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Sammend rag
Norconsult AS er engasjert av Proess AS for å vurdere flomfaren langs en liten bekk ved Grebstadlia.
Arbeidet gjøres i forbindelse med detal jregulering av et nytt boligområde, «Grebstadlia BU13» i Sykkylven
kommune.
G jennom området renner Grebstadbekken. Eksisterende bekketrasé kommer i konflikt med planlagte
bygninger og det er vurdert hvordan bekken skal håndtere s på best mulig måte.
Flomberegningen er gjort for 200-års gjentaksintervall og vannføring er vurdert ved bruk av frekvensanalyse
på representative vannmerker og formelverk for små uregulerte felt. Det er også gjort en vurdering av flom i
et fremtidig klima hvor flomvannføringen er ilagt et klimapåslag på 30 %.
Norconsult har vurdert fire bekkehåndteringsløsninger. I utgangspunktet frarådes det å legge bekken i rør
under bygninger på lengre strekninger. Vannføring i Grebstadbekken begrenses av kapasiteten til
eksisterende kulverter. Disse har ikke tilstrekkelig kapasitet for å håndtere en 200-årsflom.
Norconsult anbefaler en åpen bekkeløsning som har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere en flom med 200 års gjentaksintervall. Med hensiktsmessig utførelse, vil risikoen for oversvømmelse utenfor bekkeløpet
reduseres sammenlignet med et alternativ med lengre kulvert. For å krysse under veien er det foreløpig
anbefalt å bruke en kulvert med dimensjon på minst 1100 mm, men dette må vurderes på nytt ved
detaljprosjektering.
Denne rapporten er ikke en fullstendig flomanalyse. Mer inngående flombetraktninger bør vurderes som en
del av videre prosjektering.
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Innledninger og forutsetninger
Beskrivelse av prosjektet

Norconsult AS er engasjert av Proess AS for å vurdere flomfaren langs en liten bekk ved Grebstadlia.
Arbeidet gjøres i forbindelse med detaljregulering av et nytt boligområde, «Grebstadlia BU13» i Sykkylven
kommune. Bekken som renner gjennom planområdet har ukjent navn, men er i denne vurderingen navngitt
Grebstadbekken. Oversiktskart med markering av planområdet og bekken er vist i Figur 1, og en mer
detaljert oversikt er vist i Figur 2.
Det planlegges nye bolighus i Grebstadlia, som vil være både eneboliger og rekkehus. I tillegg til
bolighusene vil det etableres et friområde med lekeplass. Figur 3 viser hvor bekken renner gjennom
planområdet. Den eksisterende bekketraséen kommer i konflikt med planlagte bygninger og er derfor ønsket
å legge i kulvert. Det er usikkert om en kulvertløsning vil ha tilstrekkelig kapasitet og utbygger ønsker å
undersøke hvordan bekken håndteres på best måte fra et flomperspektiv.
De planlagte bolighusene ligger innenfor NVEs flomaktsomhetssone og må flom vurderes. I henhold til
TEK17 faller bolighusene inn under sikkerhetsklasse F2 noe som tilsier at de skal sikres mot flom med 200års gjentaksintervall. I tillegg gjøres en vurdering av 200-årsflom i et fremtidig klima. Klimapåslag er ikke et
krav, men er på generelt grunnlag anbefalt av NVE ved permanente tiltak i eller i tilknytning til vassdrag.

Figur 1 Oversiktskart med markering av planområde
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Figur 2 Detaljert oversiktskart med markering av planområde (stiplet rød strek) og Grebstadbekken.

Figur 3 Planområdet med skissert løsning.
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Beskri velse av nedbør fel tet

Grebstadbekken har et mindre nedbørfelt som er uten magasiner og innsjøer. Nedbør i feltet samles opp i
Nørskogdalen og renner gjennom Grebstadlia før utløpet i Sykkylvsfjorden ved Ullavika.
Nedbørfeltet til planområdet har et feltareal på 0,54 km 2 og består i hovedsak av skog. En liten andel er
eneboliger og myr. Nøkkeldata for nedbørfeltene, som er beregnet med NVEs web-applikasjon Nevina og
med kartapplikasjonen Scalgo, er presentert i Tabell 1. Et oversiktskart med markering av nedbørfeltet til
bekken er vist i Figur 4.
Tabell 1 Nøkkeldata for nedbørfelt av bekken

Nedbørfelt
Grebstadbekken ved planområdet

Areal (km²)

Høyde, min -maks (moh.)

Qn1 (l/s/km²)

0,54

60-411

39,3

Figur 4 Oversiktskart med markering av nedbørfelt i vassdraget.

1

Spesifikk middelvannføring (61 -90) beregnet med NVEs webapplikasjon Nevina.
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Beskrivelse av eksisterende kulverter og erfaringer

I dag finnes det 6 kulverter i nærheten av området vist i Figur 5. Kulvert 1 og 2 kan påvirke flomforholden i
Grebstadbekken rundt planområdet. Derfor bli kapasiteten til eksisterende kulverter vurdert i kapitel 3.
Egenskapsdata for kulvertene er oppsummert i Tabell 2. Informasjon om kulvert 4, 5 og 6 er ukjent, men i
detaljprosjektering bør det antas at dimensjonerende flom passere disse.
Bosatte i Grebstadlia 30 har informert at det er lite flomproblematikk knyttet til bekken og det har ikke vært
noen oversvømmelser siste 12 år.

Figur 5 Detaljert oversiktskart med markering av planområde (stiplet rød strek), Grebstadbekken og eksisterende
kulverter.
Tabell 2 Informasjon om eksisterende kulverter i området hentet fra Scalgo.

Kulvert

Utløpshøyde
(m)
48,4

Lengde
(m)
68

Helning Dimensjon
m/m
(mm)
0,05
800

Material

Kulvert 1

Inløpshøyde
(m)
51,6

Kulvert 2

72,2

64.9

53

0,14

800/350

Kulvert 3

108,5

106,2

17

0,14

900 - 1000

Dobbeltvegget
plastrør
Betong
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Beregning av flomstørrelse
Målestasjoner

Utvalgte vannmerker rundt Grebstadlia er benyttet i en regional flomanalyse. En oversikt over stasjonene
med utvalgte feltparametere er presentert i Tabell 3. Informasjonen er hentet fra NVEs database for
målestasjoner (Hydra II). Målestasjonene er valgt ut fra geografisk nærhet og likhet med nedbørfeltet til
Grebstadlia. Et oversiktskart med markering av vannmerkene er vist i Figur 6.
Det er forholdsvis stor variasjon mellom feltegenskapene til de utvalgte vannmerkene. Eksempelvis varierer
feltareal fra 3-89 km² og spesifikt årsmiddelavløp fra 57-96 l/s/km². Av vannmerkene i analysen er det vurdert
at vannmerkene Sleddalen og Førdeelv er mest representative. Dette på grunn av små feltareal og lav
effektiv-sjøprosent. De andre vannmerkene er større og mer påvirket av innsjøene i feltene. Likevel er det
viktig å ta hensyn til at nedbørfeltet til Førdeelv er 6 ganger større enn Grebstadbekken sitt. Målestasjon
97.3 Aureelv har blitt brukt for en flomsonekartprosjektet fra NVE for 5 år (NVE rapport, 2007). Stasjonen er
tatt i betraktning for valg av flomstørrelse i kapitel 2.7, men har kort observasjonsperiode og er derfor
utelukket fra frekvensanalyse.
Det er ingen vannføringsmålinger fra vassdraget og analyser for å fastsette flomvannføringer er basert på
målinger fra andre vassdrag. Til tross for at utvalgte målinger vurderes som sammenlignbare må
beregningene ilegges en grad av usikkerhet.
Tabell 3 Vannmerker/Målestasjoner benyttet i flomberegningen

Nr.

Navn

Periode

Areal (km²)

Medianhøyde (moh.) Eff. sjø-% (%)

97.1
Fetvatn
1947-2019
89,1
96.3
Hareidselv
1986-2019
40,4
97.5
Sleddalen
1998-2019
9,3
90.1
Førdeelv*
2008-2019
3,0
97.3
Aureelv*
2000-2005
46,8
Grebstadlia
0,54
*Målestasjon har en måleserie lengde som er mindre 10 år.

591
183
740
263
378
257

1,1
5,4
0,0
0,0
2,3
0,0

Årsavløp
(l/s/km²)
84
60
96
91
57**
39,3

**Normalavløp funnet fra avrenningskartet for perioden 1961 - 1990.
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Figur 6 Oversiktskart med markering av valgte målestasjoner (grønt). Rød pil viser planområdet.

2.2

Vurdering av sp esi fik t årsmi ddeltilsig

Spesifikt årsmiddeltilsig registrert ved vannmerkene er sammenlignet med årsmiddeltilsiget fra
avrenningskartet til NVE. Sammenligningen er vist i Tabell 4 og viser forholdsvis store avvik. For alle
vannmerkene med unntak av Fetvatn ligger registrert vannføring ca. 30 % høyere enn avrenningskartet til
NVE. Det kan tyde på at avrenningskartet underestimerer flomverdier i dette området.
Videre i beregningene er det valgt å øk e spesi fikk middel vann føringen med 30 %.
Tabell 4 Sammenligning av registrert og beregnet spesifikt årsmiddelavløp.

Qn registrert
Qn2 (61-90)
(l/s/km²)
(l/s/km²)
97.1
Fetvatn
89
84
96.3
Hareidselv
46
60
97.5
Sleddalen
74
96
90.1
Førdeelv*
71
91
Grebstadlia
39,3
*Målestasjon har en måleserie lengde som er mindre 10 år.
Nr.

2

Navn

Forhold
0,94
1,30
1,30
1,28
-

Spesifikk middelvannføring (61 -90) beregnet med NVEs webapplikasjon Nevina.
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Sesongvariasjon

I flomberegninger er det vanlig å skille på ulike flomsesonger for å kunne vurdere årsaken til
flomhendelsene. Figur 7 viser års-polarplott med flomhendelser fra vannmerkene 97.5 Sleddalen og 90.1
Førdeelv. Det kommer tydelig frem at både flertallet og de største flommene forekommer på høsten.
Samtidig viser plottene at også store vår- og vinterflommer forekommer. De andre vannmerkene i analysen
viser samme tendens. Fordi flommene i vassdraget kan forekomme både på høsten, vinteren og på våren er
flomfrekvensanalyse utført på årsflommer. Totalt sett gir årsflommer størst vannføring og er derfor benyttet
videre i flomberegningen.

Figur 7 Årspolarplott med flomhendelser fra vannmerkene 97.5 Sleddalen og 90.1.0 Førdeelv

2.4

Frekvensanlayse på døgnvannføring

Det er utført flomfrekvensanalyse på vannmerkene i Tabell 3, og estimerte vannføringer ved middelflom, og
200-årsflom er vist i Tabell 5. Beregningene er gjort med NVEs programvare for ekstremverdianalyse,
DAGUT, ved bruk av Gumbelfordeling.
Forventet vannføring ved de utvalgte vannmerkene varierer forholdsvis mye, men det er også relativt store
forskjeller mellom de ulike nedbørfeltene. Størst spesifikk vannføring er estimert ved vannmerket 90.1
Førdeelv som har minst feltarealet. Det påpekes at feltarealet er seks ganger større enn nedbørfeltet til
Grebstadbekken. Lavest spesifikk vannføring er registrert ved 96.3 Hareidselv som er det vannmerket med
nest største feltareal.
Tabell 5 Vannføring ved utvalgte vannmerker beregnet med frekvensanalyse.

Nr.
Navn
Periode Areal (km²) Qm (l/s/km²) Q200 (l/s/km²)
97.1
Fetvatn
1947-2019
89
773
2011
96.3
Hareidselv 1986-2019
40
363
668
97.5
Sleddalen 1998-2019
9
835
1528
90.1
Førdeelv*
2008-2019
3
1052
1913
Middelverdi
36
685
1404
*Målestasjon har en måleserie lengde som er mindre 10 år.
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Beregning av kulmin as jon sfaktor

Flomstørrelsene beregnet i avsnittene over gjelder for gjennomsnittlig verdi over ett døgn, men maksimal
flomstørrelse vil alltid være større enn døgnmiddelverdien. Fortrinnsvis fastsettes forholdet mellom maksimal
flomstørrelse og døgnmiddelflom ved å analysere de største flomhendelsene som har forekommet i
vassdraget. Fordi flomregistreringer ikke eksisterer i vassdraget, må flomstørrelsen fastsettes ved analyse
på nærliggende felt og ved bruk av eksisterende formelverk.
Formelverket gitt i NVEs retningslin jer skiller på høstflommer og vårflommer, og er baser t på nedbørfeltenes
feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent). For Grebstadbekken er ligningen for høstflom benyttet.
Det gir et forholdstall på 2,34.

2.6

Nas jon al t form elverk for små felt

I henhold til Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt fra NVE (2015) kan nasjonalt formelverk for
små uregulerte felt brukes for beregning av momentanflommer opp til 200 -årsflom, og for felt mellom ca. 0,2
km 2 og ca. 50 km 2.
Middelflommen utregnes som en momentanverdi og skaleres ved h jelp av en vekstkurve opp til 200-årsflom.
Omregning fra momentanverdi til døgnverdi er gjort ved bruk av formel for Q m om /Qdøgn basert på høstverdi
hentet fra NVEs retningslin jer for flomberegninger (2011).Tabell 6 viser døgnverdier for middelflom og 200årsflom beregnet med « formelverk for små nedbørfelt». Middelvannføring er en «input» i formelverket og er
fastsatt ved bruk av Nevina, men økt med 30 % som beskrevet i kapitel 2.2.
Tabell 6 Flom (døgnmiddelverdier) beregnet med nasjonalt formelverk for små nedbørfelt.

Felt
Grebstadbekken

2.7

Areal (km2)
0,54

Qn (l/s/km²)
51,1

QM (l/s/km2)
658

Q200(l/s/km 2)
1708

Valg av fl om størrelse

Flomstørrelser ved Grebstadlia er vurdert av bruk av frekvensanalyse på utvalgte vannmerker og nasjonalt
formelverk for små felt. En sammenligning av beregnet 200 -årsdøgnflom gjort med de ulike metodene er
presentert i Tabell 7.
Det finnes en rapport om flomberegning fra Aureelva (Nedbørfeltareal 46.8 km 2) i nærheten utført fra NVE i
2007 som er også vist for sammenligning i Tabell 7 . Flomverdien for Aureelva er noe mindre enn hva som er
estimert i frekvensanalyse. Grunnen til det er at Aureelva for det første har et større nedbørfelt og for det
andre inneholder en stor innsjø som vil ha en dempende virkning på flommer. Derfor er det forventet at
flomverdien av Grebstadbekken er noe høyere enn Aureelva.
For frekvensanalysen er det valgt å bruke de estimerte flomverdiene fra vannmerkene 97.5 Sleddalen og
90.1 Førdeelv. Disse anses som mest representative. Nedbørfeltet til Grebstadlia har et feltareal som ligger i
betydelig nedre sjikt av målestasjonene. Det tilsier ofte en høyere spesifikk flomverdi.
For «nasjonalt formelverk for små felt» er det valgt å legge til grunn middelvannføring som er økt med 30 %.
Det gir flomverdier som ligger imellom verdier som er estimert i frekvensanalysen.
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Tabell 7 200-årsflom (døgnmiddel) beregnet med ulik beregningsmetodikk for Grebstadbekken og sammenligning med
Aureelva.

Beregningsmetode
Frekvensanalyse på vannmerker
Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt
Aureelva flomvurdering (NVE Rapport 2007)
Valgt flomverdi

200-årsflom (l/s/km²)
1528 - 1913
1708
1325
1800

Ved valg av flomstørrelse ved Grebstadbekken er det valgt å ta utgangspunkt i flomverdiene som er
beregnet med nasjonalt formelverk for små felt. På grunn av begrenset datagrunnlag er verdiene rundet opp.
Valgt flomverdi anses derfor å være noe konservative. Denne er noe mindre enn resultatet fra
frekvensanalyse. Grunnen til det er at nedbørfeltet til Grebstadbekken sammenlignet med vannmerker 90.1
Førdeelv har en betydelig høyere andel av skog, som bidrar til flomdemping. Valgt døgnmiddelvannføring og
kulminasjonsvannføring ved 200-årsflom er presentert i Tabell 8.
Tabell 8 Døgnmiddelvannføring og kulminasjonsvannføring ved Grebstadbekken (Q200).

Gjentaksintervall

Q200

2.8

Valgt
døgnvannføring
(l/s/km²)
1800

Valgt
døgnvannføring
(m³/s)
0,97

Valgt
kulminasjonsvannføring
(m³/s)
2,3

Vurdering av fremtidige klimaendringer

Klimaframskrivinger for Norge beskriver endringer i fremtidig temperatur og nedbørforhold. For høytliggende
nedbørfelt i Møre og Romsdal gir nye framskrivninger økning i flomstørrelse på 30-60 %. Nedbørfeltet til
Grebstadlia ligger i et kystnært fjellområde, og smelteflom kan føre til en betydelig flomhendelse. Det er
forventet en økning på minst 20 % for nedbørfelt med areal < 100 km 2 og andre mindre nedbørfelt som
reagerer raskt på styrtregn. (NVE,2016).
Klimapåslag er ikke et krav, men er på generelt grunnlag anbefalt ved tiltak i eller nært vassdrag. Norconsult
anbefaler et klimapåslag på 30 % i Grebstadlia. Kulminasjonsvannføring for 200-årsflom inkludert
klimapåslag (30 %) er presentert i Tabell 9.
Tabell 9 Kulminasjonsvannføring og kulminasjonsvannføring inkl. klimapåslag (30 %).

Gjentaksintervall
Q200

Kulminasjonsvannføring
(m³/s)
2,3

Kulminasjonsvannføring inkl. klimapåslag
(m³/s)
3,0
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Bekkehåndtering
Muli ge løsninger for val g av b ekketrase

Fra et flomsikkerhetsperspektiv er det ønskelig å la mest mulig av bekken renne i eksisterende og åpen
trasé. Bruk av kulverter er mulig ved behov, men er ikke en foretrukket løsning i tilknytning til bolighus.
Hovedårsaken til dette er risiko for tilstopping og tilhørende oversvømmelse utenfor tiltenkt vannveg. Av
hensyn til flomrisiko er det heller ikke ønskelig å legge bekken i kulvert direkte under bolighus.
Forsk jellige bekketraséer er presentert i Figur 8. Både alternativ 1 og 2 krever forholdsvis lange kulverter og
vil samtidig ligge tett på bolighusene. De vurderes som lite ønskelige alternativer.
Alternativ 3 er en omlegging av Grebstadbekken på østsiden av planlagt bebyggelse. Dermed opprettholdes
bekkeløpet sør for planområdet, og det blir bare behov for en kort kulvert under tilkomstvegen. I alternativ 4
er eksisterende bekketrasé bevart ytterligere, men det krever en annen utnyttelse av området. Alternativ 3
og 4 anses som de mest flomsikre løsningene.

Figur 8 Ulike alternativer for bekkehåndtering.
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Kapasitet på eksisterende kulverter

200-årsflom i Grebstadbekken er beregnet til 2.3 m 3/s. Vannføring i bekken kan begrenses av kapasiteten til
kulvertene i bekken. I Tabell 10 er det presentert resultater fra kapasitetsberegninger for kulvert 1 og kulvert
2. Beregningene vurderes som forholdsvis grove på grunn av manglende informasjon om veg- eller
terrenghøyde. Fall og lengde på alle kulverten er basert på terrengdata hentet fra kartapplikasjon Scalgo.
Vannføringen er derfor ikke fastsatt som en verdi, men som et verdispenn. Beregningen viser at kulvert 1 og
2 har ikke tilstrekkelig kapasitet til å avlede en 200-årsflom. Konsekvensen av dette er at vann isteden vil
renne i terrenget ved en slik flomhendelse.
Tabell 10 Resultat fra kapasitetsberegning for eksiterende kulverter 1-3.

Lengde
(m)
68

Q 200 (m3/s)

Kulvert 1

Dimensjon
(mm)
800

2,3

Kapasitet kulvert:
(m3/s)
1,1 - 1,45

Kulvert 2

800/350

53

2,3

1,4 - 1,6

Kulvert

3.3

Konklusjon

Figur 9 viser forventende flomveger ved tilstopping av nye og eksisterende kulverter. Alternativ 1 og 2 viser
at planlagt bebyggelse kan bli berørt av flom. Derfor anbefales ikke alternativ 1 og 2.
Åpne bekkeløsninger har større kapasitet og mindre risiko for tilstopping sammenlignet med bekker som
legges under bakken. Med hensiktsmessig utførelse av en åpen bekketrase, som vist i alternativ 3 og 4, vil
risikoen for oversvømmelse utenfor bekkeløpet reduseres. I forbindelse med fremtidige klimaendringer kan
flomvannføring øke med 30 % og det anbefales å ta hensyn til økt vannføring i fremtiden.
Som en del av videre utredninger bør det fastsettes en minste/trygg byggehøyde langs bekken. Det bør også
vurderes om det er behov for lokal erosjonssikring. Dersom bekken lukkes, må avledningskapasiteten
opprettholdes og kulverter med tilstrekkelig kapasitet benyttes. Norconsult anbefaler at bekken med
tilhørende kulverter dimensjoneres for å håndtere en 200-årsflom (2,3 m 3/s). For tilkomstvegen vurderes
kulvert som nødvendig og en kulvert med dimensjon på 1100 mm anbefales. Det er da lagt til grunn en
lengde på 10 meter og et fall på 10 promille. Kulvertdimensjoner må vurderes på nytt ved detaljprosjektering.
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Figur 9 Fire mulige løsninger for kulvertplassering (svart stiplet strek) og mulige flomveier (rød pil) i planområde.
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Anbefalt videre utredning og fremtidig arbeid

Denne rapporten er en vurdering av ulike bekketraséer i forbindelse med boligbygging i Grebstadlia, men er
ikke en fullstendig flomanalyse. Mer inngående flombetraktninger bør vurderes som en del av videre
prosjektering.
Videre utredning bør inneholde:
•
•
•
•

Fastsetting av trygg byggehøyde for ny bebyggelse ved Grebstadbekken
Detaljutforming av bekkeløp og kulvert.
Vurdere erosjonsfare og eventuelle sikringstiltak.
Overvannshåndtering ved utbygging bør vurderes helhetlig og både ta hensyn til avrenning fra
bygninger, tette overflater og terrenget ellers.
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Diskusjon
Usikkerheter i beregningene

Det vil alltid være usikkerheter knyttet til beregninger av flom. Både knyttet til den tekniske kvaliteten til
målingene og til måleseriens lengde. Vannmerkene lagt til grunn i flomberegningen har varierende kvalitet
og følgelig er det en risiko for unøyaktigheter.
Lengden til måleseriene varier fra 11-72 år og det betraktes som forholdsvis lange måleserier. De to mest
representative målestasjoner Sleddalen og Førdeelv, har imidlertid 11 og 21 år med målinger. Det betraktes
som relativt kort. Måleseriene har betydelig kortere tidsspenn enn beregnede gjentaksintervaller og lengre
måleserier vil gi et tryggere resultat.
Grebstadbekken krysser gjennom flere kulverter og i beregningene er det forutsatt at kapasiteten i disse ikke
er redusert. I en flomsituasjon må derimot tilstopping av kulvertene og kapasitetsreduksjon forventes. Det
kan resultere i nye og uønskede flomveger som kan påvirke eksisterende og nye bebyggelse. Tiltakene som
gjøres i Grebstadlia skal ikke påvirke og forverre nedstrøms flomforhold.
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