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Forord
Eksisterende Rv 555 med Sotrabrua er i dag hovedveg og eneste forbindelse mellom Sotra og
Bergen. Kapasiteten på strekningen er sprengt og vegsystemet er svært sårbart ved uforutsette
hendelser, som f.eks ulykker. Det er også vanskelig å utføre planlagt vedlikehold, noe som har
resultert ¡ et stort etterslep for den over 40 år gamle Sotrabrua.
Det er lite tilrettelegging for kollektivtrafikk langs strekningen og tilbudet til gående og syklende
er dårlig.
Arbeidet med reguleringsplanene bygger på kommunedelplaner for ny Rv 555 i Fjell og Bergen
kommuner, planID 20050021 i Fjell og planlD 19920000 i Bergen, vedtatt i 2012. Det utarbeides
to separate reguleringsplaner for Fjell og Bergen kommuner. Som grunnlag for reguleringsplanen
er det utarbeidet teknisk plan med tilhørende fagrapporter.
Reguleringsplanene omfatter strekningen fra Kolltveit i Fjell kommune (vestre del) til Storavatnet
i Bergen kommune (østre del). Strekningen er ca. 10 km lang og går fra Kolltveit ¡ vest på øya
Sotra, via øyene Bildøy og Litlesotra (med Straume sentrum, kommunesenter Fjell kommune),
over Vatlestraumen (kommunegrensen) og til Storavatnet på fastlandssiden. Sotraveien møter
Askøyveien ved Storavatnet og knyttes mot Bergen sentrum gjennom Lyderhorntunnelen og
vestre innfartsåre.
Den nye Rv 555 som hovedveg og eksisterende veg som stammen i et nytt lokalvegsystem, gir
et nytt og velfungerende vegsystem som ivaretar muligheter for prioritering av kollektivtrafikk.
Sammen med et langsgående gang- og sykkelvegtilbud på hele strekningen, tilrettelegges det for
at målsettingen om framtidig trafikkvekst skal skje gjennom økt kollektivandel og økt gang- og
sykkeltrafikk.
Eksisterende Rv 555 oppleves som en barriere. Redusert trafikkmengde på lokalvegsystemet,
styrkede forbindelser på tvers av ny Rv 555 og nye tunnelstrekninger bidrar til å knytte områder
nord og sør for riksvegen bedre sammen. Ny tunnel under Straume sentrum tilrettelegger for
byutvikling og åpner for en bedre forbindelse mellom det sørlige sentrum (handelsområde) og
det nordlige sentrum (Straume helsesenter/Fjell Rådhus).
Statens vegvesen Region Vest er tiltakshaver for reguleringsplaner for ny Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen.
Rambøll Norge AS har vært rådgivende konsulent og utført planarbeidet ¡ tett samarbeid med
Statens vegvesen og planmyndigheter ¡ Fjell og Bergen kommuner.
Denne rapporten er en av flere fagrapporter som inngår som grunnlag for reguleringsplanen.
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1.

INNLEDNING
På oppdrag for Statens vegvesen, Region Vest, har Rambøll Norge utarbeidet et forslag til
reguleringsplan for strekningen Kolltveit – Storavatnet som inngår i rv. 555 sambandet SotraBergen.
Strekningen går mellom Kolltveit i Fjell kommune til og med kryssområdet ved Storavatnet i
Bergen kommune. Lengde er ca. 9 km. Det nye sambandet skal være en 4 felts riksveg.
I den forbindelse skal det gjennomføres en flomvurdering der vi kartlegger endringer som skjer
etter at det nye veianlegget er utbygget. En god håndtering av overvannet og trygge flomveier er
viktig, slik at uønskede hendelser ikke oppstår.
Kort fortalt går rapporten ut på at det vi skal analysere områder som vi ser på som kritiske
punkter for nye RV555 sett opp mot oversvømmelse og flom.
Rapporten vil starte med et teoretisk grunnlag som omhandler metoder som er benyttet for å
kunne gi et bilde på flom situasjon i og rundt nye RV555.
Kapittel 3 gir en overordnet analyse av flomveiene i planområdet.
Kapittel 4 viser en analyse over de ulike delområdene som vi har sett på som kristiske i forhold til
oversvømmelse og flom. Der beskriver vi området før og etter utbygging og gir en overordnet
beskrivelse på hva som skjer sett opp mot avrenning i de kritiske områdene etter utbyggingen.
Kapittel 5 er en kort oppsummering og diskusjon av anbefalingene gjort tidligere i rapporten,
samt diskusjon og anbefaling av videre arbeid i byggeplanfasen.
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2.

METODER

2.1

Flomberegninger for små felt ved bruk av rasjonelle formel
For små felt har vi benyttet den rasjonelle for å beregne dimensjonerende flomvannføring.
Dimensjonerende nedbørintensitet for ulike gjentaksintervaller og konsentrasjons-/avrenningstider er hentet fra DNMI databaser (eKlima).
Avrenning Q ved bruk av den rasjonelle formel er gitt ved:
Q = C * i * A * Kf der
C = avrenningsfaktor (dimensjonsløs)
i = dimensjonerende nedbørsintensitet, l/s * ha (se figur 4.1)
A = feltareal i ha (noen/ formler bruker kvadratkilometer; 1 km2 = 100 ha)
Kf = Klimafaktor

Det presiseres at den rasjonelle formel representerer en sterk forenkling av virkeligheten.
Avrenningskoeffisienten C er et mål for hvor mye av den totale nedbøren det er som dreneres
gjennom det aktuelle stedet. Faktorens størrelse avhenger av terrengtype, vegetasjon, helning
og sannsynlighet for overflateavrenning fra feltet. Erfaringstall for C finnes i tabell 4.1.
Tabell 2.1 Avrenningsfaktor (C)
Hustak og gatedekke

0,85- 0,90

Industriområder, tett

0,70- 0,90

Bymessig, sentral bykjerne

0,70- 0,85

Betong, asfalt, bart fjell o.l

0,60- 0,90

Bymessig, tett forretningsbebyggelse

0,60- 0,80

Boligstrøk, rekkehus, blokk

0,50- 0,70

Boligstrøk, tette kvartaler

0,60- 0,80

Industriområder, åpent

0,50- 0,70

Boligstrøk i by, eneboliger

0,40- 0,60

Forstadsstrøk

0,30- 0,50

Brakkmark

0,20- 0,30

Lekeplasser

0,20- 0,40

Jernbanetomter

0,20- 0,40

Skogsområder

0,20- 0,50

Parker, kirkegårder

0,10- 0,30

Dyrket mark

0,05- 0,25

Tallene i formelen settes inn med samsvarende enheter. Enhetene i svaret gir seg selv.
For flate og permeable (vanngjennomtrengelige) overflater med stor avstand ned til grunnvannet
bruker man de laveste verdiene i tabellen.
For flom med gjentalsintervall 25, 50 og 100 år øker man verdiene i tabellen med henholdsvis
10%, 20% og 25% opp til maks C = 0,95.
Dimensjonerende nedbørintensitet i bestemmes for et gitt gjentaksintervall n og en varighet lik
feltets konsentrasjonstid (tidsfaktor tc). Konsentrasjonstiden er den tiden vannet bruker fra
ytterst i feltet og fram til utløpet/ målestedet.
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Den tar bare hensyn til den lengden vannet har å renne og feltets høydeforskjell.
Konsentrasjonstiden påvirkes av størrelse, form og fall på nedbørsfeltet og på dreneringsforhold,
oppfuktingsgrad og grunnvannsforhold.
Konsentrasjonstid for naturlige felt:
tc = 0,6 * L * H-0,5 + 3000 * Ase
Konsentrasjonstid for urbane felt:
tc = 0,02 * L1,15 * H-0,39
tc = konsentrasjonstid, minutter
L = lengden av feltet, meter
H = høydeforskjell i feltet, meter
Ase = andel innsjø i feltet, forholdstall
Lengden og høydeforskjellen i feltet regnes fra hhv. fjerneste punkt i feltet til utløpet og fra
høyeste punkt i feltet til utløpet.
Intensiteten i et regnvær varierer med tiden. Det er sammenheng mellom intensitet og varighet,
slik at lengre regnvær er mindre intense enn de kortvarige.
Konsentrasjonstiden tc kan også beregnes. Det benyttes ulike faktorer som avhenger om man er i
naturlige felt (f.eks. skogsområder, ikke utbygde felt) eller urbane felt (utbygde felt).
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Regnintensiteten finner man ved hjelp av IVF- kurver (Intensitet- Varighet- Frekvenskurver) som
er en statistisk fremstilling av et regn i et bestemt område. Her er regnintensiteten gitt ut ifra
regnets varighet og returperioden for dette regnet.

Figur 2.1. IVF tabell fra Bergen – Sandsli. Det er 8 koloner, hver for en gitt returperiode (her
mellom 2 og 200 år)

Figur 2.2. IVF kurve fra Bergen - Sandsli. Det er 8 kurver, hver for en gitt returperiode(her
mellom 2 og 200 år)
Det må tas standpunkt til hva klimafaktoren skal være. Klimafaktoren kan ha verdier fra 1,0 og
oppover. Klimafaktorer for installasjoner som har en forventet levetid på 100 år er 1,3 for 10 år
returperiode for nedbør, 1,4 for 100 år og 1,5 for 200 år returperiode for nedbør.
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2.2

Flomberegning basert flomfrekvensanalyser og regionale flomformler
Beregning av flomvannføring ved bruk av den rasjonelle formel egner seg kun for små felt
(mindre enn 20-50 ha). Utløpet fra Storavatnet i Fjell kommune har imidlertid et nedbørfelt på
ca. 100 ha så for dette feltet har vi utført en særskilt flomanalyse.
Beregning av dimensjonerende flomvannføring er basert på flomfrekvensanalyser fra regionale
målestasjoner og bruk av NVE’s flomformler for små vassdrag.
Flomfrekvensanalysene er utført ved bruk av NVE’s HYDRA database og ekstremverdianalyse.
Det er gjort et utvalg av nabostasjoner i regionen for å få en oversikt over typiske spesifikke
flommengder.
I tillegg er det utført en beregning ved bruk av regionalt formelverk for flomberegning i små
nedbørfelt (NVE, 62/2014).

2.3

Valg av dimensjonerende gjentaksintervall og klimafaktor
For dette prosjekt som gjelder en viktig riksvei har vi valgt et dimensjonerende gjentaksintervall
på 200 år og en klimafaktor på 1,5.
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2.4

Beregning av sekundære flomveier
For å vurdere flomutsatte områder i forbindelse med nye RV555 er det utført en beregning av
flomveier for hele planområdet. Resultatene fra beregningene skal gi kunnskap med tanke på å
kunne sikre nye RV555 mot oversvømmelse samt sikre at eksisterende flomveier opprettholdes.
Gjennomførte beregninger har identifisert naturlige (bekk/elv) og sekundære flomveier.
Sekundære flomveier er veier som flomvannet vil ta oppå bakken, gitt at eventuelle
overvannsledninger/kulverter går fulle.
Basert på beregnede flomveier og planlagt nye RV555 er det påvist flere aktsomhetsområder.
Det vil si områder hvor større flomveier vil krysse (eller være nær) nye RV555.
Flomberegningene er gjennomført ved bruk av det geografiske informasjonssystemet ArcGIS.
For beregning av sekundære flomveier har vi benyttet verktøyene/Toolbox’ene Hydrology
(Spatial Analyst) og Arc Hydro Tools. For oppbygging av terrengmodeller har vi benyttet
tilleggsapplikasjonene Spatial Analyst og 3D.
Metoden for å komme frem til sekundære flomveier går ut på å først beregne dreneringsretning
for hver enkelt rute/celle i terrengmodellen. Fra terrengmodellen beregnes hvilke av de 8
naborutene som ligger lavest. Alt vannet drenerer til denne ruten, som illustrert i figuren.

Figur 2.3 Grid «ruter» som viser høyde samt fallretning for senterruten basert på laveste
omkringliggende rute.
Dette er en forenkling, spesielt i flate områder. Erfaringer viser imidlertid at feilene denne
forenklingen forårsaker reduseres når oppløsningen på terrengmodellen bedres.
Dreneringslinjene defineres ved at en rute/celle må motta vann fra et gitt antall høyereliggende
celler/ruter. Terskelverdien man setter avgjør hvor høyt oppe i nedbørsfeltet dreneringslinjene
starter og hvor fin inndeling man får på del- nedbørsfeltene. Nedbørsfeltene avgrenses ved at de
ikke mottar drenering fra andre celler.
Beregning av sekundære flomveier inkluderte følgende delaktiviteter:
 Oppbygging av terrengmodell ved bruk av høydekoter, kantlinjer for eksisterende vei,
elv/bekk, innsjø og hav.
 Heve alle bygg med 6 meter.
 Legger/«brenner» inn eksisterende hoved-kulverter i de største elv/bekkene (ikke
ledningsnett)
 Spatial Analyst, Hydrology toolbox:
 Fill sinks (fyll igjen forsenkninger)
 Forsenkninger: Bruker Raster calculator: «Fill» terrengmodell minus terrengmodell.
6






Flow direction (beregner avrenningsretning for alle celler)
Flom accumulation (beregner akkumulert vannmengde for hver celle)
Lager flomlinjer basert på Flow accumulation og «reclassify»
Avrenningsarealer: Bruk verktøy kalt «Catchment».

Beregnede flomveier viser retning og oppstrøms avrenningareal, dvs størrelse på flomveien.
Basert på beregnede flomveier er det utarbeidet såkalte aktsomhetskart som viser graderte
flomveier og særskilte aktsomhetsområder hvor større flomveier krysser planlagt ny RV555.
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3.

OVERORDNET ANALYSE AV FLOMVEIER

3.1

Mål
For å vurdere særskilt flomutsatte områder i forbindelse med nye RV555 er det utført
beregninger av flomveier for hele planområdet. Resultatene fra beregningene skal gi kunnskap
med tanke på å kunne sikre nye RV555 mot oversvømmelse samt sikre at eksisterende flomveier
opprettholdes.
Gjennomførte beregninger har identifisert naturlige (bekk/elv) og sekundære flomveier.
Sekundære flomveier er veier som flomvannet vil ta oppå bakken, gitt at eventuelle
overvannsledninger/kulverter går fulle.
Basert på beregnede flomveier og planlagt nye RV555 er det påvist flere aktsomhetsområder.
Det vil si områder hvor større flomveier vil krysse (eller være nær) nye RV555.

3.2

Terrengmodell
Beregning av flomveier er basert på en terrengmodell for hele planområdet. Etablert
terrengmodell er basert på høydedata fra relevante digitale tema som høydekoter, kantlinjer vei,
elv/bekk, innsjø og hav. Figur 4.1 viser den etablerte terrengmodell.

Figur 3.1. Etablert terrengmodell for planområdet.
Basert på etablert terrengmodell er det generert en noe grovere rastermodell med oppløsning på
5*5 meter. Rastermodellen er videre bearbeidet ved at hus er hevet og hovedkulverter er «brent
inn». Denne modell danner så grunnlag for videre beregninger av flomveier for hele planområdet.
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Figur 3.2. Resulterende raster terrengmodell.

3.3

Resultater
Hovedresultater er presentert i 3 aktsomhetskart som til sammen dekker hele planområdet
(Vedlegg, temkart: G100, G101 og G102). Kartene viser graderte flomveier samt særskilt
identifiserte aktsomhetsområder. Dette er områder hvor større flomveier krysser eller er nær nye
RV555.
Et utvalg aktsomhetsområder er videre bearbeidet og analysert i kapittel 5. Flomveiene er
gradert etter oppstrøms tilrenningsareal, og eksakt verdi er beregnet for hver «rute» langs
flomveien.
Flomanalysene og utarbeidede aktsomhetskart skal danne grunnlag for videre planlegging og
prosjektering og sikre forsvarlig håndtering av flomvann.

Figur 3.3 Beregnede flomveier (blå linjer) og utpekte aktsomhetsområder (røde stjerner).
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4.

ANALYSE AV DELOMRÅDER

4.1
Storavatnet ved Storhaugen/Kolltveit
4.1.1 Beskrivelse av området

Figur 4.1: Dagens og planlagt situasjon
Det skjer store forandringer i området under utbyggingen av nye RV555. Ny tunell fra øst har
portaler i Espedalen og det etableres ny forbindelse til eksiterende RV555 med ny rundkjøring og
ny vei øst for eksisterende.
Utløpet for Storavatnet går i kulverter vest (hovedløp) og øst (mulig del-løp) for Storhaugen, og
deretter i bekker frem til de møtes før terskel og kryssing av lokal vei (se figur 5.2).
Hovedutløpet i vest er innmålt og dokumentert i dette prosjekt (2*2 kulverter a 800 mm), mens
mulig utløp/kulvert lengere sør til lite oppdemmet vann ble ikke funnet.
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Figur 4.2. Hovedutløp fra Storavatnet i kulvert under eksisterende RV555 til lite vann/bekk vest
for Storhaugen, og mulig utløp til vann lengere sør som går i bekk øst for Storhaugen. Bekkene
møtes før betongdemning og kryssing av lokal veg.

4.1.2 Flomveier og dimensjonerende flomvannføring
Figur 4.3. viser oversikt over flomveier i området hvorav hovedutløpet til Storavatnet naturlignok
utgjør hovedflomveien for området.
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Figur 4.3. Hovedflomveier (farger) og aktsomhetsområder (røde stjerner) for
Storhaugen/Kolltveit. Blå piler viser flomretning.
Figur 5.3 viser at hovedutfordringen er å sikre tilfredsstillende flomavløp fra Storavatnet via de to
eksisterende bekkene henholdsvis vest (hovedløp) og øst for Storhaugen, samt videre samlet
utløp som krysser eksisterende/planlagt utbedret lokal vei. Trase etter terskel er ikke vurdert
nærmere i denne studie men går delvis i rør med liten dimensjon samt bekkeløp videre nordøst.
Tunellportaler må alltid sikres/skjermes mot lokalt overvann, men i følge beregningene det ingen
større flomveier i portalområdene som må hensyntas.
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Figur 4.4. Planlagte tunellportaler, detalj.
Dimensjonerende flomvannføring:
Dimensjonerende flomvannføring skal tilsvare en 200 års hendelse samt en klimafaktor på 1,5.
På grunn av manglende vannføringsdata ut fra Storavatnet er det gjennomført en
flomfrekvensanalyser basert på regionale vannføringsmålinger og regionale flomformelverk for
små felt.
Figur 4.5. og tabell 4.1 viser Storavatnes nedbørfelt inklusive feltparametere beregnet ved bruk
av NVE’s lavvann applikasjon.
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Figur 4.5. Storavatnets nedbørfelt (grovt) basert på NVE’s Lavvannskart. Kartet indikerer
hovedutløp øst for Stohaugen, mens reel situasjon er trolig at hovedutløpet går lenger nord og i
bekk vest for Storhaugen.
Tabell 4.1. Storavatnet nedbørfelt
Navn
Vassdrag 57.1,
Storavatnet

Feltareal
(km2)
1,0

Eff. Sjø
(%)
24,8

Snaufjell
(%)
0

Høyder, minmaks (moh)
39-86

Middel vannføring
(l/s*km2)
60,1

Nedbørfeltet er et relativt lite naturlig felt med stor andel effektivt sjøareal som sørger for
dempning av flomtopper.
Det finnes ingen tilsvarende regionale felt med målestasjon.
I regionen er det hentet inn flomfrekvensdata for 6 stasjoner, henholdsvis stasjon 46.7
Brakhaug, 55.4 Røykenes, 55.5 Oselva, 56.2 Håvardstun, 62.18 Svartavatn og 65.1
Hunvensvatnet. Disse feltene har årsflommer QM som varierer mellom 300-1100 l/s*km2, og
tilhørende faktor for Q200/QM fra 1,6-2,7. Momentanflom faktor kan grovt antas til ca. 1,2
(basert på regionale flomformler). Videre ligger vassdraget ligger i årsflomregion K2 som har en
gjennomsnittlig årsflom på ca 850 l/s*km2.
Siden det ikke finnes direkte sammenlignbare felt har vi utført flomfrekvensanalyser også ved
bruk av nyere regionale flomformelverk for små felt (NVE, 62/2014). Figur 5.6 viser resultatet av
beregningen.
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Figur 4.6. Beregnet flomvannføring for Storavatnet ved bruk av regionalt formelverk for små felt.
NB Klimafaktor IKKE medregnet.
Regional flomformel gir en beregnet årsflom på 500 l/s*km2 som tilsvarer 0,5 m3/s. Tilsvarende
er beregnet Q200 lik ca 1900 l/s*km2 og 1,9 m3/s (Q200/QM=3,75).
På grunn av det naturlige feltets store andel effektive sjøandel er det rimelig å anta at
flomvannføringen vil ligge i nedre del av regionale registrerte flomvannføringer (300-1100
l/s*km2). Bruk av de seneste utarbeidede flomformler for små felt (se over) inkluderer feltets
andel sjø, totalareal og middelvannføring og gir en årsflomverdi på 500 l/s*km2. Dette synes
derfor å være et godt estimat for årsflomverdi.
Med en forutsatt klimafaktor på 1,5 vil dimensjonerende flomvannføring ut fra Storavatnet være
på 2,8 m3/s. For samlet utløp frem til terskel i nord (se figur 5.3 nordligste aktsomhetspunkt)
kan det grovt antas et påslag på ca. 20% dvs en flomvannføring på 3,35 m3/s.
Tabell 4.2. Oppsummering av flomfrekvensanalyse for Storavatnet.
T (år)
QM
200

QT/QM

q T (l/s*km2)

Q T (m3/s)

1,5 * Q T
(m3/s)

3,75

500
1860

0,5
1,86

0,75
2,8

4.1.3 Dagens situasjon og kapasiteter
Det er gjennomført separat befaring og oppmåling i forbindelse med denne utredning. For utløp
fra Storavatnet ble det observert 2*2 kulverter med dimensjon 800 mm.
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Figur 4.7. Observerte og innmålte utløpskulverter og bekker fra Storavatnet og til nedstrøms
terskel i nord.
Det finnes ikke detaljerte innmålinger av fall for kulvert og for bekk umiddelbart etter kulvert og
etter det lille vannet som har utløp til hovedbekk videre nordover. For kapasitetsberegninger har
vi derfor forutsatt innløpskontroll for kulverter og at nedstrøms bekk har tilfredsstillende
kapasitet.
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En kulvert med dimensjon på 800 mm og innløpskontroll vil ha en kapasitet på ca. 750 l/s. Det
betyr at de 4 registrerte utløpskulvertene til sammen har en kapasitet på ca. 3 m3/s.
Eksisterende observerte kulverter har med andre ord tilfredsstillende kapasitet til å ta unna en
dimensjonerende 200 årsflom.
Eventuelt manglende fall på kulverter kan føre til at nødvendig oppstuvningshøyde vil overstige
topp kulverter. Historisk flom-nivå for Storavatnet vites ikke, men meget grovt basert på
innmålte kulverter vil vann-nivået kunne stige opp mot 39,7-39,9 moh ved dimensjonerende
flom (normalvannstand ca. 38,6).
Eventuell kulvertforbindelse lengere sør mellom Storavatnet og regulert lite vann vil gi ytterligere
sikkerhet.
For kryssing av lokal vei lengere nedstrøms ved betongdemning er eksisterende utløpstverrsnitt
og følgelig kapasitet ukjent. Terskelen/dammen ser ikke ut til å være i bruk lengere og utløpet en
bekke-åpning gjennom dammen med ukjent tverrsnitt. Over elveløpet går et metallrør som
fortsetter nedstrøms. Røret fører ikke vann ved normalvannføring.

4.1.4 Konsekvenser for nye RV 555
Eksisterende kulverter under eksisterende RV555 har tilsynelatende tilstrekkelig hydraulisk
kapasitet til å ta unna en dimensjonerende 200 årsflom på 2,8 m3/s. (Innløpet til kulvertene er
imidlertid delvis gjengrodd og trær/busker bør renskes bort).
Ved etablering av nye krysninger/nye kulverter fra Storavatnet og over/under nye
RV555/veiforbindelser må samlet kapasitet være på 2,8 m3/s. Nye kulverter kan for eksempel
løses likt som dagens situasjon (4*800 mm). Eventuell forbindelse mellom Storavatnet og
regulert lite vann i sør må undersøkes nærmere ved videre prosjektering. Brukerhensyn og
historiske vannløp må ivaretas før endelig valg av løsning. NB Ved videre planlegging og
dimensjonering må det hensyntas at foreslåtte kulverter vil gå fulle ved dimensjonerende flom og
at dette vil gi dimensjonerende vann-nivå i Storavatnet! Ved behov for lavere dimensjonerende
maksimalt vannspeil enn for eksempel 38,6 m + 0,8 m = 39,4 meter må kulverter designes på
annen måte (for eksempel bokskulverter med større bredde).
Like vest for tunellportaler vil 2 mindre vann ha avrenning til lokal bekk som må ledes under ny
RV 555. Dimensjonerende vannføring her vil sterkt avhenge av om det er forbindelse mellom
Storavatnet og det ene vannet. Ved befaring ble det ikke registrert forbindelse, men det forslås
undersøkt og utredet nærmere under videre prosjektering.
For kryssing av vei lengre nedstrøms ved eksisterende betongdemning skal dimensjonerende
vannføring settes lik 3,35 m3/s. Eksisterende tilgjengelig tverrsnitt for bekkeløpet må måles opp
og eventuelt utvides for å sikre tilfredsstillende fremtidig kapasitet. Brukerinteresser og eventuell
mulighet for fordrøyning/oppdemning må hensyntas ved valg av fremtidig løsning (utbedre
eksisterende demning, ny kulvertløsning, etc.).
Tunnelportaler må skjermes for lokalt overvann. Det er bestemt en løsning der det unngås å
fjerne hele fjellknausen like utenfor utløp til tunnelportalene, (se tegning C1 og C2) slik at det
opprettholdes en «kanal» som kan håndtere lokalt overvann bort fra tunnelportalene.
Lokalt overvann fra nye veier skal fortrinnsvis ledes til ett av de 3 små vannene, alternativt til en
av de 2 eksisterende bekkene som har avrenning nordover.
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4.2

Stovevatnet ved Straume

4.2.1 Beskrivelse av området

Figur 4.8. Dagens og planlagt situasjon
Det skjer mindre endringer ved Straume, men det skjer en tetting av bekken i øst. Flere vei
traseer vil tette utløpet.
Utløpet ligger i dag mest i åpen løsning, men det ligger kulvert like etter utløpet av vannet og et
stykke lengre øst. Kulvertene var gamle og innløp og utløp var tilgrodd. Det kommer også en
bekk fra nord som møter bekken som renner fra Stovevatnet, se figur 5.9.
Det er fare for innlekking av vann til tunnelportalene som har utløp øst i Stovevatnet. Høyden på
utløpene vil komme ca. 7 meter under dagens vannstand. Det vil bli gjort tiltak for å sikre
tunnelportalene ved å etablere en trappebekk fra vannet og ned til ny kulvert som krysser nye
RV 555.
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Figur 4.9. Viser utløp fra Stovevatnet og hvor bekken fra nord møter bekk fra Stovevatnet.

4.2.2 Flomveier og dimensjonerende flomvannføring
Figur 4.10 viser oversikt over flomveier i området hvorav hovedutløpet til Stovevatnet
naturlignok utgjør hovedflomveien for området.
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Figur 4.10. Hovedflomveier (farger) for Straume. Blå piler viser flomretning.

Figur 4.10 viser at hovedutfordringen er å sikre tilfredsstillende flomavløp fra Stovevatnet via den
eksisterende bekken og ned til hav.
Dimensjonerende flomvannføring:
Dimensjonerende flomvannføring skal tilsvare en 200 års hendelse samt en klimafaktor på 1,5.
Figur 4.11. og tabell 5.3 viser Stovevatnets nedbørfelt inklusive tette flater utarbeidet i Arc Gis.
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Figur 4.11. Stovevatnets nedbørsfelt vist i blått der utløp fra området er basert på bekk fra
Stovevatnet.

Tabell 5.3. Arealberegninger

Overflateareal for avrenning:
Totalt areal
Andel tette flater
Andel permeable flater
Sum redusert areal

Mengde
284000
67000
217000
142000

Enhet
m2
m2
m2
m2

Avrenningsfaktor
C tett
C perm
C middel

0,9
0,35
0,5

Nedbørfeltet er et relativt lite naturlig felt og med andel effektivt sjøareal på rundt 10 % som
bidrar til dempning av flomtopper. Arealet på vannflaten vil reduseres betraktelig, men
vannstanden i vannet vil være tilnærmet uendret. Det vil skje en kontrollert tapping av vannet og
ned til kulvert.
Konsentrasjonstiden for feltet er beregnet til ca. 7 timer når vannet fungerer som
utjevningsvolum. Konsentrasjonstiden blir drastisk redusert til 14 minutter uten utjevningsvolum
fra sjø.
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Tabell 4.4. Oppsummering av avrenningsanalyse for Stovevatnet ved reduksjon av vannet.

Gjentaksintervall (år)
2
5
10
20
25
50
100
200

Spesifikk avrenning (l/s*ha)
86
102
113
123
127
137
147
157

Vannføring Q (l/s)
1746
2081
2303
2517
2585
2793
2999
3207

4.2.3 Dagens situasjon og kapasiteter
Det er gjennomført en befaring i forbindelse med utredningen. For utløp fra Stovevatnet er det
observert en kulvert med dimensjon på 500 mm.
Det finnes ikke detaljerte innmålinger av fall for kulvert og for bekk umiddelbart etter kulvert. For
kapasitetsberegninger har vi derfor forutsatt innløpskontroll for kulverter og at nedstrøms bekk
har tilfredsstillende kapasitet.
En kulvert med dimensjon på 500 mm og innløpskontroll vil ha en kapasitet på ca. 0,24 m3/s.
Det betyr at dagens kapasitet ikke vil håndtere en 200 års flomhendelse.
Eventuelt manglende fall på kulvert, samt tildekt inn- og utløp vil minske kapasiteten ytterligere.

4.2.4 Konsekvenser for nye RV 555
Det er beregnet en dimensjonerende flomvannføring på 3,2 m3/s ut fra Stovevatnet, men dagens
kulvertkapasitet er kun ca. 0,24 m3/s. Det betyr at det må etableres nye kulverter/vannveier
som til sammen har en kapasitet på 3,2 m3/s. Alternativt kan ulike utjevningstiltak vurderes slik
at en kan forsvare en lavere dim. flomvannføring. Ved etablering av nye kulverter nedstrøms fra
Stovevatnet må også kapasiteten på dagens bekkeleie kontrolleres.
Det er planlagt et sedimenteringsbasseng for vannbehandling av vaskevannet fra tunnelene
mellom planlagt ny RV 555 og eksisterende bekk, en skadelig flomhendelse som resulterer i
utslipp fra sedimenteringsbasseng vil være uheldig for vassdrag og resipient. Det er derfor viktig
at vannveien ut fra Stovevatnet er trygg og har en hydraulisk kapasitet slik at oversvømmelser
ikke oppstår i og rundt viktig infrastruktur.
Grunnen til det store avviket på dagens kapasitet og fremtidens nødvendige kapasitet ligger i at
Stovevatnet har fungert som utjevning, samt at andelen tette flater i form av nye veier øker
betydelig. Konsekvensen er at tilrenningstiden minker og mere vann blir ført direkte til kulvert.
Arealet på vannflaten vil reduseres betraktelig, men vannstanden vil være uendret. Det vil skje
en kontrollert tapping av vannet og ned til kulvert.
Bekkeleiet er i dag delvis steinsatt på den ene siden, det foreslås at bekkeleiet steinsettes på
begge sider fra kulvert til kulvert og at områdene rundt bekkeleiet ikke beplantes så sterk for å
unngå tiltetting av bekkeleiet og kulvertinnløp.
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4.3
Mustavatnet
4.3.1 Beskrivelse av området

Figur 4.12. Dagens og planlagt situasjon
Det skjer større endringer ved Mustavatnet. Det planlegges to tunnelutløp ved Mustavatnet, disse
ligger på ca. samme nivå som dagens vannflate. Det er også planlagt ny adkomstvei og gang og
sykkelvei ved vannet.
Utløpet ligger i dag øst i vannet, men ligger i kulvert like etter utløpet av vannet og ned til havet.
Vannet er demmet opp med demning og har et kontrollert utløp. Kulverten er filmet og er
gammel og i dårlig stand. Mustavanet forsynes i dag fra Storavatnet som ligger nord for
Mustavatnet.
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Figur 4.13. Viser dagens utløp fra Stovevatnet og antatt plassering av kulvert.
4.3.2

Flomveier og dimensjonerende flomvannføring
Figur 4.14 viser oversikt over flomveier i området hvorav hovedutløpet til Mustavatnet
naturlignok utgjør hovedflomveien for området.
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Figur 4.14. Hovedflomveier (farger) for Straume. Blå piler viser flomretning.

Figur 4.14 viser at hovedutfordringen er å sikre tilfredsstillende flomavløp fra Mustavatnet vog
ned til hav.
Dimensjonerende flomvannføring:
Dimensjonerende flomvannføring skal tilsvare en 200 års hendelse samt en klimafaktor på 1,5.
Figur 4.15. og tabell 4.5 viser Stovevatnets nedbørfelt inklusive tette flater utarbeidet i Arc Gis.

25

Figur 4.15. Mustavatnets nedbørsfelt vist i blått der utløp fra området er basert kulvert fra
Mustavatnet.

Tabell 4.5. Arealberegninger

Overflateareal for avrenning:
Totalt areal
Andel tette flater
Andel permeable flater
Sum redusert areal

Mengde
118000
31000
87000
59000

Enhet
m2
m2
m2
m2

Avrenningsfaktor
C tett
C perm
C middel

0,9
0,35
0,5

Nedbørfeltet er i dag et relativt lite naturlig felt og med andel effektivt sjøareal på ca. 15 % som
sørger for dempning av flomtopper. Det er planlagt at vannet skal dreneres bort og gjenfylles for
bruk til tomteareal til nærliggende industri.
Konsentrasjonstiden for feltet er beregnet til ca. 8,5 timer når vannet fungerer som
utjevningsvolum. Konsentrasjonstiden blir drastisk redusert til 8 minutter uten utjevningsvolum
fra sjø.
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Tabell 4.6. Oppsummering av avrenningsanalyse for Mustavatnet ved nedtapping.

Gjentaksintervall (år)
2
5
10
20
25
50
100
200

Spesifikk avrenning (l/s*ha)
105
127
142
156
160
174
187
201

Vannføring Q (l/s)
916
1106
1232
1353
1392
1511
1628
1745

4.3.3 Dagens situasjon og kapasiteter
Det er gjennomført en befaring i forbindelse med utredningen. Vannet er i dag demmet opp
utløpet er regulert fra demningen og videre til en kulvert med en dimensjon 600 mm.
Kulverten har relativt godt fall, men er i dårlig stand. Filming av kulverten viser tydelige
deformasjoner og brudd. Det er også flere tilkoblinger fra avrenning på selve industriområdet
nedstrøms i kulverten.
En kulvert med dimensjon på 600 mm og innløpskontroll vil ha en kapasitet på ca. 0,37 m3/s.
Det betyr at dagens kapasitet ikke vil håndtere en 200 års flomhendelse.

4.3.4 Konsekvenser for nye RV 555
Det er beregnet en fremtidig dimensjonerende flomvannføring på 1,7 m3/s ut fra Mustavatnet.
Eksisterende kulvert ut fra Mustavatnet har ikke tilstrekkelig kapasitet. Grunnen til det store
avviket på dagens kapasitet og fremtidens kapasitet ligger i at Mustavatnet har fungert som
utjevning, samt at andel tette flater øker. Konsekvensen er at mere vann går direkte til kulvert.
Tilrenningstiden er også kort for området.
Det må etableres en ny kulvert med tilfredsstillende flomkapasitet gjennom området.
Dagens kontorbygg kommer i konflikt med nye RV 555, ny plassering av bygget er planlagt ved
dagens demning, byggets plassering vil da ligge i avrenningsfeltets hovedflomløp. Siden
Mustavanet skal dreneres vil ikke område ha utjevningsmulighet slik det ville vært med vannet
tilstede.
Det må forbeholdes en funksjon for infiltrasjon inn i de oppfylte massene, men ikke over
drensnivået for nye RV 555.
Det er planlagt et sedimenteringsbasseng for vannbehandling av vaskevannet fra tunnelene nord
vest i dagens Mustavaten. For å unngå uheldige situasjoner med forurensing fra
sedimenteringsbasseng og i og rundt industriområdets bygg er det viktig å opprettholde en god
hydraulisk kapasitet på vannveien ut av området.
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4.4
Stiavatnet ved Vikafjellet
4.4.1 Beskrivelse av området

Figur 4.16. Dagens og planlagt situasjon
Det er planlagt ny rundkjøring over dagens Stiavatnet, og det er planlagt to tunnelportaler like
ved vannflaten til Stiavatnet og en rundkjøring midt i dagens Stiavaten.
Stiavatnet planlegges å tømmes og fylles ut, det ligger i dag et utløp nord vest i vannet. Det er
en kulvert med et dykket utløp, det må altså være en viss vannstand i vannet før at det skal
renne i kulverten. Kulverten har en dimensjon på 500 mm. Området der kulverten ligger i dag vil
etter planen miste sin funksjonalitet pga. oppbyggingen som vil skje i vannet, det er derfor
behov for å legge en ny kulvert lengre sør.
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Figur 4.17. Viser utløp fra Stiavatnet.
4.4.2 Flomveger og dimensjonerende flomvannføring
Figur 4.18 viser oversikt over flomveier i området hvorav hovedutløpet til Stovevatnet
naturlignok utgjør hovedflomveien for området.
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Figur 4.18. Hovedflomveier (farger) for Stiavatnet. Blå piler viser flomretning.

Figur 5.14 viser at hovedutfordringen er å sikre tilfredsstillende flomavløp fra Tunnelportalene
ved vannet og videre ut av området.
Dimensjonerende flomvannføring:
Dimensjonerende flomvannføring skal tilsvare en 200 års hendelse samt en klimafaktor på 1,5.
Figur 4.19. og tabell 5.9 viser Straume/ Stiavatnet nedbørfelt inklusive tette flater utarbeidet i
Arc Gis.
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Figur 4.19. Stiavatnets nedbørsfelt vist i blått der utløp fra området er basert på bekk fra
Stovevatnet.

Tabell 5.10. Arealberegninger

Overflateareal for avrenning:
Totalt areal
Andel tette flater
Andel permeable flater
Sum redusert areal

Mengde
250000
64000
186000
125000

Enhet
m2
m2
m2
m2

Avrenningsfaktor
C tett
C perm
C middel

0,9
0,35
0,5

Nedbørfeltet er et relativt lite felt og med liten andel effektivt sjøareal som sørger for dempning
av flomtopper. Unntaket er flomveien gjennom Stiavatnet som under dagens forhold har en
utjevnende effekt som forsvinner ved planlagt nedtapping.
Konsentrasjonstiden for feltet er beregnet til ca. 5,5 timer når vannet fungerer som
utjevningsvolum. Konsentrasjonstiden blir drastisk redusert til 14 minutter uten utjevningsvolum
fra sjø.
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Tabell 4.7. Oppsummering av avrenningsanalyse for Stiavatnet.

Gjentaksintervall (år)
2
5
10
20
25
50
100
200

Spesifikk avrenning (l/s*ha)
86
102
113
123
127
137
147
157

Vannføring Q (l/s)
1569
1869
2069
2261
2322
2509
2694
2881

4.4.3 Dagens situasjon og kapasiteter
Det er gjennomført en befaring i forbindelse med utredningen. For utløp fra Stiavatnet er det
observert en kulvert med dimensjon på 500 mm og vest for kjøpesentret på 1000 mm. Kulverten
ut fra Stiavatnet er etablert med et dykket utløp slik at vannet fungerer som et utjevningsvann.
Det finnes ikke detaljerte innmålinger av fall for kulvert. For kapasitetsberegninger har vi derfor
forutsatt innløpskontroll for kulverter og at nedstrøms bekk har tilfredsstillende kapasitet.
En kulvert med dimensjon på 500 mm og innløpskontroll vil ha en kapasitet på ca. 0,24 m3/s og
en kulvert på 1000 mm vil ha en kapasitet på ca.1,3 m3/s. Det betyr at dagens kapasitet ikke vil
håndtere en 200 års flomhendelse, men det kan sannsynlig aksepteres at det renner noe vann på
overflaten ved kulverten som ligger vest for kjøpesenteret ved en ekstrem situasjon.
Sannsynligvis er dagens OV- anlegg ikke bygget slik at alt vann vil komme inn til ledningsnettet.
4.4.4 Konsekvenser for nye RV 555
Det er beregnet en dimensjonerende flomvannføring på 2,8 m3/s ut fra Stiavatnet. Eksisterende
kulvert ut fra Stiavatnet har ikke tilstrekkelig kapasitet.
For å sikre nye RV 555 mot uønskede hendelser er det viktig å ivareta vannveiene ut fra
området.
Grunnen til det store avviket på dagens kapasitet og fremtidens kapasitet ligger i at Stiavatnet
har fungert som utjevning. Nå som vannet dreneres og det vil etableres nye tette flater vil
avrenningen til kulvert være større.
Siden Stiavatnet skal dreneres vil ikke område ha utjevningsmulighet slik det ville vært med
vannet tilstede. Området vil også endres slik at eksisterende kulvert ikke vil fungere som
tidligere. Det anbefales etablert en eller flere kulverter sør for kjøpesentret som fungerer som
hovedflomvei ut av området og ned til bekk i øst.
For å møte utfordringen med mulig innlekking av vann i tunnelen, dreneres volumet under
dagens Stiavaten kontinuerlig. Det etableres en tømmeledning som skal kunne håndtere
tilrenningen til dette arealet.
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4.5

Storavatnet Bergen

4.5.1 Beskrivelse av området

Figur 4.20. Dagens og planlagt situasjon
Det skjer store endringer ved Storavatnet i Bergen, det etableres to nye rundkjøringer i nord, det
kommer også kollektivfelt og en ekspress sykkelvei i øst.
Det kommer i dag to bekker ned til dette området, en fra nord og en fra øst. Det er flere
tilkoblinger nord i området, disse kobles på en 1600 mm hovedkulvert lengre sør som har utløp i
Storavatnet.
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Figur 4.21. Viser eksisterende kulvert gjennom området som har utløp i Storavatent, samt
hovedflomveier (farger). Blå piler viser flomretning.
4.5.2 Flomveier og dimensjonerende flomvannføring
Figur 4.22 viser oversikt over flomveier i området hvorav hovedkulverten til Storavatnet
naturlignok utgjør hovedflomveien for området.
Dimensjonerende flomvannføring:
Dimensjonerende flomvannføring skal tilsvare en 200 års hendelse samt en klimafaktor på 1,5.
Figur 4.22. og tabell 4.8 viser Storavatnets nedbørfelt inklusive tette flater utarbeidet i Arc Gis.
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Figur 4.22. Storavatnets nedbørsfelt vist i lilla der utløp fra området er basert kritisk punkt
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Tabell 4.8. Arealberegninger

Overflateareal for avrenning:
Totalt areal
Andel tette flater
Andel permeable flater
Sum redusert areal

Mengde
515000
60000
455000
206000

Enhet
m2
m2
m2
m2

Avrenningsfaktor
C tett
C perm
C middel

0,9
0,35
0,5

Nedbørfeltet er på ca. 51,4 ha og med liten andel effektivt sjøareal som sørger for dempning av
flomtopper.
Konsentrasjonstiden for feltet er beregnet til 13 minutter.
Tabell 4.9. Oppsummering av avrenningsanalyse for Stovevatnet.

Gjentaksintervall (år)
2
5
10
20
25
50
100
200

Spesifikk avrenning (l/s*ha)
86
102
113
123
127
137
147
157

Vannføring Q (l/s)
2731
3254
3602
3937
4042
4367
4690
5015
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4.5.3 Dagens situasjon og kapasiteter
Det er gjennomført en befaring i forbindelse med utredningen. For utløp fra Stovebekken og til
Stovevatnet er det observert en kulvert med dimensjon på rundt 1600 mm.
Det finnes ikke detaljerte innmålinger av fall for kulvert og for bekk. For kapasitetsberegninger
har vi derfor forutsatt innløpskontroll for kulverter og at nedstrøms bekk har tilfredsstillende
kapasitet.
En kulvert med en dimensjon på 1600 mm og innløpskontroll vil ha en kapasitet på ca. 4,2 m3/s.
Det betyr at dagens kapasitet ikke vil håndtere en 200 års flomhendelse.
Eventuelt manglende fall på kulvert, samt tildekt inn- og utløp vil minske kapasiteten ytterligere.

4.5.4 Konsekvenser for nye RV 555
Noe av grunnen til forskjellen på dagens kapasitet og fremtidens kapasitet ligger sannsynligvis i
økt andel tette flater. Det er beregnet en vannføring til 5,0 m3/s ned til Storavatnet.
Det må etableres en pumpestasjon nederst i feltet der nye RV555 er planlagt under dagens
vannivå på Storavatnet. Det må også gjøres tiltak på bakkenivå slik at noe vann kan renne på
overflaten ved ekstreme tilfeller, se figur 4.23.
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Figur 4.23. Snitt grøfteareal for håndtering av overvann på bakkenivå.
Det anbefales at det ved veiens sideareal etableres tiltak som kan forsinke og fordrøye
overflatevann før det når kulvert. Det er også viktig at flomveiene gjennom området ikke blir
sterkt beplantet slik at uønskede gjenstander ikke reduserer flomveiene ut av området.
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5.

DISKUSJON/ ANBEFALING

5.1

Generelt
For å vurdere særskilt flomutsatte områder i forbindelse med etablering av nye RV555 er det
utført beregninger av flomveier for hele planområdet. Resultatene fra beregningene gir viktig
kunnskap med tanke på å kunne sikre nye RV555 mot oversvømmelse samt sikre at eksisterende
flomveier opprettholdes.
Beregnede sekundære flomveier viser veier som flomvannet vil ta oppå bakken, gitt at eventuelle
overvannsledninger/kulverter går fulle.
Basert på beregnede flomveier og planlagt nye RV555 er det påvist flere aktsomhetsområder.
Det vil si områder hvor større flomveier vil krysse (eller være nær) nye RV555.
Et utvalg aktsomhetsområder er videre bearbeidet og analysert. Flomveiene er gradert etter
oppstrøms tilrenningsareal, og eksakt verdi er beregnet for hver «rute» langs flomveien.
Flomanalysene og utarbeidede aktsomhetskart skal danne grunnlag for videre planlegging og
prosjektering og sikre forsvarlig håndtering av flomvann.

5.2

Storavatnet
 Eksisterende kulverter under eksisterende RV 555 har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere en
200 årsflom på 2,8 m3/s.




Nye kulverter kan eksempelvis løses på samme måte som i dag, eventuelt ved behov for
lavere dimensjonerende maksimalt vannspeil enn for eksempel 38,6 m + 0,8 m = 39,4 meter
må kulverter designes på annen måte (for eksempel bokskulverter med større bredde).
For kryssing av vei lengre nedstrøms ved eksisterende betongdemning kan dimensjonerende
vannføring settes lik 3,35 m3/s.



Tunnelportaler må skjermes for lokalt overvann. Det er bestemt en løsning der det unngås å
fjerne hele fjellknausen like utenfor utløp til tunnelportalene, (se tegning C1 og C2) slik at det
opprettholdes en «kanal» som kan håndtere lokalt overvann bort fra tunnelportalene.



Ved videre arbeid må det hensyntas at foreslåtte kulverter vil gå fulle ved dimensjonerende
flom og at dette vil gi dimensjonerende vann-nivå i Storavatnet



Like vest for tunellportaler vil 2 mindre vann ha avrenning til lokal bekk som må ledes under
ny RV 555. Dimensjonerende vannføring her vil sterkt avhenge av om det er forbindelse
mellom Storavatnet og det ene vannet. Ved befaring ble det ikke registrert forbindelse, men
det forslås undersøkt og utredet nærmere under videre prosjektering.



For kryssing av vei lengre nedstrøms ved eksisterende betongdemning må bekkeløpet måles
opp og eventuelt utvides for å sikre tilfredsstillende fremtidig kapasitet. Brukerinteresser og
eventuell mulighet for fordrøyning/oppdemning må hensyntas ved valg av fremtidig løsning
(utbedre eksisterende demning, ny kulvertløsning, etc.).
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5.3

5.4

Stovevatnet
 Det er beregnet en dimensjonerende flomvannføring på 3,2 m3/s ut fra Stovevatnet etter
utbygging av nye RV 555.


Grunnen til det store avviket på dagens kapasitet og fremtidens nødvendige kapasitet ligger i
at Stovevatnet har fungert som utjevning, samt at andelen tette flater øker.



Areal på vannflate reduseres betraktelig, men vannstanden i vannet vil være uendret. Det vil
skje en kontrollert tapping av vannet og ned til kulvert.



Ved etablering av nye kulverter nedstrøms fra Stovevatnet må også kapasiteten på dagens
bekkeleie kontrolleres.



Bekkeleiet er i dag delvis steinsatt på den ene siden, det foreslås at bekkeleiet steinsettes på
begge sider fra kulvert til kulvert og at områdene rundt bekkeleiet ikke beplantes så sterk for
å unngå tiltetting av bekkeleiet og kulvertinnløp.

Mustavatnet
 Det er beregnet en dimensjonerende flomvannføring på 1,7 m3/s ut fra Mustavatnet etter
utbygging av nye RV 555.


Grunnen til det store avviket på dagens kapasitet og fremtidens kapasitet ligger i at
Mustavatnet har fungert som utjevning.



Utløpet ligger i dag øst i vannet, men ligger i kulvert like etter utløpet av vannet og ned til
havet. Vannet er demmet opp med demning og har et kontrollert utløp. Kulverten er filmet og
er gammel og i dårlig stand. Mustavanet forsynes i dag fra Storavatnet som ligger nord for
Mustavatnet.



Det må ved senere arbeider på industriområdet etableres en ny kulvert gjennom området
siden dagnes kapasitet mest sannsynlig er forbeholdt at Mustavatnet skal fungere som
utjevning.



Dagens kontorbygg kommer i konflikt med nye RV 555, ny plassering av bygget er planlagt
ved dagens demning, byggets plassering vil da ligge i avrenningsfeltets hovedflomløp. Siden
Mustavanet skal dreneres vil ikke område ha utjevningsmulighet slik det ville vært med
vannet tilstede.



Det må forbeholdes en funksjon for infiltrasjon inn i de oppfylte massene, men ikke over
drensnivået for nye RV 555.



Det er planlagt et sedimenteringsbasseng for vannbehandling av vaskevannet fra tunnelene
nord vest i dagens Mustavaten. For å unngå uheldige situasjoner med forurensing fra
sedimenteringsbasseng og i og rundt industriområdets bygg er det viktig å opprettholde en
god hydraulisk kapasitet på vannveien ut av området.
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5.5

5.6

Stiavatnet
 Det er beregnet en dimensjonerende flomvannføring på 2,8 m3/s ut fra Stiavatnet etter
utbygging av nye RV 555.


Eksisterende kulvert ut fra Stiavatnet har ikke tilstrekkelig kapasitet, selv med
innløpskontroll. Kulverten ligger heller ikke i det området som er definert som hovedflomvei
ut av området. For å sikre nye RV 555 mot uønskede hendelser er det viktig å ivareta
vannveiene ut fra området.



Grunnen til det store avviket på dagens kapasitet og fremtidens kapasitet ligger i at
Stiavatnet har fungert som utjevning. Nå som vannet dreneres og det vil etableres tette flater
vil avrenningen til kulvert være større.



Området vil også endres slik at eksisterende kulvert ikke vil fungere som tidligere. Det
anbefales etablert en eller flere kulverter sør for kjøpesentret som fungerer som hovedflomvei
ut av området og ned til bekk i øst.



For å møte utfordringen med mulig innlekking av vann i tunnelen, dreneres volumet under
dagens Stiavaten kontinuerlig. Det etableres en tømmeledning som skal kunne håndtere
tilrenningen til dette arealet.

Storavatnet Bergen
 Noe av grunnen til forskjellen på dagens kapasitet og fremtidens kapasitet ligger
sannsynligvis i økt andel tette flater. Det er beregnet en dimensjonerende flomvannføring på
5,0 m3/s ned til Storavatnet.


Det må etableres en pumpestasjon nederst i feltet der nye RV555 er planlagt under dagens
vannivå på Storavatnet. Det er også gjort tiltak på bakkenivå slik at noe vann kan renne på
overflaten ved ekstreme tilfeller, se figur 5.23.



Det anbefales at det ved veiens sideareal etableres tiltak som kan forsinke og fordrøye
overflatevann før det når kulvert. Det er også viktig at flomveiene gjennom området ikke blir
sterkt beplantet slik at uønskede gjenstander ikke reduserer flomveiene ut av området.

41

