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Til: Trygve Rognstad 
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Dato 2018-06-28 

Sårbarhetsvurdering av bekker i Gran kommune 

 

1.0 Innledning 
Notatet oppsummere vurdering av sårbare bekker i Gran kommune som drenerer ned til Vigga fra Øst 
og da om utskifting av stikkrenner og kulverter eller ev. andre tiltak vil være nødvendig eller overflødig i 
et fremtidig flom- og overvannssystem i kommunen. Alle bekker i det aktuelle området som fremgår av 
NVE’s GIS program NEVINA blir analysert og dimensjoner på stikkrenner/kulverter/bekkelukkinger er 
blitt sjekket i felt. Registrerte skadepunkt er spesielt vurdert (figur 1). 

 

 2.0  Analyse av bekkene 

2.1 Generelt  

Åpne bekker som er lite eller ikke påvirket av menneskelige inngrep er lettere å tilpasse til et endret 
klima, og skaper et bedre vannmiljø og økologi i nærmiljøet. I tillegg gir det bedre mulighet for 
tilrettelegging for friluftsliv og folkehelsetiltak. 

Etablering av større stikkrenner/kulverter, gjenåpning av lukkede bekker og/eller andre tiltak for å skape 
plass til vannet i en flomsituasjon der en har kapasitetsproblemer i dagens situasjon, er viktig for å kunne 
håndtere klimaendringene med mer intens nedbør, samt gjøre Gran til en mer attraktiv blågrønn 
kommune. Slike tiltak bidrar således til å bedre flom- og overvannshåndteringen i området og kan 
redusere tilførselen av overvann til avløpsnettet, samt til å redusere problemer med oversvømmelse og 
flomskader. Det bidrar også til bedre vannkvalitet og fører til mindre fare for gjentetting av vannveiene 
på grunn av is/snø, sedimenter, rask, osv. 

2.2 Flomberegninger 

Det finnes ulike metoder for flomberegning avhengig av tilgjengelige data/observasjoner i området og 
størrelsen på avrenningsfeltet. I følge ny veileder fra NIFS prosjektet «Veileder for flomberegninger i 
små uregulerte felt» [1] bør en vurdere metodene ut fra datagrunnlag i området, men at det er fornuftig 
å benytte flere metoder (minst to) og sammenligne resultatene før en går videre med en metode. I den 
grove vurderingen her er det benyttet NVE’s formelverk for nedbørfelt mindre enn 50 km² via NVE’s GIS 

program NEVINA. Det er plukket ut to felt (1; Dynabekken og 8; Sørgefossbekken) for sammenligning 
med den rasjonelle metode. Oversikt over alle nedbørfeltene i NEVINA som er analysert er vist i figur 
1b. 

Dimensjoneringsgrunnlag 

Det eksisterer ingen avrenningsstasjoner i små felt i nærliggende områder. Heller ingen nedbør-
stasjoner med lang nok serie til å bruke en pålitelig IVF kurve. Dataene for Sogstad på Gjøvik er tidligere 
vurdert av Norconsult på Lillehammer til å være de beste for regionen og anbefalt benyttet. Konklusjon 
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er da at timesverdien for et 200 års regn på Mohagen er ca. 31 mm, og 22 mm for 30 minutt. Det 
stemmer bra med regionskurven og «tentative» verdier for 200 års nedbør angitt i rapport fra NIFS 
prosjektet [2]. 

Selv om den Rasjonelle formel peker seg ut som den beste metoden å benytte her, spesielt da feltene 
er så små, så har en her valgt å foreta en grov beregning for alle feltene med NVE’s nye flomformel [3], 
og deretter kontrollere resultatene med noen beregninger med den rasjonelle formel.  

 

 

 Figur 1 Registrerte skadepunkt. 
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 Figur 1b Analyserte bekker i henhold til tabell 1.  

 

NVE’s formelverk via Nevina 

Metoden er nærmere beskrevet i [3], der flomvannføringen beregnes ut fra normalavrenninga fra 
området (QN), feltareal, effektiv innsjøprosent og en klimafaktor. Gyldighetsintervallet mht areal for bruk 
av metoden er 0,2 - 53 km², så noen av de aktuelle feltene ligger ned mot nedre grensenivå. Det var 
store utfordringer og mye arbeid ved å kjøre disse analysene, spesielt fordi de beregnede 
bekkene/vannveiene og feltgrensene i Nevina ikke stemte overens med bakgrunnskartet. Veldig mange 
av analysekjøringene feilet også pga av at en måtte gjøre store endringer/korrigeringer av feltgrensene, 
som vist i figur 2. Det var i tillegg en del vanskelige vurderinger angående bekker/vannveier som 
tilsynelatende kom sammen i samme drensvei, for deretter å dele seg lenger nedstrøms. For å få mer 
sikre resultater bør en foreta feltbefaringer, spesielt for å gå opp vannveiene og kontrollere feltgrensene. 
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Eksempler på analyseresultater er vist i figur 3- 6. Resultatet av alle beregningene er vist i tabell 1.  

 

 

Figur 2 Eksempel på utfordringene med bruk av GIS programmet NEVINA og korrigeringene av 
feltgrenser som en måtte gjøre manuelt ut fra terrenget og vannveiene i bakgrunnskartet.  
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 Figur 3 Nedbør-/avrenningsfeltet til 8 oppstrøms fylkesveien; fra bruk av programmet NEVINA korrigert 
ut fra kartstudier hvor vannet drenerer naturlig i feltet. 

 

 

 Figur 4 Flomberegning med NVE’s flomformel fra bruk av programmet NEVINA av 8 oppstrøms 
fylkesveien. 
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 Figur 5 Nedbør-/avrenningsfeltet til 1 oppstrøms lokalveien; fra bruk av programmet NEVINA korrigert 
ut fra kartstudier hvor vannet drenerer naturlig i feltet. 

 

 

 Figur 6 Flomberegning med NVE’s flomformel fra bruk av programmet NEVINA av 1 oppstrøms 
lokalveien. 
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Rasjonelle formel 

Siden feltene er små og har rask avrenning, så forventer en at beregningene med rasjonelle formel skal 
ligge i øvre intervall til flomformelen. 

Metoden er nærmere beskrevet b.la. i Myrabø [4], der flomvannføringen beregnes ut fra en 
avrenningskoeffisient, dimensjonerende nedbørintensitet, feltareal og en klimafaktor. 
Avrenningskoeffisienten angir hvor stor del av nedbøren som renner hurtig av og bidrar til flomtoppen, 
og velges i de ulike deler av feltet ut fra tabell med ulike terrengtyper. Dimensjonerende nedbørintensitet 
er tatt ut fra IVF-kurven for nedbørstasjonen på Gjøvik med varighet basert på aktuelle tilrenningstider 
for vannet som bidrar til flomtoppen og dimensjonerende gjentaksintervall basert på krav fra SVV mht 
Fylkesveiene i området, som resulterer i 200 års returperiode. Klimafaktoren settes til 40% på bakgrunn 
av de siste anbefalingene fra NVE i oppdatert klimaprofil for Oppland (se www.klimaservicesenteret.no). 

Avrenninga Q fra de aktuelle feltene er beregnet ved: 
 
Q= C × i × A  
 
• C = avrenningsfaktoren. På bakgrunn av nedbørfeltetenes egenskaper, nevnt ovenfor, samt tillegg for 
200 års flom, er det ut fra beregninger valgt å benytte en avrenningskoeffisient C på mellom 0,6 og 0,9.  
• i = dimensjonerende nedbørintensitet i l/(s×ha) 
• A = feltareal i ha  
 
Dimensjonerende nedbørintensitet varierer med gjentaksintervallet og feltets konsentrasjonstid. 
Konsentrasjonstida er utregnet ved formelen: 
 
te = 0,6 × L × H -0,5 + 3000 × Ase = tidsfaktor i minutt 
L = lengde av feltet i meter 
H = høgdeforskjellen i feltet i meter  
Ase = effektiv andel innsjø i feltet = 0 (ingen innsjøer) 

 
i = dimensjonerende nedbørsintensitet ut fra IVF-tabell for Gjøvik med 200 års intervall ved beregnet 
konsentrasjonstid for de ulike feltene. 
 
Resultatene av beregningene for felt 1 og 8 er hhv 3950 og 2690 l/s·km². Det stemmer ganske bra med 
at de ligger mellom median og øvre verdi, eller litt over øvre verdi for NVE’s flomformel beregnet ovenfor, 
da disse er automatisk generert og kan ha store usikkerheter (se rød tekst i figur 4 og 6).  
 

2.3 Feltregistreringer 

Det ble i perioden ? til ? 2018 foretatt befaring med kartlegging av stikkrenner/kulverter/bekkelukkinger 
for sentrale deler av Gran kommune. Befaringen omfattet vassdrag registrert i NVEs Elvis, og fokuserte 
på elver og bekker hvor kulverter og rør er avgjørende for vannføringskapasitet. 

Ved befaring ble stikkrenner/kulverter/bekkelukkinger identifisert og forsøkt målt, samt dokumentert i 
form av bilder med målestokk. Befaringene ble gjennomført i pent vær etter en lengre tørkeperiode, noe 
som tilsa liten vannføring. Det var derfor lett å komme til å få målt diameter på rør og kulverter nøyaktig. 
Stedvis vanskelig tilgjengelighet medførte utfordringer i forhold til målingene. Resultatene er derfor 
beheftet med en del usikkerhet og må anses som estimater på innvendig diameter, og ikke sikre 
målinger. Eget befaringsnotat er vedlagt.  

 

 

 

http://www.klimaservicesenteret.no/
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Felt Feltareal  
 (km²) 

20 års flom 
 (m³/s) 

200 års flom 
 (l/s·km²) 

200 års flom 
 (m³/s) 

Kapasitet 
 (m³/s) 

Dimensjon 
 (mm) 

1 Dyna N 1,97 2,2 1830 3,6   

2 Vøyen S 1,15 1,4 2000 2,3   

3 Morsta 2,61 3,0 1840 4,8   

3 b p4a 0,69 1,1 2610 1,8   

4 Hovsb 3,21 3,6 1810 5,8   

4 b 5a 0,09 0,2 3330 0,3   

5 Horgenb 1,01 1,2 1980 2,0   

5 6a 2,36 2,6 1820 4,3   

6 Haugsb 4,15 4,4 1710 7,1   

6 b 7a 1,67 2,2 2100 3,5   

7 Risenfall 4,45 4,8 1750 7,8   

8 Sørgefos 4,11 4,0 1580 6,5   

8 b 12a 1,84 2,1 1850 3,4   

9 Trulserud 2,03 2,0 1630 3,3   

10 Skjerva 25,93 23,1 1450 37,5   

10 b 14a 0,74 1,0 2300 1,7   

11 Gullåa 10,83 10,0 1500 16,2   

11 b p15a 2,56 3,4 2150 5,5   

12 Egge 21,45 16,8 1280 27,4   

 

Tabell 1: Viser resultater av analyser og flomberegningene via NEVINA for feltene angitt i figur 1b. 
Flomberegningene er inkludert klimafaktor og dimensjon/kapasitet er angitt for den bekkelukkingen/-
stikkrennen som i nedre del av feltet som har minst dimensjon. x: klart underdimensjonerte 
bekkelukkinger/stikkrenner med stor margin, x: sannsynligvis underdimensjonerte og x: kanskje 
underdimensjonert. 

 

2.4 Kapasitetsvurderinger av bekkelukkinger og stikkrenner 

En sammenligning av kapasitet til stikkrennene/kulvertene/bekkelukkingene med resultatet til 
flomberegningene i de undersøkte bekkene (se tabell 1) viser at så å si alle er underdimensjonert. Når 
en i tillegg antar at alle resultatene fra beregningene med NEVINA gir for lave flomverdier, så vil det 
sannsynligvis kunne oppstå store problemer i en større flomsituasjon. 

Kapasiteten til stikkrennene/kulvertene/bekkelukkingene er angitt fra SVV Håndbok N200 [5] ut fra 
forutsetningen om at de er helt åpne og har innløpskontroll. Det er en del andre forhold, f.eks. stor 
helning, som kan gi økt kapasitet, men også mange ting som kan gi mindre kapasitet, f.eks. rister, 
innløpsforhold, gjenfrysning, oppstuing i utløpet, sedimenter, rask, ol.. 

I de vassdragene der det er bruer bør også kapasiteten til disse undersøkes. 
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3.0 Vurderinger av effekter på overvannshåndteringen 

 

Da disse analysene viser at de undersøkte stikkrennene/kulvertene/bekkelukkingene i bekkene i Gran 
kommune stort sett er svært underdimensjonerte, så vil en anta at det også gjelder for mange av de 
som ikke er analysert. Konsekvensen av de underdimensjonerte stikkrennene/kulvertene/-
bekkelukkingene ved større flomhendelser er at en kan få vann på avveie, erosjon, utvasking og store 
skader i de nedre områdene av vassdragene/bekkene der det er mye infrastruktur.  

Dette gjør også at enkelte overvannstiltak, som etablering av kunstige grøfter og flomveier til disse 
bekkene, vil føre til enda større flomproblemer nedstrøms. Hvis en planlegger å lede ekstra vann til et 
område må en derfor først undersøke om dreneringsveiene og -tiltakene nedstrøms har god nok 
kapasitet. 

Stikkrennene/kulvertene/bekkelukkingene som allerede har begrenset kapasitet vil i tillegg være svært 
sårbare for gjentetting, da det skal svært lite til for at kapasiteten forringes ytterligere. Dette gir store 
utfordringer i forhold til drift, spesielt i forhold til hvis bekkelukkingene har blitt gjenåpnet og 
stikkrenner/kulverter har blitt oppgradert og ev. skiftet ut til bru der det er behov. 
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Vedlegg: 

Befaringsnotat stikkrenner/kulverter/bekkelukkinger 
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