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1 Innledning 

På oppdrag fra SVV prosjekt E6 Helgeland sør har fagressurs utbygging utført hydrologiske 

undersøkelser for Kulstaddalen i Vefsen kommune, Nordland fylke. Nytt alternativ for gang- 

og sykkelveg planlegges igjennom Kulstaddalen da opprinnelig planlagt gang- og sykkelveg 

ikke kunne bygges.  

 

Det er i den forbindelse utført flom- og hydrauliske beregninger. Flomberegningene er utført 

ved bruk av Rasjonale metode. Metodene er hentet fra Statens Vegvesens V240 

Vannhåndtering (MOR, 2020). 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. Det er også utført befaring av området 16. oktober 2020. 

Grunnlagsdata er hentet fra Gisline og er tilgjengelig ved forespørsel. Høydedata er hentet ut 

fra Autocad og Novapoint-modellen. 
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2 Overordnede krav 

Kapasitet og utforming på drenering/overvann skal være iht. SVV håndbøker. Det er benyttet 

følgende krav i prosjektet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensjonerende returperiode T skal velges ut fra vegens sikkerhetsklasse. Denne er gitt i 

tabell 403.1 i håndbok N200 Vegbygging. 

 

Dimensjonerende returperiode er valgt ut fra at dette er en gang- og sykkelveg og at det kun 

er kjøring til et bolighus og en driftsbygning med omkjøringsmulighet. Det gir 

sikkerhetsklasse V1. Det skal etter krav i N200 beregnes returperiode på 50 år for drenering. 

 

 

 Klima- og usikkerhetsfaktor  

Sikkerhetsfaktor for fremtidige klimaendringer (Fk) tar hensyn til mulig økning i 

nedbørsmengder. I følge N200 er klimafaktor for både store (A > 10 km2) og små nedbørsfelt 

i Nordland fylke 1,4. For å ta hensyn til usikkerhet i beregningene benyttes sikkerhetsfaktor 

 

SVV Håndbok N200: Vegbygging 

• Sikkerhetsklasse for veg påvirket av flom (Statens vegvesen, 2018, s. 83).  

• Påslag for avregningsberegninger. Herunder klimafaktor (Fk) og 

sikkerhetsfaktor (Fu). (Statens vegvesen, 2018, s. 88-s. 89). 

• Spesielle energidrepere som erosjonssikring. «Det skal benyttes spesielle 

energidrepere ved vannhastigheter over 4 m/s» (Statens vegvesen, 2018, 

s. 95). 

• «For fyllinger uten sikring skal vanndybden ved innløpet ydim for 

vannføring Qdim,T ikke settes høyere enn toppen av innløpet, ydim ≤ 

Dinnløp» (Statens vegvesen, 2018, s. 91). 

• For kulverter skal det «antas gjentetting i 1/3 av innløpets høyde» (Statens 

vegvesen, 2018, s. 92).  

 

Tilleggskrav  

• Alle kulverter/stikkrenner skal ha tilstrekkelig ringstivhet til å tåle 

belastning i anleggsfase og driftsfase. Sjekk krav N200 

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

unngås. 
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(Fu). For sikkerhetsklasse V1 gir håndbok N200 verdi for Fu 1,0. Klassifiseringene er 

sammenfattet i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Klassifisering benyttet i prosjektet.  

Klassifisering 

Sikkerhetsklasse (-) V1 

Klimafaktor Fk (-) 1,4 

Sikkerhetsfaktor Fu (-) 1,0 
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3 Analyseområdet 

I dette kapittelet gis det en beskrivelse av nedbørsfeltene, se oversiktskart i Feil! Fant ikke 

referansekilden. og 2. Deretter gjennomgås nedbørsfeltets feltkarakteristika.  

 

Figur 1. Oversiktskart viser analyseområdet, inntegnet i rød boks 
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Figur 2. Oversiktskart viser nedbørsfeltene i Kulstaddalen 

 

 Beskrivelse av analyseområde 

Analyseområdet består av 8 nedbørsfelt som krysser planlagt gang- og sykkelvegtrasé samt 

to delfelter, se Feil! Fant ikke referansekilden..  

 

Eksisterende vannveier bør opprettholdes i størst mulig grad. Ved eventuell økt vannføring til 

eksisterende vannveier må nye beregninger utføres. 

 

 

 Nedbørsfeltenes feltkarakteristika 

Feltkarakteristika er innhentet ved bruk ortofoto som er sammenlignet med NVEs 

lavvannsapplikasjon NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-Indeks-Analyse), som benytter GIS-

analyse for å estimere de ulike feltparameterne. Nedbørfeltene varierer fra 0,001- 0,148 km2 

(nedbørfelt A <1 km2 betegnes som mikrofelt). Mindre vannveier skal ivaretas av generell VA 

drenering langs vegtrasé. 

 

Nedbørsfeltene er sortert etter stigende profilering og hvert nedbørsfelt er koblet til en eller 

flere stikkrenner. Der deler av nedbørsfeltet renner igjennom en stikkrenne og videre til en ny 

stikkrenne omtales hele nedbørsfeltet med heltall del-nedbørsfeltet med desimaltall.  
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3.2.1 Nedbørsfelt 1 

Nedbørsfeltet er nedbør som blir ledet ned i kommunal sluk på venstre side ved profil 3. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_1 

Myr 0,0 

Skog 95,0 

Fjell 0,0 

Dyrka mark 0,0 

Tette flater 5,0 

Totalt for feltet 100,0 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_1 0,1 149 50 12,64 6 0,01 

 

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 
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3.2.2 Nedbørsfelt 2 

Blir ledet til stikkrenne f-va_20_600. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_2 

Myr 1,5 

Skog 98,0 

Fjell 0,0 

Dyrka mark 0,0 

Tette flater 0,5 

Totalt for feltet 100,0 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_2 1,79 257 87 16,53 73 0,07 

 

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 
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3.2.3 Nedbørsfelt 3 

Blir ledet til stikkrenne f-va_92_600. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_3 

Myr 0,5 

Skog 99,0 

Fjell 0,5 

Dyrka mark 0,0 

Tette flater 0,0 

Totalt for feltet 100,0 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_3 1,33 195 81 13,00 66 0,07 

 

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 
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3.2.4 Nedbørsfelt 4 

Blir ledet til stikkrenne f-va_205_800. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_4 

Myr 1,0 

Skog 0,0 

Fjell 0,0 

Dyrka mark 99,0 

Tette flater 0,0 

Totalt for feltet 100,0 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_4 6,13 418 121 23,13 201 0,20 

 

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 
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3.2.5 Nedbørsfelt 5 

Blir ledet til stikkrenne f-va_250_400. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_5 

Myr 1,0 

Skog 97,5 

Fjell 1,0 

Dyrka mark 0,0 

Tette flater 0,5 

Totalt for feltet 100,0 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_5 0,43 133 43 12,17 23 0,02 

 

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 

 

 

  



13 

 

 

3.2.6 Nedbørsfelt 6 

Blir ledet til stikkrenne f-va_339_800. Nedbørsfeltet inkluderer også delnedbørsfelt 6_1. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_6 

Myr 2,0 

Skog 77,4 

Fjell 0,5 

Dyrka mark 20,0 

Tette flater 0,1 

Totalt for feltet 100,0 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_6 5,05 479 126 25,60 183 0,18 

 

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 
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3.2.6.1 Delnedbørsfelt 6_1 

Blir ledet til stikkrenne f-va_390_300. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_6_1 

Myr 0,0 

Skog 0,0 

Fjell 0,0 

Dyrka mark 100,0 

Tette flater 0,0 

Totalt for feltet 100,0 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_6_1 0,02 49 2 20,79 1 0,001 

 

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 
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3.2.7 Nedbørsfelt 7 

Blir ledet til stikkrenne f-va_506_1000. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_7 

Myr 0,0 

Skog 40,0 

Fjell 0,5 

Dyrka mark 59,0 

Tette flater 0,5 

Totalt for feltet 100,0 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_7 14,83 571 129 30,16 631 0,63 

 

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 
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3.2.8 Nedbørsfelt 8 

Blir ledet til stikkrenne f-va_714_600 via overvannskum OV1, stikkrenne f-va_723_600, 

overvannskum OV2 samt stikkrennene f-va_735_400, f-va_727_600 og f-va_723_600. Brukes 

også til dimensjonering av stikkrenne f-va_714_600. Eventuelle nye vannvegen på grunn av 

ny GSV og E6 bygget av Skanska ikke tatt med i beregningen av nedbørsfeltet. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_8 

Myr 0,0 

Skog 1,0 

Fjell 0,0 

Dyrka mark 90,0 

Tette flater 9,0 

Totalt for feltet 100,0 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_8 1,58 317 16 47,55 64 0,06 

 

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 
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3.2.8.1 Nedbørsfelt 8_1 

Blir ledet til stikkrenne f-va_727_600. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_8_1 

Myr 0,0 

Skog 0,0 

Fjell 0,0 

Dyrka mark 93,0 

Tette flater 7,0 

Totalt for feltet 100,0 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_8_1 0,92 113 10 21,44 67 0,07 

 

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 
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3.2.8.2 Nedbørsfelt 8_2 

Blir ledet til stikkrenne f-va_736_400 via påkobling på 300 skikkrenne igjennom Åremvegen. 

Nedbørfeltets påvirkning på grunn av ny GSV og E6 bygget av Skanska inneholder usikkert. 

Det er større vannmengde oppstrøms 300 stikkrenne. 

 

 

Overflatetype (%) NBF_8_2 

Myr 0,0 

Skog 5,0 

Fjell 0,0 

Dyrka mark 85,0 

Tette flater 10,0 

Totalt for feltet 100,0 

 

 

Felt Areal (Ha) L (m) H (m) Tc (min) Qdim (l/s) (tint) Qdim (m3/s) (tint) 

NBF_8_2 0,62 275 13 45,76 24 0,024 

  

• Areal (Ha) - nedbørsfeltets areal i hektar 

• L (m) – feltlengde fra innløp til høyeste punkt i feltet 

• H (m) – høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt 

• Tc (min) – returperiode 

• Qdim – dimensjonerende avrenning 

 

  



 

 

4 Observasjoner i felt 

Befaringen ble utført til fots 16 oktober 2020. Nedbørsfeltene ligger både i bratt terreng, 

dekket av skog og på dyrket mark. Det er også stedvis myr. Befaring av veglinje og VA ble 

gjennomført på samme befaring. På befaringstidspunket var det regn det ble observert 

dreneringsproblemer langs eksisterende skogsveg. Det ble ikke observert 

dreneringsproblemer ved daværende vannmengde langs dagens tilkomst til hus, selv om 

dreneringen er av eldre dato.  

Ved befaring ble det observert både stikkrenner som er bra vedlikeholdt og stikkrenner med 

mye vegetasjon. 

 

  

Figur 3: Stikkrenne ved Grågåsveien. 

 

Figur 4: Eksisterende bekk ved ca. profil 200. 



20 

 

 

 

Figur 5: Gjentetting innløp stikkrenne ved adkomst til bolig, ca. profil 315. 

  

Figur 6: Gjentetting utløp stikkrenne ved adkomst til bolig, ca. profil 315. 
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Figur 7: Gjentetting adkomstveg i kryss med E6, ca. profil 500. 
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 Hensyn driftsbygning 

Det ble observert setningsskader på driftsbygning i profil 450.  

 

Figur 8: Setningsskader driftsbygning i profil 450. 

På grunn av setningsskader på driftsbygning legges gang- og sykkelvegen høyere enn gulv i 

driftsbygning for å hindre ytterligere setningsskader.  Gang- og sykkelsti anlegges minimum 

3 meter fra driftsbygning. Det anlegges ikke grøft mellom gang- og sykkelveg og 

driftsbygning for å unngå erosjonsskader langs driftsbygning. Grøft anlegges på oversiden av 

gang- og sykkelveg og stikkrenne igjennom gang- og sykkelveg flyttes fra profil 470 til 506 

for å hindre erosjonsskader nær driftsbygning.  

 

 

 

 

   

 



 

 

5 Målestasjon benyttet i Rasjonal formel 

For å redusere usikkerheter for normalavrenning og dimensjonerende nedbør er representativ 

målestasjon benyttet til sammenligning av nedbørsfeltene. 

 

Målestasjon benyttet til dimensjonerende nedbør (Intensitet–Varighets-Frekvens (IVF-verdier)) 

er Nordli – Brattvold, Lierne, Trøndelag hentet fra Norsk klimaservicesenter. Stasjonen ligger 

462 moh. med måleperiode i tidsrommet 1967 – 1982 (14 sesonger). Målestasjonen ble 

vurdert som beste alternativ, siden området den ligger i er mest likt Kulstaddalen 

sammenlignet med de andre geografisk nærme målestasjonene. IVF-kurvene sees under. 

Undersøkelsesområdet ligger litt nærmere kysten og noe lavere over havet enn den valgte 

meteorologiske stasjonen, dette må tas hensyn til i videre vurderinger.  

 

 

Figur 9: Kartet viser lokasjon av analyseområdet og valgt målestasjon hentet fra Norsk klimaservice 
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Figur 10: IVF-kurve Nordli- Brattvold, hentet fra Norsk klimaservice 
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6 Flomberegninger 

Det er kun benyttet den rasjonelle formelen i disse beregningene. Skyldes at det er små 

nedbørsfelt og at det er en gang- og sykkel veg. Det er usikkerheter forbundet med 

flomberegninger, og endelig estimat for vannføring er bestemt ut fra faglig skjønn basert på 

resultater fra flomberegnings metoden den Rasjonale formel. Retningslinjene i håndbok N200 

om klimafaktor (Fk) og sikkerhetsfaktor (Fu) er ivaretatt. I beregningene er det benyttet en 

klimafaktor på 1,4 for små nedbørfelt og en sikkerhetsfaktor på 1,0. Dimensjonerende 

avrenning med klimafaktor og sikkerhetsfaktor kan utrykkes matematisk som: 

 

𝑄𝑑𝑖𝑚,𝑇 = 𝑄𝑇 × 𝐹𝑘 × 𝐹𝑢 

 

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. 

 

 

 Rasjonale formel 

Den Rasjonale formel er best tilpasset små nedbørfelt med rask respons og skal benyttes for 

nedbørfelt med feltareal mindre enn 2 km2. Ved den Rasjonale formel er avrenningen (Q) gitt 

ved:  

 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐶 𝑥 𝑖 𝑥 𝐴  

 

Der:  

Qdim  = dimensjonerende avrenning, (l/s) 

C  = avrenningsfaktoren (-) 

i  = dimensjonerende nedbørintensitet (l/s, ha) 

A  = feltareal (ha) 

Dimensjonerende nedbørintensitet varierer med gjentaksintervallet og feltets 

konsentrasjonstid. For beregning av konsentrasjonstiden benyttet formel for naturlige felt:  

 

𝑡𝑐 = 0,6 𝑥 𝐿 𝑥 𝐻 − 0,5 + 3000 𝑥 𝐴𝑠𝑒   

 

Der:  

tc  = tidsfaktor (minutter) 

L  = lengde av feltet (m)  

H  = høydeforskjellen i feltet (m)  
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Ase  = effektiv sjøprosent (-) 

 

I Rasjonale formel er Ase beregnet ved likning:  

 

𝐴𝑠𝑒 = 100 𝑥 ∑(𝐴𝑖 𝑥 𝑎𝑖) / 𝐴2  

 

Der: 

ai  = innsjø i overflateareal 

Ai  = det totale feltarealet til samme innsjø i km2 

A  = hele nedbørfeltets areal 

 

 

Inngangsparametere og resultater fra Rasjonale formel er presentert i Tabell 2.  

 

Tabell 2: Inngangsparametere og resultat fra Rasjonale formel. 

Nedbørfelt Feltareal  

 

Ase  Avr.f, C  

 

Feltlengde 

 

Høydefors

kjell 

Qdim (tint) 

 (Ha) (%) (-) (m) (m) m3/s 

NBF_1 0,1 0,0 0,28 149 50 0,01 

NBF_2 1,79 0,0 0,24 257 87 0,07 

NBF_3 1,33 0,0 0,24 195 81 0,07 

NBF_4 6,13 0,0 0,24 424 121 0,20 

NBF_5 0,43 0,0 0,25 133 43 0,02 

NBF_6 5,05 0,0 0,29 479 126 0,18 

NBF_6_1 0,02 0,0 0,48 49 2 0,001 

NBF_7 14,85 0,0 0,39 571 129 0,63 

NBF_8 1,33 0,0 0,53 139 12 0,09 

NBF_8_1 0,92 0,0 0,52 113 10 0,07 

NBF_8_2 0,36 0,0 0,50 98 9 0,027 
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7 Hydrauliske beregninger i HY-8 

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 kap.4 i SVV N200. 

 

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 kvister eller andre gjenstander fraktes med bekken og blokkerer innløpet 

og må tas hensyn til i beregningene. Gitt at nevnte krav innfris vil kapasiteten til kulverten 

være ivaretatt under en 50-års flom. Det henvises for øvrig til fullstendige resultater i kapitel 

7.2 Resultater – beregnet diameter i HY-8.  

 

 

 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. 

• Kulvertenes utforming er satt til sirkulær med rett gjennomløp.  

• Helning er tilpasset innløpskontroll. 

• Helning nedstrøms er mål ut fra helning i Novapoint. 

• Materialvalg er plast og Manningstallet er satt til 83,3 for kulvertens innvendige 

overflate for å gjenspeile plastikkens ruhet. Manningstall for gjentetting i røret er satt 

til 28,6 og Manningstall til elvebunn er satt til 16,7. 

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

forutsetninger (høydemodell i Novapoint). 

• Tillatt gjentetting er 1/3 av innvendig diameter/høyde på kulvert. 
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• Innløpet på kulvert er satt til skråskjert. Der innløp på kulverten komme fra en kum er 

kulverten satt som tynn ende.  

• Der utløp av kulvert går til kum er elvebunn satt tilnærmet stikkrenne ut av kum. 

 

Dersom disse forutsetningene endres i detaljprosjekteringen, må det utføres nye hydrauliske 

analyser og beregninger.  

 

 

 Resultater fra HY-8  

Stikkrenner er sortert etter stigende profilering. De er i overskriftene under skrevet som for 

eksempel 20_400. Da er 20 profilnummeret og 400 er dimensjonen på stikkrenna i mm. 

 

 

7.2.1 f-va_-8_300/400 

Stikkrenna skal ha innløp i grøft langs Grågåsveien. Utløp kobles på eksisterende stikkrenne 

igjennom Stortingsmannsvegen. Eksisterende stikkrenne ikke innmålt. Det er ikke beregnet 

nedbørsfelt for stikkrenna. 

 

 

7.2.2 f-va_20_600 

Avrenning fra nedbørsfelt 2. Ledes nedstrøms til utløp av eksisterende stikkrenne via 

erosjonssikret terrenggrøft. 
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Innvendig geometri: 
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7.2.3 f-va_92_600 

Avrenning fra nedbørsfelt 3. Ledes nedstrøms til bekkeløp via erosjonssikret terrenggrøft. 

 

 

Innvendig geometri: 
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7.2.4 f-va_205_800 

Avrenning fra nedbørsfelt 4. Ledes nedstrøms til bekkeløp via erosjonssikret terrenggrøft. 
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Innvendig geometri: 
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7.2.5 f-va_250_400 

Avrenning fra nedbørsfelt 5. Ledes nedstrøms til stigerør BIS1. 

 

 

Innvendig geometri: 
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7.2.6 f-va_280_400 

Avrenning fra nedbørsfelt 5. Innløp fra stigerør BIS1 med en vinkel på 45° mellom innløp og 

utløp. Ledes nedstrøms til bekkeløp via erosjonssikret terrenggrøft. 
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Innvendig geometri: 
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7.2.7 f-va_339_800 

Avrenning fra nedbørsfelt 6. Ledes nedstrøms til bekkeløp via erosjonssikret terrenggrøft. 

 

 

Innvendig geometri: 
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7.2.8 f-va_390_300 

Avrenning fra delnedbørsfelt 6_1. Ledes nedstrøms til stikkrenne f-va_339_800 via grøft. 
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Innvendig geometri: 

 

 

 

Stikkrenna har utløpskontroll, men har innløpskontroll ved ingen gjentetting. Utløpskontroll 

godkjennes siden det må gjennomføres store inngrep for å oppnå innløpskontroll, det er liten 

vannmengde og små følger ved overflomming av stikkrenna. 
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7.2.9 f-va_506_1000 

Avrenning fra nedbørsfelt 7. Ledes nedstrøms til 800 mm stikkrenne igjennom avkjørsel via 

erosjonssikret terrenggrøft. 

 

 

Innvendig geometri: 
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7.2.10  f-va_714_600  

Avrenning fra nedbørsfelt 8. Innløp i kum OV1 som har vinkel på 9° mellom innløp og utløp. 

Kummen har kuppelrist. Ledes nedstrøms til grøft langs E6. Utløp erosjonssikres. Stikkrenna 

har overdekning på ca. 58 cm under tilkomst til busstopp. 
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Innvendig geometri: 
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7.2.11  f-va_723_600 

Avrenning fra nedbørsfelt 8. Stikkrenna går fra overvannskum OV2 til overvannskum OV1. 

OV2 har vinkel på 60° mellom innløp og utløp fra stikkrennene f-va_727_600 og vinkel på 13° 

mellom innløp og utløp fra stikkrennene f-va_736_600. Kummen har kuppelrist. Ledes 

nedstrøms til stikkrenne f-va_714_600 via overvannskum OV1. 

 

 

Innvendig geometri: 
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7.2.12  f-va_727_600 

Avrenning fra delnedbørsfelt 8_1. Ledes nedstrøms til stikkrenne f-va_723_600 via 

overvannskum OV2. 
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Innvendig geometri: 
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7.2.13  f-va_736_600 

Avrenning fra delnedbørsfelt 8_2. Innløp kobles til 300 mm stikkrenne igjennom Åremveien 

med en vinkel på 2° i påkobling. Ledes nedstrøms til stikkrenne f-va_723_600 via 

overvannskum OV2. Etter ønske fra prosjektet velges 600 mm stikkrenne på grunn av 

problemer med 300 mm stikkrenne igjennom Åremveien.  

 

 

Innvendig geometri: 
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 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.  

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.  
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Vedlegg 1: NEVINA rapporter 

 

Figur 11: Nedbørsfelt Langmoen 

 

Figur 12: Nedbørsfelt Langteigen 
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Figur 13: Nedbørsfelt Åremma 
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