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Sammendrag

Statens vegvesen planlegger vegomlegging av E6 mellom Svenningelv og Lien i Grane kommune. Det er i den forbindelse utført
flom- og hydrauliske beregninger.
Flomberegningene er utført ved bruk av Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt og Rasjonell metode. 200-års flom er beregnet
for 13 nedbørsfelt som krysser planlagt veglinje. I beregningene er det benyttet en klimafaktor på 1,4 for små nedbørfelt og en sikkerhetsfaktor på 1,1.
De hydrauliske beregningene er utført ved bruk av programvaren HY-8 og basert på dimensjonerende flom og innløpskontroll.
Tiltak og løsninger er anbefalt.
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1 Innledning
På oppdrag fra SVV Prosjekt E6 Helgeland v/Børge Johnsen har ressursavdelingen i Region
nord utført hydrologiske undersøkelser (kartlegging av nedbørfelt samt flom- og hydrauliske
beregninger) for strekningen E6 Svenningelv – Lien i Grane kommune. Strekningen er planlagt
å lyses ut ved bruk av totalentreprise med konkurransepreget dialog.
Det er i den forbindelse utført flom- og hydrauliske beregninger. Flomberegningene er utført
ved bruk av Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt og Rasjonell metode. Metodene er hentet
fra Statens Vegvesens lærebok Drenering og håndtering av overvann (Norem et al., 2018).
De hydrauliske beregningene er utført ved bruk av programvaren HY-8. For ytterligere
informasjon om programvaren henvises det til HY-8 brukermanual (Federal Highway
Administration, 2016).
Det er benyttet forskjellige karttjenester for å kontrollere feltkarakteristika innhentet fra NVEs
lavvannsapplikasjon NEVINA samt til å vurdere generelle hydrologiske problemstillinger i
området. Det er også utført befaring av området 29 og 30 april, samt 19 september 2019.
Bildemateriell er tilgjengelig ved forespørsel.
Det er tatt hensyn til anbefalinger i rapport om naturfare (51006-NATU-01 Statens Vegvesen,
2019) om økt dimensjon grunnet fare for isgang. Det antas at det ikke går fisk opp i
bekkene/elvene.
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2 Overordnede krav
2.1 SVV Håndbøker
•

Kapasitet og utforming på drenering/overvann skal være iht. SVV håndbøker og
dimensjoneres for 200 års flom, samt tillegges en klimafaktor på 1,4 og en
sikkerhetsfaktor på 1,1.

•

Forklaring av begrep: Kulvert med lysåpning større enn 2,5 m betegnes som bru.
Kulvert med maks 1 m fri åpning betegnes som stikkrenne (N200).

2.2 Tilleggskrav:
•

Alle kulverter/stikkrenner skal være i betong.

•

Alle tiltak skal prosjekteres og utføres slik at erosjon som følge av tiltak unngås.

•

Kulverter/stikkrenner som legges i E6 skal dimensjoneres med minimum på Ø800 mm
og stikkrenner i avkjørsler skal dimensjoneres med minimum på Ø400 mm.

•

Vann skal ikke ledes lengre enn 200 meter i veggrøft på ny E6. Unntatt er forhold der
vegen går i tosidig skjæring og ikke kan ledes bort fra vegen.

•

Frostisolering for stikkrenner skal utføres med isolasjon med tilstrekkelig trykkfasthet.

•

Alle kulverter skal innfri krav om 1/3 gjentetting (N200).

•

ÅDT er 2150 på strekningen. Med omkjøringsmulighet, for tverrdrenering, gir det
sikkerhetsklasse V2 med returperiode for flom på 100 år. Prosjektet har bestemt å
benytte sikkerhetsklasse V2 med returperiode på 200 år for dette prosjektet.

•

Avrenning i umålte felt er en usikker størrelse og som en sikkerhetsmargin i beregning
av 200-års flom velges det derfor å benytte sikkerhetsfaktor Fu=1,1, tilsvarende
sikkerhetsklasse V2, for å ta hensyn til dette. I Nordland er Fk satt til 1,4 for små (<10
km2) nedbørfelt.

Klassifiseringene er sammenfattet i Tabell 1.

Tabell 1. Klassifisering benyttet i prosjektet.
Klassifisering
Sikkerhetsklasse

V2

Klimafaktor (Fk)

1,4

Sikkerhetsfaktor (Fu)

1,1

3

3 Analyseområdet
I dette kapittelet gis det en beskrivelse av analyseområdet med tilhørende nedbørfelt.

Figur 1. Oversiktskart. Analyseområdet inntegnet i rød ellipse.

3.1 Beskrivelse av analyseområdet
Analyseområdet består av 13 nedbørfelt som krysser planlagt vegtrasé. Nedbørfelt 1 tilhører
Svenningdalselva (Vassdragnr. 151.CA0) og nedbørfelt 2-13 tilhører Vefsna vassdraget
(Vassdragnr. 151.C0 og 151.B0). Begge vassdragene ligger i Grane kommune. Store deler av
analyseområdet

ligger

innenfor

aktsomhetsone

for

flom

(NVEs

kartdatabase

for

skredhendelser og aktsomhetskart). For mer informasjon se rapport om naturfare (51006NATU-01 Statens Vegvesen, 2019). Et oversiktskart over analyseområdet med tilhørende
nedbørsfelt ses i Figur 2.
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Figur 2: Oversiktskart over analyseområdet med tilhørende nedbørfelt. Gul linje = planlagt vegtrasé.
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3.2 Analyseområdets nedbørfelt:
Feltkarakteristika er innhentet ved bruk av NVEs lavvannsapplikasjon NEVINA (NedbørfeltVannføring-Indeks-Analyse), som benytter seg av GIS-analyse for å estimere de ulike
feltparameterne. Mindre vannveger vil ikke fanges opp i NEVINA men ivaretas av generell VA
drenering langs vegtrasé. Nedbørsfelt 6 - Ingebrigtelva og nedbørsfelt 7 – Tjærhusdalen har
ingen aktiv vannlinje i NEVINA og er derfor generert i programvaren Global mapper.
Feltkarakteristika for de forskjellige nedbørfeltene, se Tabell 2. For flere detaljer om
nedbørfeltene henvises det til Vedlegg 1: NEVINA-rapporter.
Nedbørfelt 1 - Vollen
Nedbørfeltet strekker seg fra 78 moh. til 262 moh. og har en feltlengde på 1,2 km. Arealet er
0,7 km2 og består for det meste av skog. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 26,4 l/s/km2.
Nedbørfelt 2 - Stengvassbekken
Nedbørfeltet strekker seg fra 134 moh. til 843 moh. og har en feltlengde på 3,8 km. Arealet
er 4 km2 og består for det meste av snaufjell og skog. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 56,3
l/s/km2.
Nedbørfelt 3 - Svenningåsen
Nedbørfeltet strekker seg fra 143 moh. til 310 moh. og har en feltlengde på 1,3 km. Arealet
er 0,8 km2 og består for det meste av skog. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 32,5 l/s/km2.
Nedbørfelt 4 – Indre langvassgjorta
Nedbørfeltet strekker seg fra 167 moh. til 274 moh. og har en feltlengde på 0,6 km. Arealet
er 0,2 km2 og består for det meste av skog. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 31,1 l/s/km2.
Nedbørfelt 5 – Ytre langvassgjorta
Nedbørfeltet strekker seg fra 151 moh. til 301 moh. og har en feltlengde på 1,2 km. Arealet
er 0,3 km2 og består for det meste av skog. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 32,2 l/s/km2.
Nedbørfelt 6 – Ingebrigtelva
Nedbørfeltet strekker seg fra 136 moh. til 235 moh. og har en feltlengde på 0,7 km. Arealet
er 0,2 km2 og består for det meste av skog. Spesifikk avrenning på ca. 30 l/s/km2.
Nedbørfelt 7 – Tjærhusdalen
Nedbørfeltet strekker seg fra 153 moh. til 300 moh. og har en feltlengde på 1,5 km. Arealet
er 0,8 km2 og består for det meste av skog. Spesifikk avrenning på ca. 32 l/s/km2.
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Nedbørfelt 8 – Finnsåselva
Nedbørfeltet strekker seg fra 107 moh. til 916 moh. og har en feltlengde på 5,8 km. Arealet
er 7,6 km2 og består for det meste av snaufjell og skog. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 68,3
l/s/km2.
Nedbørfelt 9 – Kringelmomyra sør
Nedbørfeltet strekker seg fra 111 moh. til 264 moh. og har en feltlengde på 0,6 km. Arealet
er 0,1 km2 og består for det meste av skog og myr. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 43,3
l/s/km2.
Nedbørfelt 10 – Kringelmomyra nord
Nedbørfeltet strekker seg fra 109 moh. til 326 moh. og har en feltlengde på 1,5 km. Arealet
0,6 km2 og består for det meste av skog og myr. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 44,5 l/s/km2.
Nedbørfelt 11 – Mølndalen
Nedbørfeltet strekker seg fra 99 moh. til 273 moh. og har en feltlengde på 0,8 km. Arealet er
0,3 km2 og består for det meste av skog. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 42,8 l/s/km2.
Nedbørfelt 12 – Lien sør
Nedbørfeltet strekker seg fra 55 moh. til 349 moh. og har en feltlengde på 1,3 km. Arealet er
0,5 km2 og består for det meste av skog. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 39,9 l/s/km2.
Nedbørfelt 13 – Lien nord
Nedbørfeltet strekker seg fra 58 moh. til 221 moh. og har en feltlengde på 1 km. Arealet er
0,3 km2 og består for det meste av skog. Spesifikk avrenning (qN(61-90)) på 37 l/s/km2.
Tabell 2. Feltkarakteristika for de forskjellige nedbørfeltene.
Nedbørfelt

Feltareal,
Eff.sjø,
qN(61-90)*
A (km2)
ASE (%)
(l/s/km2)
1 - Vollen
0,7
0,0
26,4
2 - Stengvassbekken
4
1,9
56,3
3 - Svenningåsen
0,8
0,0
32,5
4 - Indre langvassgjorta
0,2
0,0
31,1
5 - Ytre langvassgjorta
0,3
0,0
32,2
6 - Ingebrigtelva
0,2
0,0
ca. 30
7 - Tjærhusdalen
0,8
0,0
ca. 32
8 - Finnsåselva
7,6
3,8
68,3
9 - Kringelmomyra sør
0,1
0,0
43,3
10 - Kringelmomyra nord
0,6
0,0
44,5
11 - Mølndalen
0,3
0,0
42,8
12 - Lien sør
0,5
0,0
39,9
13 - Lien nord
0,3
0,0
37
*Avrenning hentet fra NVEs lavvannskart for normalperioden 1961-1990.

QN
(l/s)
18,48
225,2
25,92
5,96
9,45
ca. 6
ca. 26
519,08
4,33
26,7
12,84
19,95
1,11

Feltlengde
(km)
1,2
3,8
1,3
0,6
1,3
0,7
1,5
5,8
0,6
1,5
0,8
1,3
1

Høydegrad
(moh.)
262-78
843-134
310-143
274-167
301-151
235-136
300-153
916-107
264-111
326-109
273-99
349-55
221-58

7

3.3 Observasjoner i felt
Ved befaring ble det observert mye vegetasjon i analyseområdet og flere av kulvertene bar
preg av mye gjentetting (Figur 3). Prosjektet har bestemt at det skal tas høyde for krav om 1/3
gjentetting i forbindelse med dimensjonering av kulvert.

Figur 3. Bildet viser eksempel på stor gjentetting ved nedbørfelt 12 – Lien sør (Foto: Linda Nilsen).

Ifølge kart og nedbørfelt fra NEVINA drenerer Langvatnet til Nedbørsfelt 8 – Finnsåselva. Ved
nærmere undersøkelse og befaring i felt ble det observert at Langvatnet har to utløp. Det
naturlige utløpet drenerer til Nedbørsfelt 8 - Finnsåselva, og det andre utløpet er sprengt,
(Figur 6) sannsynlig i forbindelse med gruvedrift og drenerer til Nedbørsfelt 7 - Tjærhusdalen.
Denne observasjonen gir en stor usikkerhet i fordelingen av Langvatnet og må tas hensyn til
ved dimensjonering av kulvert. Oversiktskart over Langvatnets nedbørfelt og nedbørfeltene
det drenerer til, nedbørsfelt 7 og 8. Se Tabell 3 og Figur 4.

8

Arealet til nedbørfelt 8 og 8a er generert i programmet Global mapper, mens fordeling av
avrenning fra nedbørfelt 8a er bestemt ut fra faglig vurdering. Basert på bredde og form av
utløpene er det vurdert at ca. 1/5 av dimensjonerende flom fra nedbørfelt 8a drenerer til
nedbørfelt 7 og ca. 4/5 til nedbørfelt 8. Eff.sjø er beregnet ut ifra prosentandel av ny oppdeling
av nedbørsfeltene og er satt til 4,4.

8

7
8a

Figur 4. Oversiktskart over nedbørsfeltet til Langvatnet (8a) og hvilke felt som påvirkes (nedbørfelt 7 –
Tjærhusdalen, nedbørfelt 8 – Finnsåselva).

Tabell 3. Ny feltkarakteristika for nedbørsfelt 7,8 og 8a.
Nedbørfelt

Feltareal,
Eff.sjø,
qN(61-90)*
QN
A (km2)
ASE (%)
(l/s/km2)
(l/s)
7 - Tjærhusdalen
0,8
0,0
ca. 32**
ca. 26
8 - Finnsåselva
1,2
0,0
ca. 40**
50
8a - Langvatnet
6,4
4,4
68,3*
440
*Avrenning hentet fra NVEs lavvannskart for normalperioden 1961-1990. **er valgt etter faglig vurdering
av nærliggende nedbørsfelt da Nevina ikke fanger opp to utløp i Langvatnet.
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Figur 5. Sprengt kanal fra Langvatnet inntegnet i rød ellipse (Foto: Linda Nilsen).

Figur 6. Sprengt kanal fra Langvatnet som drenerer til nedbørfelt 7 – Tjærhusdalen (Foto: Leif Gunnar
Larsen).
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4 Målestasjoner
For

å

redusere

usikkerheter

for

normalavrenning

og

dimensjonerende

nedbør

er

representative målestasjoner benyttet til sammenligning av nedbørsfeltene.

4.1 Målestasjoner benyttet i Nasjonalt formelverk
Nasjonalt formelverk benytter normalavrenningen QN(61-90) som grunnlag for å beregne
flomvannføring. Den største usikkerheten ved bruk av formelverket ligger i normalavrenning

QN(61-90), som er beregnet for tidsperioden 1961-1990. For å redusere usikkerheten til
parameteren er normalavrenning for elva kalibrert mot observert normalavrenning (QNobs) fra
nærliggende eller mest representative målestasjoner hentet fra NVEs database og
ekstremverdianalyseprogram Hydra II. Feltegenskaper, måleserienes lengde og kvalitet blir
vurdert for sammenligning. Målestasjonene benyttet til beregning er presentert i Figur 7 og

Tabell 4.

Sørra

Hundålvatn

Østre Glugvatn
Østre

Fiskelausvatn

Kapskarmo

Moen

Figur 7. Kart over målestasjoner benyttet i beregning, Nasjonalt formelverk.
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Tabell 4. Målestasjoner benyttet i beregning, Nasjonalt formelverk.
Stasjonsnr.

Stasjon

Areal
(km2)

År med
data

139.20.0
151.7.0
150.1.0
151.3.0
151.13.0
151.12.0

Moen
64
44
Kapskarmo
474,9
41
Sørra
6,6
47
Hundålvatn
170
55
Østre Glugvatn
60,7
107
Østre
15,4
21
Fiskelausvatn
Elv 2 - Stengvassbekken
4
Elv 8 - Finnsåselva
7,6
* kalibrert verdi etter observasjonsstasjoner.

Eff.sjø
ASE (%)

qN (61-90)
(l/s/km2)

qNobs
(l/s/km2)

Hydra II
(middelverdi)

0,02
1,69
0
5,06
4,71
8,47

61,57
61,89
43,3
79,14
60,46
41,2

72,04
61,50
36,36
70,22
52,0
43,51

(m3/s)
4,611
29,208
0,240
11,938
3,157
0,670

1,9
3,8

56,3
68,3

55*
67*

-

Merknad
H min-maks
(moh.)
200-1098
135-1234
35 -165
184-1161
395-817
430-709
134-843
107-916

Vurdering av normalavrenning QN(61-90) utføres vanligvis ved å sammenligne spesifikk
normalavrenning qN (l/s/km2) fra NEVINA og observert spesifikk normalavrenning fra
målestasjoner. Spesifikk normalavrenning kan utrykkes matematisk som:

𝑞𝑞𝑁𝑁 =

𝑄𝑄𝑁𝑁 × 103
𝐴𝐴

Hvor A er nedbørfeltets areal (km2), beregnet ved bruk av NEVINA. Vurderingen utføres ved å
se etter systematiske avvik mellom estimert spesifikk normalavrenning fra NEVINA og
observerte verdier fra måleserier fra Hydra ll.
𝑞𝑞𝑁𝑁(61−90) − 𝑞𝑞𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Stasjonene i Tabell 4 er brukt til å sammenligne feltegenskaper som er mest representative
for området. Etter NVEs veileder «Flomberegninger i små felt» er det lagt størst vekt på
feltegenskapene areal, effektiv sjøprosent og middelvannføring samt geografisk beliggenhet.
Målestasjonene viser at normalavrenningen, qN (61-90) fra NEVINA gir tilfredsstillende verdier
sammenlignet med observasjonene fra Hydra II. Det er regnet et gjennomsnitt av øvrige
målestasjoner for eventuell kalibrering. I dette tilfellet samsvarer QN (61-90) fra NEVINA og QNobs
hentet fra NVEs database Hydra II veldig godt (Tabell 4). QNobs gir et noe lavere gjennomsnitt
enn NEVINA (-2,02). Målestasjonene har større nedbørfelt enn nedbørfeltene til analysefeltene,
og på bakgrunn av at små nedbørfelt ofte gir raske flomtopper er det valgt å være konservativ
og beholde verdiene fra NEVINA.
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4.2 Målestasjon benyttet i Rasjonale formel
Målestasjon benyttet til dimensjonerende nedbør (Intensitet–Varighets-Frekvens (IVF-verdier))
er Nordli-Brattvold (SN73490) hentet fra Norsk klimaservicesenter. Stasjonen ligger 462 moh.
med måleperiode i tidsrommet 1967-1982 (14 sesonger). Målestasjon Nordli-Brattvold ble
vurdert som beste alternativ. Høylandet målestasjon ligger noe geografisk nærmere enn
analyseområdet, men har mangelfull data. Nordli-Brattvold har også godt sammenlignbart
terreng med analyseområdet, se Figur 8.

Analyseområde
Målestasjon Nordli-Brattvold SN73490

Figur 8. Kartet viser lokasjon til analyseområde og valgt målestasjon Nordli-Brattvold (SN73490),
for IVF-verdier fra Norsk klimaservicesenter.

Figur 9. IVF-kurve for valgt målestasjon Nordli-Brattvold. i = dimensjonerende nedbørintensitet,
Tc = tidsfaktor i min.
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5 Flomberegninger
I forbindelse med ny vegtrasé skal vannstand for 200-års flom beregnes der bekk/elv krysser
planlagt veg. Det er usikkerheter forbundet med denne type beregninger, og endelig estimat
for vannføring og vannstand er bestemt ut fra faglig skjønn basert på resultater fra
flomberegnings metodene Nasjonal formelverk og Rasjonale formel. Retningslinjene i Hb.
N200 om klimafaktor (Fk) og en sikkerhetsfaktor (Fu) er ivaretatt. I beregningene er det benyttet
en klimafaktor på 1,4 for små nedbørfelt og en sikkerhetsfaktor på 1,1. Dimensjonerende
avrenning med klimafaktor og sikkerhetsfaktor kan utrykkes matematisk som:
𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑇𝑇 = 𝑄𝑄𝑇𝑇 × 𝐹𝐹𝑘𝑘 × 𝐹𝐹𝑢𝑢

Der:

Qdim,T = dimensjonerende avrenning for returperiode T (m3/s)
Fk

= klimafaktor for store og små (<10 km2) nedbørfelt

Fu

= sikkerhetsfaktor, bestemmes ut fra hvilken sikkerhetsklasse som er bestemt for
vegstrekningen.

5.1 Nasjonal formelverk
Formelverket består av et sett med ligninger som beregner middelflom (QM) og vekstkurven
(QT/QM) direkte på kulminasjonsverdien (største vannføring). For å benytte formelverket bør
følgende parametere ligge innenfor et gyldighetsintervall, se Tabell 5.

Tabell 5. Gyldighetsintervall for parametere
Parameter

Gyldighetsintervall

Areal

0,2 - 53 km2

QN (61-90)

9 - 163 l/s*km2

Eff. sjø

0 - 21 %

Nedbørfeltene ligger innenfor gyldighetsintervallene for Nasjonalt formelverk, bortsett fra
nedbørfelt 6 – Ingebrigtelva (A=0,16 km2) og nedbørfelt 9 – Kringelmomyra sør (A=0,1 km2).
200-år flom er derfor i tillegg beregnet med den Rasjonelle formel som passer til beregning
for små nedbørfelt.
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Formelverket er som følger:
𝑄𝑄𝑀𝑀 = 18,97𝑄𝑄𝑁𝑁0,864 𝑒𝑒 −0,251�𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆

(𝑇𝑇 − 1)−𝑘𝑘
𝑄𝑄𝑇𝑇
= 1 + 0,308𝑞𝑞𝑁𝑁−0,137 [𝛤𝛤(1 + 𝑘𝑘)𝛤𝛤(1 − 𝑘𝑘) −
]
𝑄𝑄𝑀𝑀
𝑘𝑘
2
𝑘𝑘 = −1 +
1,54𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆
�1 + 𝑒𝑒 0,391+ 100 �

Hvor:

ASE

= den effektive sjøprosenten (%)

QT

= avrenning for returperiode T (m3/s)

qN

= spesifikk midlere avrenning (l/s/km2),

e

= grunntall, e =2,718 (-)

Γ

= gammafunksjonen

T

= returperioden (år).

Inngangsparametere og resultater fra Nasjonalt formelverk er presentert i Tabell 6.

Tabell 6. Inngangsparametere og resultater fra Nasjonalt formelverk
Nedbørfelt

Feltareal,
Eff.sjø,
qN (61-90)*
Qdim,200
2
2
A (km )
ASE (%)
(l/s/km )
(m3/s)
1 - Vollen
0,7
0,0
26,4
2,55
2 - Stengvassbekken
4,0
1,9
56,3
15,07
3 - Svenningåsen
0,8
0,0
32,5
3,37
4 - Indre langvassgjorta
0,2
0,0
31,1
0,98
5 - Ytre langvassgjorta
0,3
0,0
32,2
1,43
6 - Ingebrigtelva
0,2
0,0**
ca. 30**
0,95
7 - Tjærhusdalen
0,8
0,0**
ca. 32**
7,78 (inkl. 1/5 av 8a)
8 - Finnsåselva
1,2
0,0**
ca. 40**
23,72 (inkl. 4/5 av 8a)
8a - Langvatnet
6,4
4,4
68,3
22,73
9 - Kringelmomyra sør
0,1
0,0
43,3
0,70
10 -Kringelmomyra nord
0,6
0,0
44,5
3,35
11 - Mølndalen
0,3
0,0
42,8
1,79
12 - Lien sør
0,5
0,0
39,9
2,63
13 - Lien nord
0,3
0,0
37
1,60
*Avrenning hentet fra NVEs lavvannskart for normalperioden 1961-1990. **er valgt etter faglig vurdering
av nærliggende nedbørsfelt da Nevina ikke fanger opp to utløp i Langvatnet.
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5.2 Rasjonale formel
Den Rasjonale formelen er best tilpasset små nedbørfelt med rask respons og skal benyttes
for nedbørfelt med feltareal mindre enn 2 km2. Nedbørsfelt 2 og nedbørsfelt 8 er større enn
2 km2 og har derfor høyere usikkerheter i seg ved denne formelen. Ved den Rasjonale formel
er avrenningen (Q) gitt ved:
𝑄𝑄 = 𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝑖𝑖 𝑥𝑥 𝐴𝐴 𝑥𝑥 𝐾𝐾𝑓𝑓

Der:

C

= avrenningsfaktoren (-)

i

= dimensjonerende nedbørintensitet (l/s, ha)

A

= feltareal (ha)

Kf

= klimafaktor på 1,4 (-)

Dimensjonerende

nedbørintensitet

varierer

med

gjentaksintervallet

konsentrasjonstid. Konsentrasjonstiden beregnes av formelen:
𝑡𝑡𝑐𝑐 = 0,6 𝑥𝑥 𝐿𝐿 𝑥𝑥 𝐻𝐻 − 0,5 + 3000 𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠

Der:

tc

= tidsfaktor (minutter)

L

= lengde av feltet (m)

H

= høydeforskjellen i feltet (m)

Ase

= effektiv sjøprosent (-)

I Rasjonale formel er Ase beregnet ved likning:

Der:

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 𝑥𝑥 ∑(𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑎𝑎) / 𝐴𝐴2

ai

= innsjø i overflateareal

Ai

= det totale feltarealet til samme innsjø i km2

A

= hele nedbørfeltets areal

og

feltets
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Inngangsparametere og resultater fra Rasjonale formel er presentert i Tabell 7. Feltlengde og
høydegrad til nedbørfelt 8 fra Nevina er fordelt på nedbørfelt 8 og 8a.
Tabell 7. Inngangsparametere og resultat fra Rasjonale formel.
Nedbørfelt

Feltareal
(km2)

Ase
(%)

Avr.f, C
(-)

Feltlengde
(km)

Høydegrad
(moh.)

Qdim,200
(m3/s)

1 - Vollen
2 - Stengvassbekken
3 - Svenningåsen
4 - Indre langvassgjorta
5 - Ytre langvassgjorta
6 - Ingebrigtelva
7 - Tjærhusdalen
8 - Finnsåselva
8a - Langvatnet
9 - Kringelmomyra sør
10 -Kringelmomyra nord
11 - Mølndalen
12 -Lien sør
13 - Lien nord

0,7
4
0,8
0,2
0,3
0,2
0,8
1,2
6,4
0,1
0,6
0,3
0,5
0,3

0,0
0,005
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,062
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,26
0,52
0,49
0,49
0,47
0,49
0,29
0,29
0,76
0,51
0,50
0,51
0,52
0,52

1,2
3,8
1,3
0,6
1,3
0,7
1,5
1,5
4,3
0,6
1,5
0,8
1,3
1

262-78
843-134
310-143
274-167
301-151
235-136
300-153
300-107
916-300
264-111
326-109
273-99
349-55
221-58

1,79
15,98
3,88
1,35
1,64
1,22
7,76 (inkl. 1/5 av 8a)
26,18 (inkl. 4/5 av 8a)
28,92
0,75
2.92
1,99
2,63
1,57

5.3 Sammenligning av metoder og valg av endelige flomverdier
Sammenligning av beregningsmetoder og valg av endelige flomverdier ut i fra faglig vurdering,
se Tabell 8. For nedbørfelt 8 er valgt flomverdi satt nærmere Nasjonalt formelverk, da
Rasjonale formel er best egnet for mindre nedbørfelt.
Tabell 8. Sammenligning av beregningsmetoder og valgt Qdim,200.
Nedbørfelt

Nasjonal formelverk
Qdim,200 (m3/s)

Rasjonale formel
Qdim,200 (m3/s)

Valgt flomverdi
Qdim,200 (m3/s)

1 - Vollen
2 - Stengvassbekken
3 - Svenningåsen
4 – Indre langvassgjorta
5 - Ytre langvassgjorta
6 – Ingebrigtelva
7 - Tjærhusdalen
8 - Finnsåselva
9 - Kringelmomyra sør
10 -Kringelmomyra nord
11 - Mølndalen
12 - Lien
13 - Lien

2,55
15,07
3,37
0,98
1,43
0,95
7,85
23,72
0,70
3,35
1,79
2,63
1,60

1,79
15,98
3,88
1,35
1,64
1,22
7,76
26,18
0,75
2.92
1,99
2,63
1,57

2,5
16
4
1,4
1,7
1,3
8
25
1
3,4
2
2,6
1,6
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6 Hydrauliske analyser og beregninger
Analysene og beregningene er basert på innløpskontroll. I forbindelse med de hydrauliske
analysene og beregningene gir følgende parametere risiko for skader og er derfor undersøkt:
1. Strømningsform
2. Vanndybde ved innløp
3. Nedstrøms vanndybde
4. Vannhastighet
5. Tillatt gjentetting
6. Kritisk dybde nedstrøms (yc)
Punkt 1 til 4 og punkt 6 hentes ut fra HY-8, mens punkt 5 er i henhold til krav ydim ≤ Dinnløp,
jf. kapittel 2.
Hvilken strømningsform som opptrer i gjennomløpet påvirker de resterende punktene.
Vanndybden ved innløp undersøkes da denne er knyttet til krav ydim ≤ Dinnløp. Dersom
vanndybde ved innløp er lavere enn overbygningen er det heller ingen risiko for overtopping
ved innløp. Dersom nedstrøms vanndybde er høyere enn kritisk dybde nedstrøms (yc) er det
risiko for oppstuvning ved utløp.
Faren for erosjon i området det gjøres tiltak for skal vurderes. Tiltak skal utføres i henhold til
SVV håndbøker.
Gjentettingskravet på 1/3 er tatt med i beregningene. Gjentetting øker vanndybden ved
innløpet. Tillatt gjentetting ved innløp må derfor bestemmes for å møte krav ydim ≤ Dinnløp. I en
flomsituasjon kan trær eller andre gjenstander fraktes med elva og blokkerer innløpet og må
tas hensyn til i beregningene. Gitt at nevnte krav innfris vil kapasiteten til kulverten være
ivaretatt under en 200-års flom. Henviser til fullstendige resultater i kapitel 6.3 Resultater –
beregnet diameter i HY-8.
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6.1 Forutsetninger for analyser og beregninger i HY-8
Forutsetninger som ligger til grunn for analyser og beregninger i HY-8:
•

Beregningene er basert på dimensjonerende flom og innløpskontroll.

•

Det er valgt «thin edge projecting» (utstikkende ende) som innløpsutforming, unntak
er nedbørfelt 2 og nedbørfelt 8 hvor det er valgt «square edge with headwall»
(vingemur med rett flate).

•

Kulvertenes utforming er satt til sirkulær med rett gjennomløp. Unntak er nedbørfelt 2
og nedbørfelt 8 hvor det er valgt rektangulær med rett gjennomløp.

•

Helning på kulvert er satt til ca. 1 %. Unntak er nedbørfelt 2 (4 %) og nedbørsfelt 8
(5,5 %).

•

Helning nedstrøms er satt fra 2-8 %. Prosent benyttet på hvert enkelt nedbørsfelt
kommer frem senere i kapitel 6.2.1-6.2.13. Henviser også til Vedlegg 2: Resultater fra
HY-8.

•

Materialvalg er betong og Manningstallet er satt til 83,3 for kulvertens innvendig
overflate for å gjenspeile betongens ruhet. Unntak er nedbørfelt 2 og nedbørfelt 8 hvor
Manningstallet er satt til 28,6 i bunn for å gjenspeile naturlig elvebunn.

•

Innløp-, utløp- og nedstrøms elvebunnshøyde (moh.) er valgt ut fra gjeldene
forutsetninger (dagens høydemodell).

•

Tillatt gjentetting er 1/3 av innvendig diameter/høyde på kulvert.

Dersom disse forutsetningene endres i detaljprosjekteringen, må det utføres nye hydrauliske
analyser og beregninger. For fullstendige resultater fra HY-8 henvises det til Vedlegg 2.
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6.1.1 Nedbørfelt 1 – Vollen
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 2,5 m3/s. Kulvertenes utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 1,5 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 533 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 15 m. Nedstrøms helning er satt til 5 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 10 og
hydraulisk analyse i Figur 11.

Tabell 9. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)
Kulvertlengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

Figur 10. Nedbørfelt 1 – Vollen. Inputparametere i HY-8

1600
15
533
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Figur 11. Hydraulisk analyse av kulvert med 533 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 10. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
533

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

0,94

0,47

0,61

0,62

3,33

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.
For diameter på 1600 mm med 533 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved
en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.2 Nedbørfelt 2 - Stengvassbekken
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 16 m3/s. I beregningen er kulverten/bruens
utforming satt til rektangulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 4,7 m
og gjentetting i gjennomløpet av bruen er satt til 1000 mm (1/3 av kulvertens høyde). Lengden
er satt til 29 m. Nedstrøms helning er satt til 3 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 12 og
hydraulisk analyse i Figur 13.

Tabell 11. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre mål (mm)

4000 x 3000 (B x H)

Kulvert/brulengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

29
1000

Figur 12. Nedbørfelt 2 – Stengvassbekken. Inputparametere i HY-8.
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Figur 13. Hydraulisk analyse av kulvert med 750 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 12. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
1000

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

1,68

0,88

1,00

1,18

4,42

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving. For
mål på 4000 mm x 3000 mm (B x H) med 1000 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten
ivaretatt ved en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.3 Nedbørfelt 3 - Svenningåsen
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 4 m3/s. Kulvertens utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 2 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 600 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 51 m. Nedstrøms helning er satt til 3,4 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 14 og
hydraulisk analyse i Figur 15.

Tabell 13. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)
Kulvertlengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

Figur 14. Nedbørfelt 3 – Svenningåsen. Inputparametere i HY-8.

1800
51
600
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Figur 15. Hydraulisk analyse av kulvert med 600 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 14. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
600

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

1,22

0,59

0,76

0,78

3,78

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving. For
diameter på 1800 mm med 600 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en
200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.4 Nedbørfelt 4 – Indre langvassgjorta
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 1,4 m3/s. Kulvertens utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 1,5 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 466 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 29 m. Nedstrøms helning er satt til 4 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 16 og
hydraulisk analyse i Figur 17.

Tabell 15. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)
Kulvertlengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

1400
29
466

Figur 16. Nedbørfelt 4 – Indre langvassgjorta. Inputparametere i HY-8.
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Figur 17. Hydraulisk analyse av kulvert med 466 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 16. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
466

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

0,68

0,34

0,44

0,47

2,88

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving. For
diameter på 1400 mm med 466 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en
200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.5 Nedbørfelt 5 – Ytre langvassgjorta
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 1,7 m3/s. Kulvertens utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 1,5 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 466 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 69 m. Nedstrøms helning er satt til 4 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 18 og
hydraulisk analyse i Figur 19.

Tabell 17. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)
Kulvertlengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

1400
69
466

Figur 18. Nedbørfelt 5 – Ytre langvassgjorta. Inputparametere i HY-8.
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Figur 19. Hydraulisk analyse av kulvert med 466 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 18. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
466

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

0,79

0,39

0,50

0,53

3,11

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving. For
diameter på 1400 mm med 466 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en
200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.6 Nedbørfelt 6 – Ingebrigtelva
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 1,3 m3/s. Kulvertens utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 1,2 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 400 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 49 m. Nedstrøms helning er satt til 5,4 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 20 og
hydraulisk analyse i Figur 21.

Tabell 19. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)
Kulvertlengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

Figur 20. Nedbørfelt 6 – Ingebrigtelva. Inputparametere i HY-8.

1200
49
400
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Figur 21. Hydraulisk analyse av kulvert med 400 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 20. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
400

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

0,72

0,35

0,46

0,47

2,98

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving. For
diameter på 1200 mm med 400 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en
200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.7 Nedbørfelt 7 – Tjærhusdalen
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 8 m3/s. Kulvertens utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 2 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 867 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 28 m. Nedstrøms helning er satt til ca. 8 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 22 og
hydraulisk analyse i Figur 23.

Tabell 21. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)
Kulvertlengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

Figur 22. Nedbørfelt 7 – Tjærhusdalen. Inputparametere i HY-8.

2600
28
867
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Figur 23. Hydraulisk analyse av kulvert med 867 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 22. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
867

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

1,42

0,74

0,91

0,95

4,37

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving. For
diameter på 2600 mm med 867 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en
200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.8 Nedbørfelt 8 – Finnsåselva
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 25 m3/s. Tverrdreneringens utforming er
satt til rektangulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 4 m og gjentetting
i tverrdreneringen er satt til 1166 mm (1/3 av gjennomløpets høyde). Gjennomløpets lengde
er satt til 54 m. Nedstrøms helning er satt til 4 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 24 og
hydraulisk analyse i Figur 25.

Tabell 23. Utformingsparametere for valgt løsning.
Indre mål (mm)

4500 x 3500 (B x H)

Tverrdrenerings lengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

Figur 24. Nedbørfelt 8 – Finnsåselva. Inputparametere i HY-8.

54
1166
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Figur 25. Hydraulisk analyse av tverrdrenering med 1166 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 24. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt løsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
1166

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

2,08

0,98

1,42

1,46

4,41

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving. For
mål på 4500 mm x 3500 mm (B x H) med 1166 mm gjentetting er kapasiteten til
tverrdreneringen ivaretatt ved en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.9

Nedbørfelt 9 – Kringelmomyra sør

Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 1 m3/s. Kulvertens utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 1,2 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 400 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 29,5 m. Nedstrøms helning er satt til 2 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 26 og
hydraulisk analyse i Figur 27.

Tabell 25. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)

1200

Kulvertlengde (m)

29,5

Gjentettingshøyde (mm)

400

Figur 26. Nedbørfelt 9– Kringlemomyra sør. Inputparametere i HY-8.
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Figur 27. Hydraulisk analyse av kulvert med 400 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 26. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
400

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

0,61

0,30

0,54

0,41

2,79

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping, men det kan være
fare for oppstuving da nedstrøms vanndybde er høyere enn kritisk dybde. Årsak er at
helningen i beregningene er satt til 2 % da det forventes liten helning i myra. Det er derfor
viktig å erosjonsikre nedstrøms. For diameter på 1200 mm med 400 mm gjentetting er
kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.10 Nedbørfelt 10 – Kringelmomyra nord
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 3,4 m3/s. Kulvertens utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 1,8 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 600 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 59 m. Nedstrøms helning er satt til 2 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 28 og
hydraulisk analyse i Figur 29.

Tabell 27. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)
Kulvertlengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

1800
59
600

Figur 28. Nedbørfelt 10 – Kringlemomyra nord. Inputparametere i HY-8.
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Figur 29. Hydraulisk analyse av kulvert med 600 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 28. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
600

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

1,07

0,57

0,91

0,71

3,32

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping, men det kan være
fare for oppstuving da nedstrøms vanndybde er høyere enn kritisk dybde. Årsak er at
helningen i beregningene er satt til 2 % da det forventes liten helning i myra. Det er derfor
viktig å erosjonsikre nedstrøms. For diameter på 1800 mm med 600 mm gjentetting er
kapasiteten til kulverten ivaretatt ved en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.11 Nedbørfelt 11 – Mølndalen
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 2 m3/s. Kulvertens utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 1,4 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 466 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 28 m. Nedstrøms helning er satt til 5 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 30 og
hydraulisk analyse i Figur 31.

Tabell 29. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)
Kulvertlengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

Figur 30. Nedbørfelt 11– Mølndalen. Inputparametere i HY-8.

1400
28
466
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Figur 31. Hydraulisk analyse av kulvert med 466 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 30. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
466

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

0,90

0,45

0,56

0,58

3,18

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.
For diameter på 1400 mm med 466 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved
en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.12 Nedbørfelt 12 – Lien sør
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 2,6 m3/s. Kulvertens utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 1,4 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 533 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 39 m. Nedstrøms helning er satt til 6 %.

Inputparametere i HY-8 vises i Figur 32 og

hydraulisk analyse i Figur 33.

Tabell 31. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)
Kulvertlengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

Figur 32. Nedbørfelt 12 – Lien sør. Inputparametere i HY-8.

1600
39
533
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Figur 33. Hydraulisk analyse av kulvert med 533 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 32. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
533

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

0,97

0,47

0,63

0,64

3,45

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.
For diameter på 1600 mm med 533 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved
en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.1.13 Nedbørfelt 13 – Lien nord
Dimensjonerende flom med returperiode 200 år er 1,6 m3/s. Kulvertens utforming er satt til
sirkulær med rett gjennomløp. Nedstrøms elvebredde er satt til 1,4 m og gjentetting i
gjennomløpet av kulverten er satt til 466 mm (1/3 av kulvertens diameter). Kulvertens lengde
er 51 m. Nedstrøms helning er satt til 5 %. Inputparametere i HY-8 vises i Figur 34 og
hydraulisk analyse i Figur 35.

Tabell 33. Utformingsparametere for valgt kulvertløsning.
Indre diameter (mm)
Kulvertlengde (m)
Gjentettingshøyde (mm)

Figur 34. Nedbørfelt 13 – Lien nord. Inputparametere i HY-8.

1400
51
466
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Figur 35. Hydraulisk analyse av kulvert med 466 mm gjentetting ved Qdim,200.

Tabell 34. Resultater fra hydraulisk analyse for valgt kulvertløsning ved Qdim,200.
Gjentetting Strømningsform Vanndybde
(mm)
466

Innløpskontroll

Vanndybde

Nedstrøms

Kritisk dybde Vannhastighet

ved innløp

ved utløp

vanndybde

yc

ved utløp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

0,75

0,37

0,47

0,51

3,08

Resultatene fra HY-8 gir innløpskontroll med fritt utløp, uten overtopping og oppstuving.
For diameter på 1400 mm med 466 mm gjentetting er kapasiteten til kulverten ivaretatt ved
en 200-års flom og innfrir krav ydim ≤ Dinnløp.
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6.2 Resultater fra HY-8 og valgt diameter/mål
På grunn av vanskelig tilgjengelighet og/eller fare for sørpeskred og isgang (51006-NATU-01
Statens Vegvesen, 2019) er det valgt å øke dimensjon/mål for nedbørfelt 5, 6 ,7 og 12, samt
overløpsrør på nedbørsfelt 5, 6 og 7.
Tabell 35. Beregnet diameter på kulvert/bru med dimensjonerende flom (Q200).
Nedbørfelt

Qdim,200
(m3/s)

1 - Vollen
2 - Stengvassbekken

2,5
16

Beregnet innvendig
diameter/mål på kulvert/bru
(mm) i HY-8.
1600
4000 x 3000 (B x H)

3 - Svenningåsen
4 - Indre langvsssgjort
5 - Ytre langvassgjorta
6 - Ingebrigtelva
7 - Tjærhusdalen
8 - Finnsåselva
9 - Kringelmomyra sør
10 -Kringelmomyra nord
11 - Mølndalen
12 – Lien sør
13 – Lien nord

4
1,4
1,7
1,3
8
25
1
3,4
2
2,6
1,6

1800
1400
1400
1200
2600
4500 x 3500 (B x H)
1200
1800
1400
1600
1400

Valgt innvendig diameter/mål på
kulvert/bru
(mm)
1600
Planlagt bruløsning, minimum
tverrsnitt på 12 m2
1800
1400
1800 + overløpsrør på 1000
1400 + overløpsrør på 800
2600 + overløpsrør på 1200
Minimum tverrsnitt på 15,75 m2
1200
1800
1400
1800
1400
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7 Anbefalte tiltak/løsninger
7.1 Generelt for alle nedbørfeltene:
En stor del av analyseområdet består av skog og det er viktig at kulverter inspiseres og
vedlikeholdes (rensk av grøfter, innløp og utløp av kulvert, tining av svellis) hvert år, eller etter
store flomhendelser for å unngå massetransport og gjentetting. Det anbefales å sette opp en
plan for kulvertvedlikehold og at kulvertdokumentasjon er oppdatert og tilgjengelig.
Krav om maks avstand mellom stikkrenne og/eller kulvert er 200 m. Unntak er der veien går i
tosidig fjellskjæring (der må vannet føres bort). Alle tiltak skal utføres slik at erosjon som følge
av tiltak unngås. Energidrepertiltak må vurderes slik at vannhastighet nedstrøms ikke blir
høyere enn dagens vannhastighet.

7.1.1 Nedbørfelt 1- Vollen:
Bekk skal ledes over tunneltak og det støpes bunn i bekkeløp over tunnel. Det skal sikres slik
at vannet ikke finner veien ned i påhuggsområdet. Dette gjøres ved å etableres en voll mellom
nytt bekkeløp og forskjæring. Vannet føres deretter til opprinnelig bekkeløp. Vann fra tunnel
slippes ut i bekken etter å ha vært gjennom nødvendige rensetiltak. Kulvert Ø1600 mm
etableres nedstrøms gjennom kommunal veg. Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 3,3
m/s og det er fare for erosjon. Profil 6180.

Figur 36. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 1- Vollen. Rød prikk =
dreneringssystem, BaneNor. Rød stiplet linje = erosjonssikring/åpen grøft. Sort stiplet linje = kulvert.
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7.1.2 Nedbørfelt 2 - Stengvassbekken
Planlagt bruløsning. Bruløsningen må ha et tverrsnitt på minst 12 m2 for å ta hensyn til
dimensjonert vannføring. Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 4,42 m/s. Profil 8210.

Figur 37. Figur er hentet fra AutoCAD og viser nedbørfelt 2 – Stengvassbekken.

7.1.3 Nedbørfelt 3 - Svenningåsen
Kulvert med dimensjon Ø1800 mm. Overdekning er på ca. 8,2 m. Kulvert med over 8 m
overdekning skal prosjekteres av geoteknisk sakkyndig. Vannhastigheten ved utløp er
beregnet til 3,78 m/s. Ved erosjonssikring og energidrepende tiltak henvises det til kapittel
7.1. Det er viktig å erosjonsikre nedstrøms for kulvert og energidrepende tiltak bør utføres.
Profil 8504.

Figur 38. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 3 – Svenningåsen.
Rød stiplet linje = erosjonssikring/åpen grøft. Sort stiplet linje = kulvert.
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7.1.4 Nedbørfelt 4 – Indre langvassgjorta
Kulvert Ø1400 mm. Det skal etableres en erosjonsrenne nedstrøms for kulvert og
energidrepende tiltak bør utføres. Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 2,88 m/s.
Profil 9192.

Figur 39. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 4 – Indre langvassgjorta.
Rød stiplet linje = erosjonssikring/åpen grøft. Sort stiplet linje = kulvert.

7.1.5 Nedbørfelt 5 – Ytre langvassgjorta
Kulvert Ø1800 mm. Dimensjonen er økt fra Ø1400 mm på grunn av vanskelig tilgjengelighet
og fare for gjentetting av sørpeskred. Overdekning overstiger 8 m og skal prosjekteres av
geotekniker. Overløp Ø1000 mm etableres i tillegg litt høyere i vegfylling etter anbefaling fra
naturfarerapport. Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 3,11 m/s. Det skal etableres en
erosjonsrenne nedstrøms for kulvert og energidrepende tiltak bør utføres. Profil 9591.

Figur 40. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 5 – Ytre langvassgjorta.
Rød stiplet linje = erosjonssikring/åpen grøft. Sort stiplet linje = kulvert.

49

7.1.6 Nedbørfelt 6 – Ingebrigtelva
Kulvert Ø1400 mm. Dimensjonen er økt fra Ø1200 mm på grunn av vanskelig tilgjengelighet.
Overdekning antas å bli ca. 6 m. Overløp Ø800 mm anbefalt av naturfarerapport legges høyere
enn hovedkulvert. Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 2,98 m/s. Det skal etableres en
erosjonsrenne nedstrøms for kulvert og energidrepende tiltak bør utføres. Profil 9973.

Figur 41. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 6 – Ingebrigtelva.
Rød stiplet linje = erosjonssikring/åpen grøft. Sort stiplet linje = kulvert.

7.1.7 Nedbørfelt 7 – Tjærhusdalen
Kulvert Ø2600 mm. Dimensjon er økt fra 2400 mm på grunn av vanskelig tilgjengelighet.
Overløp Ø1200 mm etableres i tillegg litt høyere det en kulvert mm som legges høyere etter
anbefaling fra naturfarerapport. Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 4,37 m/s. Det skal
etableres en erosjonsrenne nedstrøms for kulvert og energidrepende tiltak bør utføres. Profil
10212.

Figur 42. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 7 – Tjærhusdalen.
Rød stiplet linje = erosjonssikring/åpen grøft. Sort stiplet linje = kulvert.
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7.1.8 Nedbørfelt 8 – Finnsåselva
Det er ikke tatt stilling til hvordan vannet skal ledes gjennom vegen, men løsningen må ha et
tverrsnitt på minst 15,75 m2 for å ta hensyn til dimensjonert vannføring. Det må vurderes
ekstra kapasitet i henhold til anbefalinger om isgang i naturfarerapport. Vannhastigheten ved
utløp er beregnet til 5,76 m/s. Det er viktig å beskytte vegfylling mot erosjon. Profil 11090.

Figur 43. Figur er hentet fra AutoCAD og viser nedbørfelt 8 – Finnsåselva.

7.1.9 Nedbørfelt 9 – Kringelmomyra sør
Kulvert Ø1200 mm. Det må påregnes en del terrenggrøfter for å krysse vinkelrett over vegen
med røret. Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 2,79 m/s. Det kan forventes oppstuving
på grunn av liten helning, og tiltak som erosjonssikring nedstrøms bør utføres. Profil 12033.

Figur 44. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 9 – Kringlemomyra sør.
Sort stiplet linje = kulvert. Rød prikk = dreneringssystem, BaneNor.

51

7.1.10 Nedbørfelt 10 – Kringelmomyra nord
Kulvert Ø 1800 mm. Det må påregnes en del terrenggrøfter, spesielt nedstrøms for å få
kulverten kortest mulig. Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 3,32 m/s. Det kan forventes
oppstuving på grunn av liten helning, og tiltak som erosjonssikring nedstrøms bør utføres.
Profil 12503.

Figur 45. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 10 – Kringelmomyra nord.
Sort stiplet linje = kulvert. Rød prikk = dreneringssystem, BaneNor.

7.1.11 Nedbørfelt 11 – Mølndalen
Kulvert Ø1400 mm. Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 3,18 m/s. Profil 13415.

Figur 46. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 11 – Mølndalen.
Sort stiplet linje = kulvert.
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7.1.12 Nedbørfelt 12 – Lien sør
To kulverter Ø1800 mm og Ø1600 mm (gammel E6 og lokal veg). Dimensjonen er økt fra 1600
mm til 1800 mm på grunn av vanskelig tilgjengelighet gjennom E6, overdekning ca. 7,2 m.
Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 3,45 m/s. Det skal etableres en erosjonsrenne
nedstrøms for kulvertene og energidrepende tiltak bør utføres.

Figur 47. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 12 – Lien sør.
Rød stiplet linje = erosjonssikring/åpen grøft. Sort stiplet linje = kulvert.

7.1.13 Nedbørfelt 13 – Lien nord
Kulvert Ø1400 mm. Vannhastigheten ved utløp er beregnet til 3,08 m/s. Det skal etableres en
erosjonsrenne nedstrøms for kulvertene og energidrepende tiltak bør utføres. Profil 14601.

Figur 48. Figur er hentet fra AutoCAD og viser anbefalte tiltak for nedbørfelt 13 – Lien nord.
Rød stiplet linje = erosjonssikring/åpen grøft. Sort stiplet linje = kulvert.
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7.1.14 Øvrige stikkrenner
I tillegg til kulverter vil det være behov for ytterligere stikkrenner. Henviser til kapittel 2.2
Tilleggskrav.

8 Videre arbeid
Planlagt vegtrasé ligger noen steder nær dagens jernbanetrasé. Det er i den forbindelse
opprettet dialog med BaneNor for utveksling av hydrologisk informasjon. Det må unngås i
størst mulig grad at utbygging av ny vegtrasé skaper ulemper for jernbanetraséen (som for
eksempel nye vannveger og økt vanntilførsel). Det er derfor viktig at dialogen opprettholdes.
Løsninger utarbeides i samarbeid med og fremvises til BaneNor før bygging.
Nedbørfelt 9 og 10. På bakgrunn av geotekniske grunnundersøkelser (utført våren 2019) ved
Kringelmomyra er det ingen indikasjoner på at bygging av ny vegtrasé vil påvirke de
hydrologiske forholdene i myra. For nærmere beskrivelse henvises det til geoteknisk rapport.
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Vedlegg 1: NEVINA rapporter

Figur 49. Nedbørfelt 1 – Vollen.

Figur 50. Nedbørfelt 2 - Stengvassbekken

2

Figur 51. Nedbørfelt 3- Svenningåsen

Figur 52. Nedbørfelt 4 - Indre langvassgjorta
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Figur 53. Nedbørfelt 5 – Ytre langvassgjorta

Vassdragnr.151.C0
Kommune: Grane
Fylke: Nordland
Vassdrag: Vefsna
Nedbørfelt 6 genereres ikke i NEVINA og er
utarbeidet av hydrolog i RV.
Areal: 0,2 km2
Felt lengde: 0,7 km
Hmin/Hmaks: 136/235 moh.

Figur 54. Nedbørfelt 6 - Ingebrigtelva

4

Vassdragnr.151.C0
Kommune: Grane
Fylke: Nordland
Vassdrag: Vefsna
Nedbørfelt 7 genereres ikke i NEVINA og er utarbeidet
av hydrolog i RV.
Areal: 0,8 km2
Felt lengde: 1,5 km
Hmin/Hmaks: 153/300 moh.

Figur 55. Nedbørfelt 7 – Tjærhusdalen

Figur 56. Nedbørfelt 8 - Finnsåselva
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Figur 57. Nedbørfelt 9 - Kringlemomyra sør

Figur 58. Nedbørfelt 10 - Kringlemomyra nord
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Figur 59. Nedbørfelt 11 – Mølndalen

Figur 60. Nedbørfelt 12 - Lien sør

7

Figur 61. Nedbørfelt 13 - Lien nord
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Vedlegg 2: Resultater fra HY-8

Figur 62. Nedbørfelt 1 – Vollen. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med 533 mm
gjentetting ved Qdim,200.

Figur 63. Nedbørfelt 2 – Stengvassbekken. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med
750 mm gjentetting ved Qdim,200.
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Figur 64. Nedbørfelt 3 – Svenningåsen. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med 600
mm gjentetting ved Qdim,200.

Figur 65. Nedbørfelt 4 – Indre langvassgjorta. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert
med 466 mm gjentetting ved Qdim,200.
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Figur 66. Nedbørfelt 5 – Ytre langvassgjorta. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med
466 mm gjentetting ved Qdim,200.

Figur 67. Nedbørfelt 6 – Ingebrigtelva. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med 400
mm gjentetting ved Qdim,200.
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Figur 68. Nedbørfelt 7 – Tjarhusdalen. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med 867
mm gjentetting ved Qdim,200.

Figur 69. Nedbørfelt 8 – Finnsåselva. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med 1166
mm gjentetting ved Qdim,200.
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Figur 70. Nedbørfelt 9 – Kringlemomyra sør. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med
400 mm gjentetting ved Qdim,200.

Figur 71. Nedbørfelt 10 – Kringlemomyra nord. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert
med 600 mm gjentetting ved Qdim,200.
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Figur 72. Nedbørfelt 11 – Mølndalen. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med 466
mm gjentetting ved Qdim,200.

Figur 73. Nedbørfelt 12 – Lien sør. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med 533 mm
gjentetting ved Qdim,200.
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Figur 74. Nedbørfelt 13 – Lien nord. Fullstendige resultater for hydraulisk analyse av kulvert med 466
mm gjentetting ved Qdim,200.
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