 30 cm 

sikkerhetsmargin er vannstanden ved Mølleberget 4 lik kote 83.1, mens 

vannstanden like oppstrøms gangbro er kote 95.9. 

Det er vist mer detaljerte kart for flomsonen for 200-årsflom med klimatillegg på 40% 

og 30 cm sikkerhetsmargin med reguleringsplan for Mølleberget 4 og bnr. 231/213 i 

figur 15. Kartet viser at planlagte bygg ved Mølleberget 4 ligger utenfor flomsonen, 

det viser også at dersom det er planlagt bebyggelse på 231/213 utenfor 

byggegrensen, vil denne bebyggelsen ligge utenfor flomsonen og derfor oppfylle 

kravene til flomsikkerhet fra TEK17 §7-2.  
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Figur 15 Flomsone for 200-årsflom med 40% klimapåslag og 30 cm sikkerhetsmargin gjennom 

reguleringsområdet ved Mølleberget 
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Ved Mølleberget 4 og bnr 231/213 renner Kleivbekken i en rett strekke, og det viser 

ingen tegn til graving i yttersvinger. Det er allikevel en relativt bratt bekk, med lett 

eroderbare masser. Ved bygging nær elvekanten bør derfor erosjonssikring 

vurderes (kapittel 5.2). Erosjonsutsatte områder er spesielt i yttersvingene langs 

bekken, disse elvekantene bør erosjonssikres for å unngå undergraving og masser 

som raser ut i elven.  

Ingen av de to broene har kapasitet til å ta unna en 200-årsflom med klimapåslag, 

og vil derfor virke oppstuvende på flomvannstanden. Ved å gi en bedre hydraulisk 

utforming av broens innløp kan dette økte kapasiteten noe. Økt kapasitet til broene 

vil føre til en redusert vannstandsstigning på oppstrøms side.  

Dersom flomvannet overstiger kotehøyden til utbyggingsområdet, kan grunnen 

heves eller det kan etableres flomvoller. Dersom bekkens tverrsnitt endres bør det 

undersøkes hvordan dette påvirker vannstand og vannhastighet i resten av 

bekkeløpet.  
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1  

 

Vannlinjeberegning for Kleivbekken (Q200 

og Q200 med klimatillegg) 
 

Tverrprofil – tverrprofilene er nummerert etter avstand fra avsluttet modell (meter) 

Flom – 200-årsflom med og uten klimapåslag 

Flomstørrelse – beregnet vannmengde under en gitt flomstørrelse 

Vannstand – Beregnet kotehøyde for vannspeilet for 200-årsflom med og uten 

klimapåslag 

Vannhastighet – Gjennomnsnittlig vannhastighet ved hvert tverrprofil 

Froude – karakteriserer strømningsmønsteret: 

  Fr < 1 subkritisk strømning 

  Fr > 1 superkritisk strømning 

  Fr = 1 kritisk strømning 
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Tverrprofil Flom Q tot Vannstand Vel Chnl Froude 

    (m3/s) (m) (m/s)   

302 Q200 5.3 99.22 2.13 0.99 

302 Q200 + klima 7.4 99.35 2.32 0.96 

            

282 Q200 5.3 97.55 2.24 0.84 

282 Q200 + klima 7.4 97.79 2.27 0.74 

            

278 Q200 5.3 97.4 2.53 1.01 

278 Q200 + klima 7.4 97.57 2.8 1 

            

259 Q200 5.3 96.04 2.23 0.93 

259 Q200 + klima 7.4 96.16 2.48 0.94 

            

252 Q200 5.3 95.22 2.26 0.94 

252 Q200 + klima 7.4 95.35 2.49 0.94 

            

243 Q200 5.3 94.86 1.43 0.45 

243 Q200 + klima 7.4 95.46 1.14 0.29 

            

238 Q200 5.3 94.8 1.67 0.52 

238 Q200 + klima 7.4 95.47 0.97 0.24 

            

236   Culvert       

            

234 Q200 5.3 93.89 2.49 0.99 

234 Q200 + klima 7.4 94.05 2.74 0.98 

            

218 Q200 5.3 92.74 2.51 0.94 

218 Q200 + klima 7.4 92.9 2.78 0.95 

            

202 Q200 5.3 91.86 2.42 0.94 

202 Q200 + klima 7.4 92.01 2.68 0.94 

            

182 Q200 5.3 90.37 2.16 0.99 

182 Q200 + klima 7.4 90.5 2.38 0.98 

            

174 Q200 5.3 90.03 2.32 1 

174 Q200 + klima 7.4 90.18 2.53 0.98 

            

149 Q200 5.3 88.5 2.4 0.97 

149 Q200 + klima 7.4 88.66 2.64 0.95 

            

116 Q200 5.3 86.85 2.63 1 
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Tverrprofil Flom Q tot Vannstand Vel Chnl Froude 

    (m3/s) (m) (m/s)   

116 Q200 + klima 7.4 87.02 2.92 1 

            

63 Q200 5.3 83.33 2.48 0.94 

63 Q200 + klima 7.4 83.51 2.68 0.91 

            

41 Q200 5.3 82.58 1.52 0.47 

41 Q200 + klima 7.4 82.83 1.66 0.46 

            

34 Q200 5.3 82.4 2.2 0.64 

34 Q200 + klima 7.4 82.8 1.63 0.42 

            

32   Culvert       

            

29 Q200 5.3 82.07 3.06 1.02 

29 Q200 + klima 7.4 82.29 3.44 1.02 

            

17 Q200 5.3 81.01 2.24 0.98 

17 Q200 + klima 7.4 81.14 2.49 0.98 

            

1 Q200 5.3 80.3 2.57 0.96 

1 Q200 + klima 7.4 80.47 2.86 0.97 
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Vedlegg 2 Sensitivitetsanalyse +/- 10% 
Manning`s n (for Q200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tverrprofil n n + 10% n - 10% n n + 10% n - 10%

301.7512 99.35 99.35 99.35 2.32 2.32 2.32

281.9557 97.79 97.81 97.77 2.27 2.21 2.33

277.5996 97.57 97.57 97.57 2.8 2.8 2.8

259.2498 96.17 96.17 96.17 2.47 2.47 2.47

252.0813 95.35 95.35 95.35 2.49 2.49 2.49

242.9077 95.06 95.06 95.06 1.64 1.63 1.64

237.9792 94.99 94.99 94.99 1.9 1.9 1.9

236

233.9784 94.05 94.05 94.05 2.74 2.74 2.74

217.6958 92.9 92.9 92.9 2.78 2.78 2.78

201.6906 92.01 92.01 92.01 2.68 2.68 2.68

182.0005 90.5 90.5 90.5 2.38 2.38 2.38

174.0724 90.18 90.18 90.18 2.53 2.53 2.53

148.8479 88.66 88.66 88.66 2.64 2.64 2.64

116.4906 87.02 87.02 87.02 2.92 2.92 2.92

63.13126 83.51 83.51 83.51 2.68 2.68 2.68

41.20387 82.83 82.84 82.82 1.66 1.65 1.67

34.06806 82.8 82.8 82.8 1.63 1.63 1.63

31.5

29.09492 82.29 82.29 82.29 3.44 3.44 3.44

16.65456 81.14 81.14 81.14 2.49 2.49 2.49

0.732979 80.47 80.47 80.47 2.86 2.86 2.86

Vannstand (m.o.h.) Vannhastighet (m/s)
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Vedlegg 3 Tilleggsberegninger 
 

Følgende spørsmål/kommentarer skal svares ut: 

 

1. Fra Planforumsmøtet med Hole kommune er følgende kommentert: 

«flomberegningen som er foretatt må ta hensyn til f.eks. i forhold til broenes lysåpning 

og gjennomstrømningskapasitet».  

Det er derfor sett på hvilken konsekvens brokrysningene får på flomvannstanden, dette 

er gjort ved å modellere vannlinjen langs samme strekningen uten de to brokrysningene. 

Det er i tillegg gjort en beregning av broenes kapasitet, og hvor ofte de kan ventes at 

broenes kapasitet overtoppes.   

2. I tillegg har NVEs uttalelse til offentlig ettersyn – Mølleberget 4 – GBnr 231/85 – Hole 

kommune gitt et faglig råd om å utrede fare for oversvømmelse dersom bruene som 

krysser Kleivbekken tettes av stein, rek m.m.  

Det er sett på forskjellen for vannlinjeberegning ved dagens situasjon, og situasjon hvor 

broene er helt gjentettet. Resultatene er vist i tabellen under. 

 

   Original beregning Tette kulvert Uten broer 

Tverrprofil Vannstand Vannhastighet Vannstand Vannhastighet Vannstand Vannhastighet 

  (moh) (m/s) (moh) (m/s) (moh) (m/s) 

301.75 99.35 2.32 99.35 2.32 99.35 2.32 

281.96 97.79 2.27 97.79 2.27 97.79 2.27 

277.60 97.57 2.8 97.57 2.8 97.57 2.8 

259.25 96.17 2.47 96.17 2.47 96.17 2.47 

252.08 95.35 2.49 95.35 2.49 95.35 2.49 

242.91 95.06 1.64 95.37 1.23 94.94 1.84 

237.98 94.99 1.9 95.38 1.11 94.65 2.78 

236.00             

233.98 94.05 2.74 94.05 2.74 94.05 2.74 

217.70 92.9 2.78 92.9 2.78 92.9 2.78 

201.69 92.01 2.68 92.01 2.68 92.01 2.68 

182.00 90.5 2.38 90.5 2.38 90.5 2.38 

174.07 90.18 2.53 90.18 2.53 90.18 2.53 

148.85 88.66 2.64 88.66 2.64 88.66 2.64 

116.49 87.02 2.92 87.02 2.92 87.02 2.92 

63.13 83.51 2.68 83.51 2.68 83.51 2.69 

41.20 82.83 1.66 83.05 1.39 82.37 2.73 

34.07 82.8 1.63 83.06 1.16 82.16 2.94 

31.50             

29.09 82.29 3.44 82.29 3.44 82.07 2.91 

16.65 81.14 2.49 81.14 2.49 81.14 2.49 

0.73 80.47 2.86 80.47 2.86 80.47 2.86 
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Tabellen viser at vannstanden kan øke med ytterligere 39 cm på oppstrøms side av den 

øverste broen ved en eventuell gjentetting. På oppstrøms side av den nederste broen 

kan vannstanden øke med opptil 26 cm ved en eventuell gjentetting.  

Fjernes de to broene vil flomvannstanden reduseres med 34 cm foran gangbroen lengst 

oppstrøms, og 64 cm foran gangbroen lengst nedstrøms.  

For beregning av broenes kapasitet er det lagt inn lysåpning, kotehøyde for innløp og 

utløp og helning i programmet HY-8 «Culvert Hydraulic Analysis program» v. 7.50. 

Resultatet viser at begge broene renner full når det er en vannføring høyere enn 3.7 

m3/s i bekken. Dette tilsvarer en flom med gjentaksintervall på 50 år.  

 

Planlagt vei ligger på kote 83.38 på det laveste. Ved en situasjon hvor kulverten går tett 

vil 200-års flomvannstand med klimapåslag være kote 83.06 på samme delstrekning. 

Veien bør ligger minst 30 cm over flomvannstanden, altså kote 83.36. Ut fra disse 

beregningene vil veien ligge marginalt over 200-års flomvannstand med klimapåslag 

også i situasjonen med tett kulvert.  

Ut fra disse beregningene vil planlagt vei ligger over flomvannstanden også i situasjonen 

hvor kulvertene går tett.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


