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1 Bakgrunn 
Statens Vegvesen er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan Rv.9 på 
strekningen Byklestøylane – Hartevatn sør. Prosjektet er en del av det 
overordnede prosjektet med hovedmål om gul midtstripe (breddeutvidelse) på 
Rv.9 fra Kristiansand til Hovden. Sweco Norge AS har gjennom rammeavtale 
med Statens Vegvesen fått oppdraget med å utføre flomberegninger og 
hydrauliske beregninger for følgende felt: Holsemo bru, Tverråa bru, 
Maurlibekken bru og Berdalen bru, se Figur 1-1. Det er også utarbeidet 
flomsonekart for vegstrekninger langs vassdragene som er utsatt for flom.  

Statens vegvesen (SVV, 2018) anbefaler sikkerhetsklasse 2 (V2) for veier med 
ÅDT 500‒4000 og uten omkjøringsmulighet. Største nominelle årlige 
sannsynlighet til sikkerhetsklasse V2 er 1/200, dvs. tilsvarende returperiode på 
200 år. Det er anbefalt å benytte kulminasjonsflomverdier for Q200 + 20% 
klimapåslag + 10% sikkerhetsfaktor som dimensjonerende.  

Dette notatet gir beregninger av 200-årsflom (Q200) og 200-årsflom med 20% 
klimapåslag og 10% sikkerhetsfaktor for prosjektområdet, vannlinjeberegninger, 
anbefalte bruhøyder for de fire bruene og flomsonekart for utsatte vegstrekninger.  

 
Figur 1-1 Oversiktskart med bruplassering 
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2 Flomberegning  
Flomberegningen er utført etter gjeldende retningslinjer for flomberegninger 
(NVE, 2011). Det finnes observasjoner ved vannføringsmålestasjoner 
(vannmerker, VM) i regionen. Beregning av dimensjonerende flom derfor utføres 
primært ved hjelp av flomfrekvensanalyse (FFA) metode. Flomfrekvensanalysen 
er utført ved bruk av NVEs database Hydra II fra observerte døgnmiddelsverdier 
HYDAG (årlig maksimale flomserier, ÅMS) ved åtte målestasjoner (vannmerker). 
Se Figur 2-1 som viser geografisk plassering av bruene, nedbørfeltet, 
nedbørfeltene til vannmerkene. Kulminasjonsverdier av flommene fra 
flomfrekvensanalysen er vurdert ved sammenlikning med beregninger fra ulike 
metoder som er «Nasjonalt formelverk for flomberegninger i små felt nedbørfelt» 
(NIFS) og regional flomfrekvensanalyse (RFFA–2018) fra NEVINA lavvannskart. 
Det er benyttet de største flomverdiene i denne videre beregningen. 

 
Figur 2-1 Plasseringer av bruene, målestasjonene og nedbørfeltene 

2.1 Flomfrekvensanalyse  
2.1.1 Oppdeling av nedbørsfelt og forutsetninger 
Strekning for den planlagte veien er fra Byklestøylane til Hartevatn Sør 
(nedstrøms Hartevatn dam). Nedbørfelt til Otra vassdraget samt sideelver er 
oppdelt i åtte nedbørfelt (Tabell 2-2) for flomberegning til de aktuelle 
nedbørfeltene. Noen beskrivelser av de aktuelle nedbørfeltene og forutsetninger 
i flomberegningen er gitt nedenfor: 

1. Tverrå bru 
Nedbørfeltet til Tverrå brua har et areal på 16,2 km2 og feltet er uregulert. 
Vannkraftsdata fra NVE nedlasting viser at det ikke finnes overføringer inn eller 
ut av nedbørfeltet. 

2. Hoslemo bru 
Nedbørfeltet til Hoslemo bru har et areal på 17,6 km2 og feltet er uregulert. 
Vannkraftsdata fra NVE nedlasting viser at det ikke finnes overføringer inn eller 
ut av nedbørfeltet. 
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3. Maurlibekken bru
Nedbørfeltet til Maurlibekken bru har et areal på 46 km2, og det finnes noe
regulering i nedbørfeltet. Det er forutsatt at påvirkning fra reguleringen er liten.
Vannkraftsdata fra NVE nedlasting viser at det finnes overføring ut av
nedbørfeltet til nedbørfeltet for Auversvassai. Men, vi har ikke detaljert
informasjon om reguleringen og overføringer. Det er derfor beregnet tilløpsflom
for nedbørfeltet, dvs. det ikke er tatt hensyn til mulig flomdempning pga.
reguleringen. Det er forutsatt at overføring ut av nedbørfeltet til Maurlibekken bru
er stengt i flomberegningen ifølge retningslinjer for flomberegning (NVE, 2011).

4. Hartevatn
Nedbørfeltet til Hartevatn har et areal på 464 km2, og det finnes et
reguleringsmagasin (Hartevatn dam) i feltet. Vannkraftsdata fra NVE nedlasting
viser at det finnes en overføring ut til Vatndalsvatn, og to overføringer inn fra feltet
til Auversvassai. Men, vi har ikke detaljert informasjon om reguleringen og
overføringer. Det er derfor beregnet tilløpsflom for nedbørfeltet, dvs. det ikke er
tatt hensyn til mulig flomdempning pga. reguleringen. Det er forutsatt i denne
beregningen at overføring ut av feltet er stengt. Det finnes to overføringer inn til
feltet Hartevatn fra feltet til Auversvassai (fra reguleringer ved Hartevasstjønni og
oppstrøms Badstogdalstjønn). Disse er ikke inkludert i flomberegningen for
Hartevatn fordi vi har forutsatt at overføringene ut av Auversvassai er stengt i
flomberegning for Auversvassai, dvs. de er allerede inkludert.

5. Vatndalsvatn
Nedbørfeltet til Vatndalsvatn har et areal på 240 km2, og det finnes et
reguleringsmagasin (Vatndalsvatn dam). Men, vi har ikke detaljert informasjon
om reguleringen. Det er derfor beregnet tilløpsflom for nedbørfeltet, dvs. det ikke
er tatt hensyn til mulig flomdempning pga. reguleringen. Vannkraftsdata fra NVE
nedlasting viser at det finnes en overføring inn fra Hartevatn og driftsvannføringer
ut av nedbørfeltet fra to plasser. Det er ikke tatt hensyn til overføringen inn i denne
beregningen for Vatndalavatn fordi overføringen ute fra Hartevatn er forutsatt
stengt i flomberegning for Hartevatn, dvs. det er allerede inkludert i beregning.
Dette er en konservativ forutsetning for flomsituasjon i vassdraget og til
dimensjonering av bruene pga. Hartevatn ligger oppstrøms av Vatndalsvatn. Det
er forutsatt at vannkraftverkene (driftsvannføringer ut) er stengte i
flomberegningen for Vatndalsvatn i samsvar med retningslinjer for flomberegning
(NVE, 2011).

6. Auversvassai
Nedbørfeltet til Auversvassai har et areal på 21,8 km2, og feltet er uregulert.
Vegen krysser Auversvassai via en mindre bru. Vannkraftsdata fra NVE
nedlasting viser at det finnes to overføringer ut fra Auversvassai fra reguleringer
ved Hartevasstjønni og oppstrøms Badstogdalstjønn til nedbørfelt for Hartevatn.
Det er forutsatt at overføringer ut av Auversvassai er stengt i flomberegning for
Auversvassai. Det finnes en overføring inn til nedbørfeltet for Auversvassai fra
feltet til Maurlibekken bru. Vi har ikke inkludert overføringen inn her fordi det er
forutsatt at overføring ute av nedbørfeltet til Maurlibekken bru er stengt i
flomberegningen for Maurlibekken bru, dvs. dette er allerede inkludert i
flomberegningen for Maurlibekken bru.

7. Restfelt for Berdalen bru
Nedbørfeltet til restfelt for Berdalen bru har et areal på 38 km2, og feltet er
uregulert. Nedbørfeltet til Berdalen bru har totalt feltareal på 826 km2. Det er ikke
mulig å laste ned lavvannskart og feltegenskaper for nedbørfeltet til restfelt for
Berdalen bru fra NEVINA. Gjennomsnittlig midlere avrenning qN på 28 l/s/km2 er
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derfor beregnet for nedbørfeltet fra midlere avrenning qN 61-90 (mm/år) fra NVE 
nedlasting. Effektiv sjøprosent (ASE) er beregnet fra innsjø database fra NVE 
nedlasting. Beregnet ASE for tilløpsforhold er nesten 0. ASE på 0,001 % er derfor 
benyttet. Feltegenskapene er benyttet for flomberegning i NIFS (Vedlegg 1).  

8. Lokalfelt nedstr. ytterkant veien 
Nedbørfeltet til Lokalfelt nedstr. ytterkant veien har et areal på 61,4 km2, og 
nedbørfeltet er uregulert. Nedbørfeltet er et lokalfelt til vegstrekningen som ligger 
nedstrøms Berdalen bru. Det er ikke mulig å laste ned lavvannskart og 
feltegenskaper for Lokalfelt nedstr. ytterkant veien fra NEVINA. Gjennomsnittlig 
midlere avrenning QN på 32 l/s/km2 er derfor beregnet for nedbørfeltet fra qN 61-
90 (mm/år) fra NVE nedlasting. Effektiv sjøprosent (ASE) er beregnet fra innsjø 
database fra NVE nedlasting. Beregnet ASE for tilløpsforhold er nesten 0 %. ASE 
på 0,001 % er derfor benyttet. Feltegenskapene er benyttet for flomberegning i 
NIFS (Vedlegg 1). 

2.1.2 Vurdering av målestasjoner 
For flomberegningene ble det vurdert flere målestasjoner. Sju av de vurderte 
målestasjonene (vannmerkene) er uregulerte. Målestasjonene ligger i relativt 
nærliggende områder geografisk og de har 13‒63 år med data. Tabell 2-1 viser 
informasjon om benyttede vannføringsmålestasjoner og observasjoner.  

Tabell 2-1 Informasjon om benyttede vannføringsmålestasjoner og 
observasjoner. 

Stasjons
nr (VM) 

Stasjonsna
vn 

Areal, 
km2 

Benyttet 
periode 

Antall 
år Vassdrag Regulering, status 

21.47 Lislefjødd 19 2007‒2020 13 Lislefjøddåi, Otra Uregulert, aktiv 
26.32 Holmavatn 79 1981‒2020 38 Storvassåni, Sira Uregulert, aktiv 
25.24 Gjuvvatn 97 1971‒2020 50 Kvina Uregulert, aktiv 

19.104 Songedals
ål 65.5 1981‒2020 40 Songedalsåi, 

Nidelva Uregulert, aktiv 

19.78 Grytå 19.3 1981‒2020 40 Grytåi, Nidelva Uregulert, aktiv 
19.73 Kilåi bru 63.5 1968‒2020 52 Kilåi, Nidelva Uregulert, aktiv 
16.112 Byrteåi 39 1967‒2017 50 Rukkeål Uregulert, nedlagt 

21.21 Hoslemo 827 1918‒1980 63 Otra Regulert siden 
1915, aktiv   

Tabell 2-2 viser feltegenskaper til nedbørfeltene. Feltegenskapene er hentet fra 
NVEs Nedbørfelt-Vannføring-Indeks-Analyse (NEVINA) lavvannskart. 
Lavvannskart for nedbørfeltene er gitt i Vedlegg 1. 

Tabell 2-2 Feltegenskaper for vurdering av målestasjoner 

 

Areal ASE SKOG BRE SJØ SNAUFJ qN Hmin-H50-Hmaks Årsnedbør

(km2) (%) (%) (%) (%) (%) (l/s/km²) (moh., 1954) (mm)
21.47 Lislefjødd 19 0.05 5.4 0.0 2.5 79.2 35.7 889-1126-1432 1017
26.32 Holmavatn 79 2.69 9.6 0.0 10.3 79.3 77.9 708-1004-1389 1585
25.24 Gjuvvatn 97 7.06 0.0 0.0 17.0 82.1 65.3 950-1138-1430 1327
19.104 Songedalsål 65.8 1.22 74.3 0.0 4.0 9.2 27.5 555-777-1175 1069
19.78 Grytå 19.3 5.62 51.2 0.0 14.5 28.4 24.3 634-792-1003 981
19.73 Kilåi bru 63.5 2.44 54.4 0.0 9.1 11.2 28.5 320-666-921 1004
16.112 Byrteåi 39 0.14 14.4 0.0 4.6 78.2 49.6 670-1261-1534 1117
21.21 Hoslemo 827 1.35 18.6 0.0 13.3 62.7 46.4 681-1105-1529 1164
1 Tverrå bru 16.2 0.10 31.4 0.0 1.7 54.7 34.7 718-1040-1347 1016
2 Hoslemo bru 17.6 0.10 42.1 0.0 1.8 44.4 41.4 675-992-1399 990
3 Maurlibekken bru 46 0.89 17.2 0.0 7.4 71.0 38.4 734-1242-1529 1038
4 Hartevatn 464 2.01 19.4 0.0 11.7 62.0 42.7 757-1083-1495 1105
5 Vatndalsvatn 240 1.94 8.7 0.0 20.5 70.4 60.3 832-1175-1477 1360
6 Auversvassai 21.8 2.77 12.8 0.0 7.8 69.8 34.0 747-1133-1486 996
7 Reste felt for Berdalen bru 38 0.001 - - - - 28.0 - -
8 Lokalfelt nedstr. ytterkant veien 61.4 0.001 - - - - 32.0 - -

Stasjonsnr 
(VM)/Nedbør
felt Nr.

Stasjonsnavn/nedbørfelt
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For vurdering av målestasjoner er stasjonenes feltegenskaper og beliggenhet 
sammenlignet med feltegenskaper og beliggenhet til det aktuelle nedbørfeltet. 

- Nedbørfeltet til VM 21.47 Lislefjødd er sammenlignbart med nedbørfeltene 
til Tverrå bru og Hoslemo bru basert på beliggenhet i det samme vassdraget 
(Otra) og likhet i feltegenskaper som feltets areal, ASE, qN og hypsografi. 

- Nedbørfeltet til VM 21.47 Lislefjødd er sammenlignbart med nedbørfeltet til 
Maurlibekken bru basert på beliggenhet i det samme vassdraget (Otra) og 
likhet i feltegenskapene qN og snaufjell.   

- Nedbørfeltet til VM 21.47 Lislefjødd er sammenlignbart med nedbørfeltene 
til Hartevatn for tilløpsforhold og Auversvassai basert på beliggenhet i det 
samme vassdraget (Otra) og likhet i feltegenskapene qN, hypsografi og 
snaufjell. 

- Nedbørfeltet til VM 21.47 Lislefjødd er sammenlignbart med nedbørfeltene 
til restfeltet til Berdalen bru og nedstr. ytterkant veien basert på beliggenhet 
i det samme vassdraget (Otra). 

- Nedbørfeltet til VM 21.47 Lislefjødd er sammenlignbart med nedbørfeltet til 
Vatndalsvatn (tilløpsforhold) basert på beliggenhet i det samme vassdraget 
(Otra) og likhet i feltegenskapene hypsografi og snaufjell.  

- Nedbørfeltet til VM 26.32 Holmavatn har likhet med nedbørfeltet til 
Vatndalsvatn i feltegenskaper ASE og qN. 

- Nedbørfeltet til VM 16.112 Byrteåi har likhet i feltegenskap ASE med 
nedbørfeltene for Tverrå bru og Hoslemo bru. Nedbørfeltet til VM 16.112 
Byrteåi har også likhet i feltets areal og hypsografi til nedbørfeltene for 
Maurlibekken bru og Auversvassai.  

- Nedbørfeltet til VM 21.47 Lislefjødd kan derfor være mest egnet som 
sammenligningsfelt for de fleste aktuelle nedbørfeltene basert på 
feltkarakteristika og geografisk nærhet (Tabell 2-2, Figur 2-1). 

  
Videre vurdering av målestasjonene ved sammenligning av beregnede spesifikke 
Q200 døgnflomverdier er gitt i avsnitt 2.1.4. 

2.1.3 Fordelingsfunksjoner og parameterestimeringsmetoder 
Tre ulike fordelingsfunksjoner (Gumbel, Generalized Extreme Value (GEV) og 
Generalized Logistic (GLO)) er vurdert, i tillegg til to metoder for 
parameterestimering (L-momenter LM og Maximum-Likelihood ML) (se Vedlegg 
2). 

2.1.4 Beregnede døgnflomverdier  
Beregnet års-, høst- og vårflom for vannmerkene er sammenlignet, og de største 
verdiene er benyttet videre i beregningen (Tabell 2-3). Årsflommer er størst for 
VM 26.32 Holmavatn, VM 25.24 Gjuvvatn og VM 16.112 Byrteåi, høstflommene 
er størst for VM 19.78 Grytå og VM 19.73 Kilåi bru, mens vårflommene er størst 
for VM 21.47 Lislefjødd, VM 19.104 Songedalsål og VM 21.21 Hoslemo.  

Spesifikk flomverdier for Q200 og middelflom QM fra sammenlignbare nedbørfelt 
til vannmerkene (Tabell 2-3) er benyttet for beregning av Q200 og QM for de 
aktuelle nedbørfeltene (Tabell 2-4). 

VM 21.47 Lislefjødd har spesifikk flom (døgnmiddelverdi) for Q200 på 811 l/s/km2, 
men vannmerket har kontrollert data med lengde på bare 13 år. 

VM 21.21 Hoslemo i hovedelv Otra har spesifikk flomverdi for Q200 på 815 l/s/km2, 
som er noe større enn tilsvarende flomverdi for VM 21.47 Lislefjødd, selv om VM 
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21.21 Hoslemo har nedbørfeltets areal på 827 km2 og er påvirket av reguleringer. 
Det er derfor rimelig å benytte flomverdier som er noe større enn 815 l/s/km2 for 
nedbørfeltene som er uregulerte og har nedbørfeltarealer som er mindre enn 
nedbørfeltarealet til VM 21.21 Hoslemo. 

Tabell 2-3 Beregnede Q200 og middelflom QM døgnflomverdier fra FFA for 
vannmerkene 

Nr. Stasjonsnr (VM) Stasjonnavn 
Areal Q200 QM 
km2 m3/s l/s/km2 m3/s l/s/km2 

1 21.47 Lislefjødd 19 15.4 811 9.7 513 
2 26.32 Holmavatn 79.2 74.3 938 35.5 448 
3 25.24 Gjuvvatn 97 45.5 469 31.8 328 

4 19.104 Songedalsål 65.8 57.4 872 22.0 334 
5 19.78 Grytå 19.3 12.6 652 5.3 276 
6 19.73 Kilåi bru 63.5 51.9 817 18.4 289 
7 16.112 Byrteåi 39 95.0 2437 32.5 833 
8 21.21 Hoslemo 827 673.6 815 214.4 259 
Benyttet for Tverrå bru  872   334 
Benyttet for Hoslemo bru 872   334 
Benyttet for Maurlibekken bru 872   334 
Benyttet for Hartevatn 872   334 
Benyttet for Vatndalsvatn 938   448 
Benyttet for Auversvassai 872   334 
Benyttet for Reste felt for Berdalen bru  872   334 
Benyttet for lokalfelt nedstr. ytterkant veien 872   334 

 

Det er derfor benyttet noe konservativ spesifikk flomverdi for Q200 på 872 l/s/km2, 
som tilsvarer spesifikk flomverdi for Q200 fra VM 19.104 Songedalsål, for de 
aktuelle nedbørfeltene Tverrå bru, Hoslemo bru, Maurlibekken bru, Hartevatn, 
Auversvassai, Reste felt for Berdalen bru og lokalfelt nedstr. ytterkant veien 
(Tabell 2-3). Dette gjelder også valg av spesifikk flomverdi for QM. 

Midlere avrenning qN for nedbørfeltet til Vatndalsvatn er på 60 l/s/km2, som er 
betydelige større enn qN for vannmerkene VM 19.104 Songedalsål, VM 21.47 
Løslefjødd og VM 21.21 Hoslemo. Det er derfor benyttet spesifikk flomverdi for 
Q200 på 938 l/s/km2 som tilsvarer spesifikk flomverdi for Q200 for VM 26.32 
Holmavatn for Vatndalsvatn (tilløpsforhold) (Tabell 2-3). Dette gjelder også valg 
av spesifikk flomverdi for QM. 

VM 16.112 Byrteåi har likhet i feltegenskaper til noen av de aktuelle 
nedbørfeltene, se avsnitt 2.1.2, men vannmerket har betydelig større spesifikk 
døgnflomverdi for Q200 (2437 l/s/km2) i forhold til sju andre vurderte målestasjoner 
og beregningene i NIFS og RFFA-2018, stasjonen er nedlagt i 2017, og 
vannføringskurve viser at kontrollinnmålinger er utført for vannføring mindre enn 
20 m3/s, som er lavere enn de fleste observerte årlige maksimale serier (ÅMS) 
som er benyttet i FFA. Flomverdien fra vannmerket er derfor ikke benyttet videre 
på grunn av tvil om datakvalitet og det betydelige avviket. 

Erfaringstallet i Norge viser at spesifikke døgnflomverdier som er større enn 2000 
l/s/km2 er forventet for 1000-årsflom (Q1000) for kystnære felter. Spesifikk 
døgnflomverdien for Q200 på 2437 l/s/km2 ser derfor urimelig ut. 
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Tabell 2-4 Beregnede Q200 og middelflom QM døgnflomverdier fra FFA for de 
aktuelle nedbørfeltene 

Nr. Nedbørfelt 
Areal Q200 QM 

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

1 Tverrå bru 16.2 14 872 5.4 334 

2 Hoslemo bru 17.6 15 872 5.9 334 

3 Maurlibekken bru 46 40 872 15 334 

4 Hartevatn 464 405 872 155 334 

5 Vatndalsvatn 240 225 938 108 448 

6 Auversvassai 22 19 872 7.3 334 

7 Reste felt for Berdalen bru 38 33 872 12.7 334 

8 Lokalfelt nedstr. ytterkant veien 61.4 54 872 20.5 334 

2.1.5 Beregnede kulminasjonsflomverdier  
Kulminasjonsflomverdier fra FFA er beregnet basert på forholdstall eller 
kulminasjonsfaktor (Qmom/Qdøgn) som er beregnet ved bruk av formelverk i NVE 
(2011) og feltparametre i Tabell 2-1. Valg av forholdstall (Qmom/Qdøgn) er gitt i 
Tabell 2-5. 

Vårflom: Qmom/Qdøgn = 1,72 - 0,17 • logA – 0,125 • ASE
0,5  

Høstflom: Qmom/Qdøgn = 2,29 - 0,29 • logA - 0,270 • ASE
0,5  

Tabell 2-5 Kulminasjonsfaktor (forholdstall) Qmom/Qdøgn for de aktuelle 
nedbørfeltene 

Nr
. Nedbørfelt 

Areal ASE Qmom/Qdøgn (-) 

(km2) (%) Vårflom* Høstflom* RFFA-
2018** 

Benyttet for 
FFA 

1 Tverrå bru 16.2 0.10 1.47 1.85 1.60 1.85 
2 Hoslemo bru 17.6 0.10 1.47 1.84 1.64 1.84 
3 Maurlibekken bru 46 0.89 1.32 1.55 1.23 1.55 
4 Hartevatn 464 2.01 1.09 1.13 1.07 1.13 

5 Vatndalsvatn 240 1.94 1.14 1.22 1.10 1.22 

6 Auversvassai 22 2.77 1.28 1.45 1.14 1.45 

7 Reste felt for Berdalen bru 38 0.001 1.45 1.82 - 1.82 

8 Lokalfelt nedstr. ytterkant 
veien 61.4 0.001 1.41 1.76 - 1.76 

*Fra formelverket      **Fra NEVINA lavvannskart 

 
Beregnede kulminasjonsverdier for Q200 og QM fra FFA for de aktuelle 
nedbørfeltene er gitt i Tabell 2-6. 
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Tabell 2-6 Beregnede kulminasjonsverdier for Q200 og QM fra FFA for de aktuelle 
nedbørfeltene 

Nr. Nedbørfelt 
Areal Q200 QM 

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

1 Tverrå bru 16.2 26 1613 10.0 618 
2 Hoslemo bru 17.6 28 1604 11 615 
3 Maurlibekken bru 46 62 1352 24 518 
4 Hartevatn 464 457 985 175 377 
5 Vatndalsvatn 240 275 1144 131 547 
6 Auversvassai 21.8 28 1264 11 484 
7 Reste felt for Berdalen bru 38 60 1587 23 608 
8 Lokalfelt nedstr. ytterkant veien 61 94 1535 36 588 

2.2 NIFS metode 
NVE Rapport 8-2015 (Glad mfl., 2015) presenterer et nasjonalt formelverk for 
flomberegninger i små felt (NIFS) som brukes til å beregne kulminasjonsverdier 
direkte fra feltparametre dvs. feltareal, normalavrenning (midlere avrenning) og 
effektiv sjøprosent. Formelverkets gyldighet er begrenset til felt med feltareal fra 
0,2–53 km2, normalavrenning fra 9–163 l/s∙km2 og effektiv sjøprosent fra 0– 21 
% (Vedlegg 1). Kulminasjonsflomverdier er beregnet også ved bruk av NIFS 
metode for nedbørfeltene med nedbørfeltarealet mindre enn 50 km2 (se Tabell 
2-8). Flomverdier for Reste felt for Berdalen bru og Lokalfelt nedstr. ytterkant 
veien er beregnet ved bruk av NIFS formelverk, men flomverdier fra NIFS metode 
for andre nedbørfelt er hentet fra NEVINA lavvannskart (Vedlegg 1). 

Det er forutsatt at flomverdien fra NIFS metode for Lokalfelt nedstr. ytterkant 
veien er gyldig selv om nedbørfeltets areal er noe utenfor gyldighetsområdet. 

2.3 RFFA-2018 metode 
Døgnflomverdier og kulminasjonsfaktor for nedbørfeltene fra RFFA–2018 
metode er hentet fra NEVINA lavvannskart, se Vedlegg 1. Det er ikke beregnet 
flomverdier fra RFFA-2018 for Reste felt for Berdalen bru og Lokalfelt nedstr. 
ytterkant veien fordi det er ikke mulig å avgrense nedbørfeltene i NEVINA. 
Beregnede døgnflomverdier fra RFFA-2018 metode er gitt i Tabell 2-7. 

Tabell 2-7 Beregnede døgnflomverdier fra beregning i RFFA-2018 (NEVINA) 

Nr. Nedbørfelt Q200, m3/s QM, m3/s 

1 Tverrå bru 15 6.6 
2 Hoslemo bru 20 8.5 
3 Maurlibekken bru 38 17 
4 Hartevatn 365 169 
5 Vatndalsvatn 214 100 
6 Auversvassai 16 7.3 
7 Reste felt for Berdalen bru - - 
8 Lokalfelt nedstr. ytterkant veien - - 

Kulminasjonsverdier for RFFA-2018 (Tabell 2-8) er beregnet fra døgnflomverdier 
fra RFFA-2018 (Tabell 2-7) og kulminasjonsfaktor fra RFFA-2018 (Tabell 2-5). 
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2.4 Vurdering av beregnede kulminasjonsflomverdier 
ved sammenligning av resultater og tidligere 
beregninger 

Beregnede kulminasjonsflomverdier for Q200 fra FFA, NIFS og RFFA-2018 er 
sammenlignet, og de største kulminasjonsflomverdiene er benyttet videre (Tabell 
2-8). NIFS metode gir de største kulminasjonsflomverdiene for Q200 for Tverrå 
bru, Hoslemo bru og Maurlibekken bru, mens FFA gir de største 
kulminasjonsflomverdiene for Q200 for de andre aktuelle nedbørfeltene. 

Tabell 2-8 Sammenligning av beregnede kulminasjonsverdier for Q200 og QM fra 
FFA, NIFS og NEVINA (RFFA-2018) for de aktuelle nedbørfeltene 

Nr
. Nedbørfelt 

Areal ASE qN 
Q200 QM 

FFA NIFS RFFA-
2018 FFA NIFS RFFA- 

2018 

km2 (%) l/s/km
2 

m3/
s m3/s m3/s m3/

s m3/s m3/s 

1 Tverrå bru 16.2 0.10 34.7 26 29 24 10 11 11 
2 Hoslemo bru 17.6 0.10 41.4 28 35 32 11 13 14 
3 Maurlibekken bru 46 0.89 38.4 62 66 46 24 24 21 
4 Hartevatn 464 2.01 42.7 457 - 391 175 - 181 
5 Vatndalsvatn 240 1.94 60.3 275 - 235 131 - 110 
6 Auversvassai 22 2.77 34.0 28 27 18 11 10 8 

7 Reste felt for Berdalen 
bru 38 0.001 28.0 60 54 - 23 20 - 

8 Lokalfelt nedstr. ytterkant 
veien 61.4 0.001 32.0 94 91 - 36 34 - 

Flomverdier ved uthevet skrift i Tabell 2-8 er benyttet videre. 

Vi har ikke tidligere flomberegninger for de aktuelle nedbørfeltene. 
Flomberegning for Mosby (Otra vassdraget) (NVE, 2005) viser spesifikke 
døgnflomverdier for Q200 mellom 347-900 l/s/km2 for andre målestasjoner i 
området med feltarealer på 237 km2 til 3689 km2.  

De største observerte årlige maksimale flommene (døgnverdier) ved VM 21.47 
Lislefjødd, ved VM 19.104 Songedalsål og ved VM 26.32 Holmavatn er hhv. 765 
l/s/km2, 647 l/s/km2 og 811 l/s/km2 som er mindre enn de valgte spesifikke 
døgnflomverdiene for Q200 for de aktuelle nedbørfeltene i FFA. 

Benyttete spesifikke døgnflomverdier for Q200 på 872 l/s/km2 og 938 l/s/km2 i FFA 
i denne beregningen er derfor vurdert til å være rimelige. 

Vi har mottatt en uoffisielt og ikke NVE-godkjent kulminasjonsverdi for avløpsflom 
for Hartevatn på 317 m3/s. Dette er ca. 30% lavere enn tilløpsflommen 
(kulminasjonsverdi) som er beregnet i denne beregningen på 457 m3/s. 
Dempning av kulminasjonsverdi på 30 % kan være rimelig for Hartevatn fordi 
NVE (2005) beregnet at Q200 (døgnflom) for regulert situasjon er ca. 79 % Q200 
(døgnflom) for uregulert situasjon for Otravassdraget som har areal på 3750 km2.  

Vi har også mottatt en uoffisielt og ikke NVE-godkjent kulminasjonsverdi for 
avløpsflom for Vatndalsvatn på 277 m3/s, som er nesten lik tilløpsflommen som 
er beregnet i denne beregningen på 275 m3/s. 

Konservative forutsetninger for flomberegninger til dammen ift. retningslinjer for 
flomberegning (NVE, 2011) tilknyttet reduksjon av flomløpkapasitet (avløpsflom) 
pga. tilstopping av flomløp, og forutsetninger om tappeorganer, overføringer ut 
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og inn, osv. stemmer ikke for elver/bruer som ligger nedstrøms dammen. 
Konservative forutsetninger for elver og bruer som ligger nedstrøms dammen er 
ingen tilstopping av flomløp, tappeorganer er åpent, osv. I tillegg vet vi ikke noe 
om eventuelle framtidige endringer dam -og flomløpsystemer og drift av anlegget. 

Kulminasjonsverdier for Q200 i denne beregningen på 457 m3/s og 275 m3/s for 
hhv. Hartevatn og Vatndalsvatn er derfor vurdert til å være rimelige. 

2.5 Kulminasjonsflomverdier med klimapåslag og 
sikkerhetsfaktor  

Klimaendringer kan påvirke fremtidens flomverdier, og det benyttes klimapåslag 
på beregnede flomverdier for å ta hensyn til forventet økning av flomverdier. 
Statens vegvesen (2018) anbefaler i tillegg en sikkerhetsfaktor for håndtering av 
usikkerhet i hydrologiske beregninger, basert på forventet trafikkmengde.  

Basert på anbefaling i Håndbok V240 (Statens vegvesen, 2020) for Vest-Agder 
fylke for felt > 10 km2, Klimaprofil til Agder (Otra vassdraget), NVE (2016) og i 
samråd med oppdragsgiver er det benyttet klimapåslag på 20 %. Det er benyttet 
sikkerhetsfaktor for veier i sikkerhetsklasse 2 (V2) på 1,1. Det anbefales derfor å 
benytte flomverdiene ved Q200 + 20 % + 10 % (Tabell 2-9) som dimensjonerende 
i videre beregninger. 

Tabell 2-9 Kulminasjonsverdier for Q200 med 20% klimapåslag og 1,1 
sikkerhetsfaktor for nedbørfeltene 

Nr. Nedbørfelt 
Areal Q200 + 20 % + 10 % QM + 20 % + 10 % 

km2 m3/s m3/s 

1 Tverrå bru 16.2 38 14 
2 Hoslemo bru 17.6 47 18 
3 Maurlibekken bru 46 87 32 
4 Hartevatn 464 604 239 
5 Vatndalsvatn 240 363 173 
6 Auversvassai 21.8 36 14 
7 Reste felt for Berdalen bru 38 80 30 
8 Lokalfelt nedstr. ytterkant veien 61.4 124 48 

 

2.6 Klassifisering av usikkerhet i flomberegningen 
I henhold til NVE, 2011 skal flomberegninger klassifiseres på grunnlag av 
tilgjengelig datagrunnlag for gjennomføring av beregningen. Datagrunnlaget i 
denne flomberegningen baserer seg på vurdering av vannføringsserier fra 
målestasjoner i regionen. Det finnes store gradienter i spesifikke flomstørrelser 
for Q200 i området. 

Flomberegningene vurderes til å være i klasse 3, «Brukbart hydrologisk 
datagrunnlag, men store gradienter i spesifikke flomstørrelser i området». 
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3 Vannlinjeberegninger 
3.1 Metodikk  
I denne beregningen er HEC-RAS 5.0.7 benyttet (U.S Army Corps of Engineers, 
2016). Inngangsdata til HEC-RAS er terrengmodell, ruhet (Manningskoeffisient) 
og grensebetingelser. Full momentum er benyttet. 

3.2 Grensebetingelser 
Vannføring er brukt som øvre grensebetingelse i modellen. Det er antatt 
normalstrømning i elveløpet som nedstrøms grensebetingelse. 

3.3 Terrengmodell 
Terrengmodellen er basert på laserdata (høydemåling prosjekt/datasett: NDH 
Bykle 5pkt (2017) og NDH Hoven 5pkt (2017), oppløsing 0,25 m2, 
www.hoydedata.no) i koordinatsystem EUREF89 UTM 32. Alle høyder er angitt i 
NN2000. 

Ved laserskanning er det vannflaten som måles, ikke elvebunnen, slik at dataene 
må tilpasses til å beskrive bunnen på best mulig måte.  

Terrengmodellen basert på laserdataene er kontrollert mot høyder fra 
innmålinger ved Hartevassdammen og alle terskler langs Otravassdraget. 

Etter sammenligning av elvebunn ved terskler og terreng fra laserdataene er det 
vurdert at eksisterende terreng fra laserdataene gir ca. 0,5 m til 2,0 m høyere 
terreng i modellen enn antatt elvebunn ved områdene oppstrøms terskler.  

Dette betyr at vannlinjeberegninger utføres med hensyn til ingen 
vannlagringskapasitet oppstrøms tersklene. Dette vil gi litt høyere vannstand i 
elva enn med originalt terreng med oppmåling av elvebunn. 

3.4 Ruhet 
Det er benyttet Manningskoeffisient (n-verdi) for ruheten i modellen. Det finnes 
ingen innmålinger av vannføring og vannstand, og modellen er derfor ikke 
kalibrert. Benyttet Manningskoeffisient er basert på observasjoner fra mottatte 
bilder fra befaringer. Området er dominert av elveløpet, dyrket mark og skog ved 
elvebredder og asfaltdekke på vegbanen til Rv.9. Manningskoeffisient er derfor 
satt til 0,04 i elveløpet og 0,08 i dyrket mark og skog, og 0,0125 i asfaltområder 
(Vassdragshåndboka, 2010).  
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3.5 Resultater og diskusjon 
Vannlinjeberegninger er utført for Otra på strekningen Hartevassdammen til 
Høymyrbekken langs Rv.9. 

Vannlinjeberegninger er utført ved Q200 + 20 % + 10 % med eksisterende 
terreng. Dette er basert på tilgjengelige terrengdata fra NVE (hoydedata.no). 
Ingen terrengmodifisering er lagt til elveløpet. 

Figur 3-1 viser oversiktskart av flomsonekartet for Q200+20%+10%. I kart er alle 
flomsoner merket med stasjon nummer og flomsonekart utsnitt nummer. Mer 
detaljerte kart (utsnitt 1 til 22) finnes i Vedlegg 3, Vedlegg 4, Vedlegg 5 og vedlegg 
6. 

 
Figur 3-1 Oversiktskart for flomsoner for Q200+20%+10% 
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Resultatene viser at hovedsakelig sørlige deler av prosjektområdet er berørt av 
flom i dagens situasjon (Figur 3-1 og Tabell 3-1). Spesielt en strekning ca. 1,2 km 
av Rv.9 nedstrøms Hoslemo bru er berørt av 200-årsflom med vanndybde opptil 
2,5 m. Samt noen kortere strekninger med vanndybder omkring 1,5 m.   

Grunner til høy vannstand i dette området er: 

1) 200-årsflom fra stort nedbørfelt oppstrøms uten vannlagring ved terskler 
2) 20% ekstra vannføring på grunn av klimaendring og 10% usikkerhetspåslag 

for hele nedbørfeltet 
3) Kvalitet av terrengdata, ingen oppmåling av vanndybder langs elvebunn. 

 
En annen grunn til høy vannstand på strekningen nedstrøms Hoslemo bru er at 
flomberegninger forutsetter 200-årsflom med overløp på både Vatnedalsdammen 
og Hartevassdammen samtidig, iht Retningslinjer for flomberegninger. Disse 
forutsetningene må ligge til grunn for beregningene for Rv.9 for å ikke endre 
premissene til flomberegninger og magasinpraksis for dameier. I praksis er det 
mindre sannsynlighet for at begge disse magasinene er fulle og går til overløp 
samtidig ved en 200-årsflom.  

Tabell 3-1 gir en oversikt over vannstand og vanndybde for Q200 + 20 % + 10 % 
flom ved Rv. 9. Vannstand og vanndybde er oppgitt på kjørebanen, der Rv. 9 er 
berørt av flommen.  

Tabell 3-1: Maksimal vannstand ved Rv. 9 (kjørebanen) berørt av flommen. Alle 
høyder er i NN2000.  

Flomsonekart Stasjonsnr Berørt område Vannstand Vanndybde 

   (moh) (m) 
11 7700 Berdalen bru 705,0 0,8 
11 7500 Berdalen bru 704,0 0,5 
12 6200 Hoslemonuten 681,1 0,1 
14 4900-3800 Såvesli - Halsen 673,5 – 669,7 0 – 1,6 
16 3200-2650 Steggemoen 666,2 – 664,3 0 – 1,0 
17 1750 Hola 662,0 0,3 
18-19 1200 - 0 Hagabu 665,6 – 652,5 0 - 2,5 

 

4 Kapasitet bruer 
4.1 Maurlibekken bru 
Figur 4-1 viser vannlinjeberegninger utført med 200-årsflom Q200 + 20 % + 10 
% = 87 m3/s (nedbørfelt 46 km2) for Maurlibekken bru, se Figur 1-1 for plassering 
av bru. 

Vannføring til Maurlibekken bru kommer fra to vassdrag. Den ene er fra 
Geiskeliåni. Total vannføringsverdi fra Geiskeliåni er 66 m3/s (nedbørfelt, 35 
km2).  

Den andre vannføringen til Maurlibekken bru er fra Maurlibekken som går 
parallelt med Rv.9 ved nordsiden av Maurlibekken bru. Den totale vannføring fra 
sidevassdraget er 21 m3/s (nedbørsfelt 11 km2). Det forventes at vannføring fra 
Maurlibekken kan påvirke Rv.9.  
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Figur 4-1 Vannlinjeberegninger utført med Q200 + 20 % + 10 % = 87 m3/s for Maurlibekken bru. Se 
Flomsonekart utsnitt 20 for vannstand, vanndybde og vannhastigheter i Vedlegg 3, Vedlegg 4 og 
Vedlegg 5.  
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Figur 4-2 Område ved Maurlibekken som kan være utsatt for erosjon fra Maurlibekken. Ref 
flomsonenr 20 i Vedlegg 5. 

Figur 4-2 viser at Rv.9 ikke oversvømmes av vann fra Maurlibekken i dette 
området, men vannlinjen er i kontakt med Rv.9 ved nordsiden av Maurlibekken. 
Vannhastighetene i dette området er høye. Spesiell oppmerksomhet kreves ved 
bekkensvingen ved stasjonnummer 12100. Det er høy vannstand og 
vannhastighet i dette området. Det kan være behov for omlegging av bekken i 
dette området og/eller erosjonssikring av vegfylling i dette området.  

Vann renner over Rv.9 ved sørsiden av Maurlibekken bru, etter samløp 
Geiskeliåni/Maurlibekken oppstrøms Maurlibekken bru. Vannmengden som 
renner ut av hovedvassdraget er kun ca. 3 m3/s. Dette gir vanndybde ca. 0 - 0,1 
m ved Rv.9. 
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Dette kan løses ved å etablere en liten fylling hvor vann renner ut av hovedløpet 
ved oppstrøms Maurlibekken bru. Eventuelt må kapasitet på eksisterende kulvert 
på sørsiden av Maurlibekken bru vurderes om den tåler en flomvannføring på 3 
m3/s  

Beregnet vannstand under Maurlibekken bru er 732,3 moh. Det er med situasjon 
når ca. 3,0 m3/s vann renner ut av bekkeløpet.  

Det er også utført vannlinjeberegningen for en situasjon når vann ikke renner ut 
av hovedbekkeløpet. Disse situasjon viser nesten samme vannstand ved 
Maurlibekken bru (732,36 moh). 

SVV (2015) setter krav til fri høyde over vassdrag slik at det er minst 0,5 m klaring 
mot overbygningen ved beregnet vannstand for 200-års flom. Det betyr at 
underkant bru må ligge på minst 732,3 moh. + 0,5 m = 732,8 moh.  

4.2 Tverrå bru 
Figur 4-3 viser vannlinjeberegninger utført med Q200 + 20 % + 10 % = 38 m3/s 
for Tverrå bru, se Figur 1-1 for plassering av bru..  

Det er en gammel steinhvelvsbru på nedstrøms side av Tverråa bru som antas å 
påvirke vannstand under Tverråa bru. Brua er ikke oppmålt for disse 
beregningene og det er utført vannlinjeberegninger for to situasjoner. Den første 
er når åpning i steinhvelvsbrua er helt blokkert, dvs alt vann strømmer over 
vegbanen på gammel bru. Den andre situasjonen er hvis Steinhvelvbrua er 
fjernet helt, dvs åpent elveløp på brostedet. 

 
Figur 4-3 Vannlinjeberegninger utført med Q200 + 20 % + 10 % = 38 m3/s for Tverrå bru. Ref. 
flomsonekart utsnitt 9 for vannstand, vanndybde og vannhastigheter i Vedlegg 3, Vedlegg 4 og 
Vedlegg 5.  

 

 

Blokkert 

Åpent 
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Resultatene viser at vannstanden ikke overstiger elveløpet. Rv.9. er ikke berørt 
av flommen verken for situasjon med blokkert åpning eller med åpent elveløp.   

Beregnet vannstand ved ny Tverrå bru med blokkert åpning på steinhvelvsbru 
nedstrøms er 717,3 moh. og vannstand med åpent elveløp nedstrøms er 717,0 
moh.  

Det er stor sannsynlighet for at åpning på steinhvelvsbru vil bli blokkert med tre 
eller søppel under flom. Derfor anbefales det å bruke beregnet vannstand med 
blokkert kulvert for beregning av underkant brunivå.  

SVV (2015) setter krav til fri høyde over vassdrag slik at det er minst 0,5 m klaring 
mot overbygningen ved beregnet vannstand for 200-års flom. Det betyr at 
underkant bru må ligge på minst 717,3 moh. + 0,5 m = 717,8 moh.  

4.3 Berdalen bru 
Figur 4-4 viser vannlinjeberegninger utført med Q200 + 20 % + 10 % = 1207 m3/s 
for Berdalen bru som krysser Otra, se Figur 1-1 for plassering av bru. 

Rv.9 er berørt av flommen på begge sider av Berdalen bru (brulandkar). Beregnet 
maksimum vannstand for Berdalen bru er 705,1 moh.  

 
Figur 4-4 Vannlinjeberegninger utført med Q200 + 20 % + 10 % = 1207 m3/s for Berdalen bru som 
krysser Otra. Ref. flomsonekart utsnitt 11 for vannstand, vanndybde og vannhastigheter i Vedlegg 3, 
Vedlegg 4 og Vedlegg 5.  

SVV (2015) setter krav til fri høyde over vassdrag slik at det er minst 0,5 m klaring 
mot overbygningen ved beregnet vannstand for 200-års flom. Det betyr at 
underkant bru må ligge på minst 705,1 moh. + 0,5 m = 705,6 moh.  

Det kan være behov for erosjonssikringstiltak ved landkarene for Berdalen bru.  
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4.4 Hoslemo bru 
Figur 4-5 viser vannlinjeberegninger utført med Q200 + 20 % + 10 % = 42 m3/s 
for Hoslemo bru, se Figur 1-1 for plassering av bru. Resultatene viser at 
vannstanden ikke overstiger elveløpet.  

Beregnet vannstand for Hoslemo bru er 674,8 moh.  

 
Figur 4-5 Vannlinjeberegninger utført med Q200 + 20 % + 10 % = 42 m3/s for Hoslemo bru. Ref 
flomsonekart utsnitt 13 for vannstand, vanndybde og vannhastigheter i Vedlegg 3, Vedlegg 4 og 
Vedlegg 5.  

SVV (2015) setter krav til fri høyde over vassdrag slik at det er minst 0,5 m klaring 
mot overbygningen ved beregnet vannstand for 200-års flom. Det betyr at 
underkant bru må ligge på minst 674,8 moh. + 0,5 m = 675,3 moh.  

Tabell 4-1 gir en oversikt over beregnet vannstand ved alle bruer og nødvendig 
laveste underkant bru (moh.).  

Tabell 4-1: Maksimal beregnet vannstand ved Q200 + 20 % + 10 %. Alle høyder 
er i NN2000.  

 Maurlibekken bru Tverrå Berdalen Hoslemo 
  bru bru bru 

 

Med noe 
lekkasje på 
sørsiden av 

bru 

Med all 
vannføring i 

hovedvassdrag 

Med 
blokkert 
åpning 

Med 
åpent 

elveløp 
  

Vannstand 
(moh.) 732,3 732,3 717,3 717,0 705,1 674,8 

Fri høyde 
over 
vassdrag 
(SVV, 
2015) (m) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Minimum 
høyde 
underkant 
bru (moh.) 

732,8 732,8 717,8 717,5 705,6 675,3 
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5 Konklusjon 
Det er utført flom- og vannlinjeberegninger for Otra på strekningen 
Hartevassdammen til Høymyrbekken langs Rv.9. Det er vurdert nødvendige 
bruhøyder for delstrekninger Maurlibekken bru, Tverrå bru, Berdalen bru og 
Hoslemo bru.  

5.1 Flomberegning 
Kulminasjonsverdier for 200-årsflom er beregnet som dimensjonerende flom. 
Den beregnet flomverdien inkluderer 20% klimapåslag for Otra, etter NVE (2016) 
sine anbefalinger. Det inkluderes videre 10% usikkerhetspåslag basert på SVV 
(2018) sikkerhetsklasse V2.  

5.2 Vannlinjeberegninger  
Basert på vannlinjeberegninger, trekkes følgende konklusjoner: 
Delstrekninger av Rv. 9 ligger for lavt i terrenget nedstrøms Hoslemo bru i forhold 
til økt flomfare, og inntil 1,1 km av vegen vil være oversvømt ved en 200-årsflom 
i Otravassdraget.  
Vedlegg 5 gir oversikt over flomsone med vannhastigheter. Det finnes mange 
deler av Rv.9 som er i kontakt med vannlinje. Det kan være behov for 
erosjonssikringstiltak hvor vegfylling er i kontakt med vannlinje med høye 
vannhastigheter.  

5.3 Anbefalte bruhøyder 
Anbefalte høyder for underkant bru er beregnet basert på vannlinjeberegninger 
utført med Q200 + 20 % + 10 % for Maurlibekken bru, Tverrå bru, Berdalen bru 
og Hoslemo bru.  
 
Resultatene viser at vannstanden ikke overstiger dagens vegbane på selve 
bruene, unntaket er Berdalen bru. Beregnet maksimum vannstand på brustedene 
er: 
- Maurlibekken bru: 732,3 moh.  
- Tverrå bru er: 717,3 moh.  
- Berdalen bru: 705,1 moh. 
- Hoslemo bru: 674,8 moh.  

 
I henhold til Håndbok N400 skal underkant bru ligge minst 0,5 m over beregnet 
vannstand, som gir følgende anbefaling for minimum høyde på underkant bru: 
- Maurlibekken bru: 732,8 moh. 
- Tverrå bru: 717,8 moh. 
- Berdalen bru: 705,6 moh. 
- Hoslemo bru: 675,3 moh. 

5.4 Begrensninger og muligheter 
Hydrauliske beregninger i denne rapporten er gjort med terreng basert på 
laserskanning av vannoverflaten, ikke elvebunnen. For nærmere vurdering av 
vegstrekningene i sørlige deler av prosjektområdet som er berørt av 200-årsflom 
kan det utføres dybdekartlegging av Otra nedstrøms Hoslemo bru og kalibrering 
av numerisk modell med riktig elvebunn, som kan gi andre resultater for vannlinje 
og flomsoner langs Rv.9.  
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7 Vedlegg 
Vedlegg 1 NEVINA lavvannskart og flomberegninger i NIFS formelverk 

Fordelingsfunksjoner for FFA 

Vedlegg 3 Flomsonekart med vannstand (moh., NN2000) 

Vedlegg 4 Flomsonekart med vanndybde (m) 

Vedlegg 5 Flomsonekart med vannhastigheter 

Vedlegg 6 Vannlinjekart 




