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1 SAMMENDRAG
Det er ønsket vannlinjeberegning ifm. prosjektering av lokalvegsystemet på
Stanghelle langs elv som går under jernbanebru over Dalevågen (se Figur 2-1). Det
er benyttet flomverdier for Daleelvi ved E16-VB fra rapporten «UAS-01-A-00016,
Flomberegning E16/Vossebanen – Arna-Stanghelle». Rambøll Sweco ANS anbefalte å
bruke verdien med klimapåslag 40% og sikkerhetsfaktor 20% basert på «Håndbok
N200» (Statens Vegvesen, 2018).

Tabell 1-1 viser Q200 og QM med klimapåslag og sikkerhetsfaktor.

Tabell 1-1 Q200 og QM kulminasjonsverdier med klimapåslag og sikkerhetsfaktor

 Nedbørfelt
Q200 QM Q200 + 40% + 20% QM + 40% + 20%

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

Daleelvi, ved E16-VB 540 232 907 391

Det er benyttet havnivå tilsvarende 200-års returnivå for stormflo, H (200) for
sikkerhetsklasse 2 i TEK10/17 for Stanghelle på 2,0 moh. (NN2000) basert på
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB, 2016) (se Vedlegg 1). Det er
benyttet normalvannstand i fjorden (Hn=0,39 moh.).

Det er beregnet vannstand for Q200 + 40% + 20% ved Dalevågen på 3,3 moh. Et 200-
års returnivå for stormflo (sikkerhetsklasse 2 i TEK10/17) med klimapåslag for
Stanghelle er på 2,0 moh.

Den planlagte lokale veien ligger på 2,2 moh. Dette gir liten sikkerhetsmargin i
forhold til stormflo og veien ligger betydelig under vannstand for 200-årsflommen.
Det er ikke beregnet for hvilken flomstørrelse veien blir berørt. Likevel vil det være
betydelig kortere gjentaksintervall enn 200 år.
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2 BAKGRUNN
Statens Vegvesen (SVV)/ Bane NOR utarbeider et sammenhengende fellesprosjekt
med ny E16 og jernbane med tilhørende anlegg på strekningen Arna–Stanghelle.
Planområdet ligger i Hordaland fylke, og går gjennom Bergen og Vaksdal kommune.
Rambøll Sweco ANS har utført flom- og vannlinjeberegninger for berørte elver og
bekker i prosjektet. Denne rapporten inneholder flom- og vannlinjeberegninger for
Dalevågen, Stanghelle.

Det er ønsket vannlinjeberegning ifm. prosjektering av lokalvegsystemet på
Stanghelle langs elv som går under jernbanebru over Dalevågen (Figur 2-1).
Underkant av konstruksjon jernbanebru ligg på kote 5,57 moh. Ardalsvegen er
planlagt på kote 2,2 moh.

Figur 2-1. Utsnitt av planlagt lokalvei og jernbanebru
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3 FLOMBEREGNING
Nedbørfeltarealet til Daleelvi ved E16-VB er på 206 km2. Det er benyttet et
hypotetisk hydrogram basert på kulminasjonsflomverdier for Daleelvi ved E16-VB
fra rapport «UAS-01-A-00016, Flomberegning E16/Vossebanen – Arna-Stanghelle»
(Tabell 3-1).

Q200 = 540 m3/s.

Q200/QM = 2,32.

Qmom/Qdøgn = 1,53.

QM = Q200/ (Q200/QM) = 232 m3/s.

Det er beregnet flomforløp hydrogrammer ved 5 timer varighet for

Q200 + 40 % + 20%,

QM + 40 % + 20% og

QM (Figur 3-1, Figur 3-2 og Figur 3-3).

Tabell 3-1 200-årsflom (Q200) - og middelflom (QM) kulminasjonsflomverdier med klimapåslag og
sikkerhetsfaktor for Dalevågen

Nedbørfelt
Q200 Q200/QM QM*

Q200 + 40 % +
20 %

QM + 40 % +
20 %

Qmom/Qdøgn

(m3/s) (-) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Daleelvi, ved
E16-VB 540 2.32 232 907 391 1.53

*QM er middelflom som er gjennomsnittet av den største vannføringen hvert år/hver
sesong eller en flom med gjentaksintervall på ca. 2,3 år.
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Figur 3-1 Beregnet hypotetisk hydrogram for Daleelvi ved E16-VB for Q200 + 40% + 20%.

4 HAVNIVÅ
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2016) anbefaler å bruke
200-års returnivå for stormflo (sikkerhetsklasse 2 i TEK10/17). Kartverket
(https://www.kartverket.no/sehavniva) angir høyde for Stanghelle på 199 cm
(Vedlegg 1). DSB anbefaler at tallene oppgitt må rundes av til nærmeste 10 cm før
bruk. Det er derfor benyttet H(200) på 2,0 moh. for vurderingene.

Kartverket angir et middel høyvann for Stanghelle på 0,39 moh. (NN2000) og
høyeste astronomiske tidevann (HAT) på 0,84 moh. (Vedlegg 1). Tallene er angitt
uten værets virkning (altså uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og
temperatur).

5 VANNLINJEBEREGNING

5.1 Metoder og grunnlag
HEC-RAS (U.S Army Corps of Engineers, 2016) kan løse ligninger for 2D ikke-
stasjonær strømning. I den todimensjonale beregningsmodellen kan strømningen
skje i horisontalplanet. Strømning i vertikalplanet er ikke inkludert.
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https://www.kartverket.no/sehavniva
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Beregningsmodellen bruker 2D Saint Venant-ligningene. Disse ligningene kommer
fra vertikal integrasjon av Navier-Stokes-ligningene, og kan derfor ikke beregne
vertikal akselerasjon og vertikal hastighet og følgelig ikke sekundærstrømmer.

2D-beregning i HEC-RAS ble benyttet med «full momentum», som er komplette
Saint Venant-ligninger. Beregningsmodellen baserer seg på et grid, hovedsakelig
bygd opp av firkantede elementer. Beregningsalgoritmen er implisitt eller semi-
implisitt og basert på endelig volum-metode. Beregningen kan håndtere både over-
og underkritisk strømning over tørt og vått landskap.

En terrengmodell er satt opp fra laserdata (høydemåling prosjekt/datasett: Nord-
Trøndelag del1 2010 (0,5 m) (www.hoydedata.no) og sjødata fra geonorge
(geonorge.no).

Det er benyttet Manningskoeffisient (n-verdier) for ruheten i modellen. Det finnes
ingen innmålinger av vannføring og vannstand. Derfor er modellen ikke kalibrert.
Benyttet Manningskoeffisient er basert på erfaringsverdier fra litteratur.
Manningskoeffisienten (Chow, 1959) er derfor satt til 0,033 i fjorden (havet), 0,1 i
skog/trær og bebygde områder og 0,035 i jordbruk/åpne områder.

Hypotetisk hydrogram (figur 3-1) som er beregnet fra flomverdi Q200 + 50%
klimapåslag + 20% sikkerhetspåslag er satt inn som øvre grensebetingelse i
modellen i Daleelvivassdraget. Nedre grensebetingelse er middelhøyvann på 0,39
moh.

5.2 Resultater
Det er beregnet maksimal vannstand ved Dalevågen på 3,3 moh. for flomforløpet
ved Q200 + 40% + 20% i vassdraget og normal vannstand (Hn=0,39 moh.) i fjorden
(figur 5-1 og vedlegg 2).

http://www.hoydedata.no/
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Figur 5-1 Berørte områder ved Q200 + 40% + 20% i vassdraget og normal vannstand i fjorden.

Underkant av konstruksjon jernbanebru ligger på kote 5,57 moh., slik at jernbanen
ikke er utsatt for flommene.

Et 200-års returnivå for stormflo (sikkerhetsklasse 2 i TEK10/17) med klimapåslag
for Stanghelle er på 2,0 moh. (Vedlegg 1). Modellene for havnivåstigning inneholder
store usikkerheter basert på generelle usikkerheter i modellen og forventet
klimaendring i fremtiden (figur 5-2). Vegen er planlagt på 2,2 moh. og er derfor
ikke utsatt for stormflo inklusive havnivåstigning. Likevel er det liten
sikkerhetsmargin for stormflo i fremtiden.
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Figur 5-2: Framskrivinger av havnivå for forskjellige scenarioer. Heltrukne linjer viser framskrivingenes
middelverdier, mens det fargete området viser det sannsynlige intervallet for havnivåendringen.
Feilfeltet til høyre for figuren viser et gjennomsnitt for perioden 2081–2100 sammenlignet med 1986–
2005, med tilhørende sannsynlig intervall. (Kilde: https://www.kartverket.no/sehavniva/)

Det ble ikke utført beregninger for hvor ofte man kan forvente oversvømmelser.
Flommen med 200 års gjentaksintervall ligger på 3,3 moh. Margin for stormflo er
kun 0,2 m. Derfor kan det forventes at Ardalsvegen blir utsatt for flom med
betydelig kortere gjentaksintervall enn 200 år.
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7 VEDLEGG
Vedlegg 1: 200-års returnivå for stormflo med klimapåslag og middel høyvann for
Stanghelle.

Vedlegg 2: Flomsonekart.

https://www.kartverket.no/sehavniva
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Stanghelle stasjon
Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier

Nivå er hentet fra BERGEN og justert med faktor 1,02.

Høyder er i cm over Normalnull 2000 som er nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000.
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Sjøkartnull (CD)
Nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen.  Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann
(LAT). Langs Sørlandskysten og i Oslofjorden er tidevannsvariasjonene små i forhold til værets virkning på vannstanden (vind,
lufttrykk og temperatur).  Sjøkartnull er derfor av sikkerhetsmessige grunner lagt 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra
svenskegrensen til Utsira og 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet). 

Middelvann (1996-2014) (MSL)
Gjennomsnittlig høyde av sjøens overflate på et sted over en periode på 19 år. Middelvann beregnes som gjennomsnittet av
vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall - fortrinnsvis over en periode på 19 år. Dagens middelvann er beregnet over
perioden 1996-2014. 

Normalnull 2000 (NN2000)
Nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000

Middel høyvann (MHW)
Gjennomsnittet av alle observerte høyvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann pluss amplituden til den harmoniske
konstituenten M2 som en god tilnærming.

Høyeste astronomiske tidevann (HAT)
Høyeste mulige vannstand under midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og
temperatur. I praksis bestemmes HAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det høyeste tidevannet. Tidevannet har
blant annet en periode på 18,6 år. 

Sikkerhetsklasse 1 (TEK10/17) med klimapåslag (SAFE1)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i 2016 anbefalt at for planleggingsformål som faller inn under Sikkerhetsklasse
1 i TEK10 (og TEK17), skal man bruke returnivå for stormflo med 20-års returnivå og legge til et klimapåslag. Klimapåslaget er
anbefalt å være tallene fra RCP8.5 fra rapporten fra FNs klimapanel (2013) for årene 2081-2100 og framskrivningenes 95-persentil.

Sikkerhetsklasse 2 (TEK10/17) med klimapåslag (SAFE2)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i 2016 anbefalt at for planleggingsformål som faller inn under Sikkerhetsklasse
2 i TEK 10 (og TEK17), skal man bruke returnivå for stormflo med 200-års returnivå og legge til et klimapåslag. Klimapåslaget er
anbefalt å være tallene fra RCP8.5 fra rapporten fra FNs klimapanel (2013) for årene 2081-2100 og framskrivningenes 95-persentil.

Sikkerhetsklasse 3 (TEK10/17) med klimapåslag (SAFE3)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i 2016 anbefalt at for planleggingsformål som faller inn under Sikkerhetsklasse
3 i TEK 10 (og TEK17), skal man bruke returnivå for stormflo med 1000-års returnivå og legge til et klimapåslag. Klimapåslaget er
anbefalt å være tallene fra RCP8.5 fra rapporten fra FNs klimapanel (2013) for årene 2081-2100 og framskrivningenes 95-persentil.
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