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1. INNLEDNING 

Rambøll gjennomførte en områdeplan for Moseidmoen i Vennesla kommune i 2018. 
Områdeplanen består av en stedsanalyse med mulighetsstudium og en områdeplan med 
konsekvensutredning.  

 

Figur 1.1: Forslag utbyggingsstrategier. 

Anbefalt utbyggingsstrategi er rangert i stigende rekkefølge med nr. 1 som første anbefaling. 

Det er en anbefaling å starte med området langs Bruvegen i nord (utbyggingsstrategi nr. 1). En 

fortetting i dette området vil gi området som helhet et ansiktsløft. Det vil stramme opp de 
trafikale forholdene, det ligger nærme Vennesla sentrum, og det ligger godt til rette for bruk av 

gange og sykkel. Fortetting langs Bruvegen er et mer konkret område å ta stilling til, mens 

fortetting i den sørlige delen av Kvadraturen eller f.eks. Askedalsvegen (utbyggingsstrategi nr. 2) 
er et stort område som krever mer planlegging. En plan for fortetting vil være viktig for at 

eksisterende boliger skal oppleve forutsigbarhet og ikke miste viktige bokvaliteter. 

Utbyggingsstrategi nr.2 ligger nærmere jernbanestasjonen på Vikeland, men ligger lenger unna 
Vennesla sentrum. Drivenesvegen i sør opp mot Vikeland (Jernbanestasjonen) er smal, svingete 
og uten fortau eller gang-/sykkelveg.  

Utbyggingsstrategi nr. 3 og 4 vil kreve, henholdsvis, omdisponering av dyrka mark og at 
Kvadraturen kan bli utfordret. Strategi nr. 3 og 4 anbefales å ligge som reserve litt frem i tid. 

I forbindelse med videre arbeidet med områdeplan, bistår Rambøll med analyse for overvann, 

avrenning, identifisering av aktsomhetsområder, flomanalyser, flomfarevurderinger og forslag til 

tiltak i planområdet. 

Mulighetsstudium er tatt som grunnlaget for denne utredning.  
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2. MÅL OG FORUTSETNINGER 

2.1 Målsetning 

Hovedmålet med denne utredning har vært å identifisere og dokumentere aktsomhetsområder for 

flom, der eksisterende vannveier krysser områdeplan, samt vurdere konsekvenser av fortetting i 

områder i forbindelse med utbyggingsstrategiene som presenteres i mulighetsstudium. Videre 

skal delområder prioriteres med hensyn til videre detaljert kartlegging, og eventuelt behov for 

tiltak. 

Delmål 1 vil være å sikre de mest utfordrende områdene mot flom og anbefale et minstekrav for 

overvannshåndtering og trygge flomveier. 

 

2.2 Forutsetninger og avgrensing av oppgaven 

Generelt: 

Planområdets avgrensing er vist i Figur 2.1. 

 

Figur 2.1: Planområdets avgrensning.   
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Vurderinger av flomfare følger retningslinjer gitt i NVE 2/11 «Flaum og skredfare i arealplanar». 

Denne rapport har hovedfokus på flomfare og flomsikkerhet, og omhandler ikke øvrige 

miljøkonsekvenser som biologisk mangfold, friluftsliv m.m.  

 

Overvannshåndtering i sentrumsbebyggelse: 

Ved håndtering av overvann, bør det alltid tenkes behandling i 3 nivåer: under bakken, på bakken 

og over bakken (fortrinnsvis takflater).  

For håndtering av overvann fra fortettingsområder bør fordrøyningstiltak dimensjoneres mht. 

dimensjonerende 20- årshendelse inkl. klima og vil således ikke medføre økt flomvannføring til 

nærliggende bekker/ vassdrag. 
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2.3 Dimensjonerende gjentaksintervall og klimafaktor 

Statens vegvesens håndbok N200, vegnormal, og angir funksjons og kvalitetskrav for 

vegbygging. 

Valg av dimensjonerende gjentaksintervall/returperiode er her satt til henholdsvis 200 år for 

sikring av nye eller justerte vannveier og bekkeløp samt for kulvert på tvers av veg uten 

omkjøringsmuligheter. For terrenggrøfter langs veien for veg uten omkjøringsmuligheter er 

returperioden 100 år. 

Tabell 2.1. Statens vegvesens valg av returperiode for nedbør 

 

 

I en rapport fra NVE, SVV og JBV (Drenering for veg og jernbane, 28/2016) er det kommet 

forslag til dimensjonerende returperiode som funksjon av dimensjoneringsnivå og årsdøgntrafikk. 

Det dette forslaget tilsvarer tidligere anbefalinger på 200 år for flomsituasjon, men spesifiserer nå 

100 år for «normalsituasjon». 

Tabell 2.2. NVE, SVV, JBV (NIFS prosjektet) forslag til dimensjonerende returperiode for nedbør 

basert på dimensjoneringsnivå og årsdøgntrafikk 
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Dersom nytt planområde kan påvirke flomfare for byggverk må kravene gitt i Byggteknisk 

forskrift (TEK 17) vedrørende sikkerhetsklasser for flom følges. 

TEK 17’s sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område: 

Sikkerhetsklasse F1 inkluderer bygninger som garasjer og lagerbygg med lite personopphold 

der oversvømmelse har liten konsekvens. 20-årshendelse er dimensjonerende. 

Sikkerhetsklasse F2 omfatter bebyggelse med personopphold og gjelder for områder der 

oversvømmelse får middels konsekvens. 200-årshendelse er dimensjonerende. 

Sikkerhetsklasse F3 omfatter bygg for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk som under 

flom kan forårsake stor forurensning på omgivelsene. Sikkerhetsklasse F3 gjelder områder der 

oversvømmelse får store konsekvenser. 1000-årshendelse er dimensjonerende. 

I NVE sin veileder for flomberegninger i små uregulerte felt (NVE, 7/2015) anbefales det å 

anvende 20 – 40 % klimatillegg for 3-timers nedbør, men grunnet en forventet økt 

nedbørintensitet i små nedbørfelt bør det vurderes å bruke 40 %.  

Klimaprofil for Agder anbefaler et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet under 3 

timer. Anbefalt klimapåslag på flomvannføring er 20 % for alle store nedbørfelt i Vest Agder. For 

mindre nedbørfelt anbefales minst 20 % klimapåslag. 

Basert på gjeldende funksjons- og sikkerhetsklasser for flom velges en dimensjonerende 

returperiode på 200 år + 40 % klimatillegg. 
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3. METODER 

3.1 Flomanalyser/ dimensjonerende flom 

For beregning av dimensjonerende flom er det benyttet forskjellige metoder avhengig av feltenes 

størrelse og karakteristika. Metoden følger anbefalinger gitt i NVEs veileder for flomberegninger 

for små uregulerte felt (NVE, 7/2015). For delvis urbaniserte felt er det benyttet anbefalinger 

blant annet fra Statens vegvesens håndbok N200 samt NVE/NIFS rapport 28/2016, Drenering for 

veg og jernbane. 

3.1.1 Flomberegninger for små felt ved bruk av rasjonale formel 

Ifølge Statens vegvesen sin håndbok (SVV, 2014) er Rasjonale formelen anbefa lt til felt mindre 

enn 2-5 km2 mens ifølge Lindholm (2008) og Vassdragshåndboka (2010) anbefales formelen til 

felt mindre enn 0,2-0,5 km2. 

 

Avrenning Q ved bruk av den rasjonale formel er gitt ved: 

 

Q = C * i * A * Kf der 

C = avrenningsfaktor (dimensjonsløs)  

i = dimensjonerende nedbørintensitet, l/s * ha (se figur 3.4)  

A = feltareal i ha (noen/ formler bruker kvadratkilometer; 1 km2 = 100 ha)  

Kf = Klimafaktor 

 

Avrenningsfaktor C for de ulike avrenningsfeltene er estimert basert på anbefalinger blant anne t 

fra NVE rapport 28/2016 (se tabell 3.1) med vekting basert på fallforhold, ortofoto og NGU løs-

massekart (NGU, 2016). I henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 skal avrenningsfaktoren 

økes med 30 % ved nedbør med en returperiode på 200 år (SVV, 2014). For å hensynta mettet 

mark ved en 200 årshendelse, er estimerte avrenningsfaktorer basert på tabell 3.1 økt med 30 

%. Det er foretatt et valg av minste avrenningsfaktor på 0,35 (før 30 % påslag). 

 

Delnedbørfelt langs Moseidmoen kan betraktes som både naturlige og urbane felt. Basert på 

ortofoto domineres de naturlige feltene av bart fjell, men løsmassekart viser noen områder med 

tykk morenemasse. For å hensynta tynt løsmassedekke er avrenningsfaktoren vektet mot øvre 

estimat. Videre er det brukt relativt høye avrenningsfaktorer i felt som består av bart fjell. 

 

Tabell 3.1: Avrenningsfaktor C for et utvalg av karakteristiske terrengtyper (NVE 28/2016). 
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Figur 3.1a viser alle avrenningsfelt og arealtyper fra NIBIO (Norsk institutt for bio -økonomi), 

mens figur 3.1b viser alle avrenningsfelt og løsmassetyper fra NGU (Norges geologiske 

undersøkelse). 

 

 

Figur 3.2a: Avrenningsfelt og arealtyper fra NIBIO (NIBIO, 2020). 

 

 

Figur 3.2b: Avrenningsfelt og løsmassetyper fra NGU (NGU, 2018). 
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Dimensjonerende nedbørintensitet for ulike gjentaksintervall og konsentrasjons-/avrenningstider 

er hentet fra DNMI databaser (eKlima). Nedbørintensiteten er beregnet ved bruk av IVF-kurver 

(Intensitet-varighet-frekvenskurver) som er en statistisk fremstilling av nedbør i et bestemt om-

råde. Det finnes 3 korttidsnedbørstasjoner i regionen: Kristiansand - Kvadraturen, Kristiansand – 

Sømskleiva og Grimstad - HIA. 

Kristiansand stasjonene ligger geografisk nærmere Moseidmoen sammenlignet med Grimstad - 

HIA. Kristiansand – Sømskleiva har en lang måleserie på 38 år sammenlignet med de 2 øvrig som 

har henholdsvis 24 og 13 år. 

 

IVF-kurvene i figur 3.2 viser at Grimstad – HIA gjennomgående har høyere målt/beregnet 

intensitet enn begge Kristiansand stasjonene. Da Grimstad – HIA ligger nærmere mer mot øst og 

med kysten er det forventet at nedbørintensiteten er høyere her. Vi har valgt å bruke data fra 

Kristiansand – Sømskleiva, men med en reduksjonsfaktor på 0,8. Denne faktor er bestemt basert 

på vurderinger av forskjell mellom beregnede intensiteter for ulike gjentaksintervall og 

varigheter/konsentrasjonstider. 

 

 

 

 

Kristiansand - Kvadraturen Kristiansand – Sømskleiva Grimstad - HIA 

Figur 3.3: Nedbørstasjoner som er vurdert i forbindelse med bruk av IVF-kurver (eKlima). 
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Figur 3.4: IVF-kurve for Kristiansand-Sømskleiva, Kristiansand – Kvadraturen og Grimstad - HIA. 

Grafen viser varighet og nedbørintensitet for 8 ulike returperioder, her mellom 2 og 200 år . 

 

Konsentrasjonstid er beregnet basert på formel gitt i SVV håndbok N200, modifisert i henhold til 

anbefalinger i NVE rapport 28/2016. Alle felt er betraktet som naturlige felt. 

 

Naturlige felt: tc = K * L *H-0,5 + 3000*Ase 

 

tc = konsentrasjonstid, minutter  

K = konstant basert på forskjellige terrengtyper  

L = lengde av feltet, m  

H = høydeforskjellen i feltet  

Ase = andel innsjø i feltet, forholdstall 

 

Formelen til konsentrasjonstid tc ha blitt modifisert i NVE rapport 28/2016 i form av at konstanten 

0,5 byttes ut med en K-verdi som tar terrengtype i det spesifikke feltet i betraktning. Tabell 3.2 

viser en oversikt over K-verdier for de ulike terrengtyper. 

 

Tabell 3.2: K-verdier for beregning av konsentrasjonstid basert på terrengtyper (NVE, 28/2016). 

Overflatetype  K-verdi  

Tett skog  0.60 

Høy vegetasjon og busker  0.40 

Plen og kort gress  0.25 

Bart fjell  0.15 

Asfalt og betong  0.10 
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3.1.2 Flomberegninger basert på observerte flomdata  

Ved bruk av flomfrekvensanalyse bestemmes flomfrekvensfordelingen av en eller flere flomserier, 

fra samme region og med sammenlignbare karakteristika. Ved estimering av sannsynligheten for 

større flommer enn de som er observert tilpasses dataene til en statistisk fordelingsfunksjon.  Vi 

har valgt ut 8 regionale nabofelt for denne utredning. 

 

3.1.3 Nasjonalt formelverk for små nedbørfelt 

Det er utarbeidet et nasjonalt formelverk for små felt, med et gyldighetsområde for nedbørfelt 

mellom 0,2-53 km2 og effektiv sjøprosent opp mot 21 %. Formelverket gjelder for 

uregulerte/naturlige felt og egner seg derfor mindre bra for urbane/regulerte felt.  

Ved bruk av formler for små nedbørfelt (NVE 13/2015) er middelflom QM gitt ved formelen: 

 

Forholdstallet mellom en flom Q(T) med gjentaksintervall T og middelflom QM e r gitt ved 

formelen: 

 

 

Usikkerheten (95% konfidensintervall) ved bruk av denne beregningsmetode er oppgitt å være 

mellom 0,56-1,77. Dette betyr at beregnet verdi i formlene over kan benevnes middelestimat, 

mens min/maks estimat fås ved å multiplisere med henholdsvis 0,56 og 1,8. 

 

3.1.4 Valg av metode for ulike delfelt 

Vi har valgt å bruke den rasjonale formel for felt opp mot 1 km2 og formler for små nedbørfelt for 

felt > 1 km2. Metodene er deretter vurdert og justert i forhold til IVF-kurver og observerte 

flomdata i regionen.. 

 

3.2 Beregning av avrenning og sekundære flomveier 

For å vurdere flomutsatte områder er det utført en beregning av flomveier for hele planområdet. 

Gjennomførte beregninger har identifisert naturlige (bekk/elv) og sekundære flomveier (oppå 

bakken). 

 

Avrenningsanalysene er gjennomført ved bruk av det geografiske informasjonssystemet ArcGIS.  

For beregning av sekundære flomveier er verktøyene/Toolboxene Hydrology (Spatial Analyst) og 

Arc Hydro Tools anvendt. For oppbygging av terrengmodeller er tilleggsapplikasjonene Spatial 

Analyst og 3D anvendt. 

 

Avrenningsanalysen genererer sekundære flomveier ved å bruke cellene i terrengmodellen til å 

beregne dreneringsretning. Nøyaktigheten til dreneringslinjene er derfor proporsjonal med opp-

løsningen til terrengmodellen. 
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Beregnede flomveier viser retning og oppstrøms avrenningsareal, dvs. størrelsen på flomveien. 

 

Det er beregnet flomveier både med og uten kulverter og OV-ledninger. Flomveier frem til og 

gjennom hver kulvert/OV-ledning gir forventet/beregnet belastning. Beregnet flomvei uten 

kulvert/OV-ledning viser sekundær flomvei oppå bakken, gitt at kulvert/OV-ledning går fulle/tette. 

 

Det er også beregnet og analysert forsenkninger i terrenget, både med og uten effekt av 

kulverter/OV-ledninger. Dette angir potensielt flomutsatte områder og dybden til disse. 

 

3.3 Dimensjonering av nye kulverter/OV-ledninger og dempningstiltak for overvann 

Det er foretatt teoretiske kapasitetsberegninger av utvalgte OV-ledninger/kulverter ved bruk av 

tradisjonelle nomogrammer (US Department of Transportation Federal Highway Administration). 

Vi har valgt å beregne kapasitet for Hw/D = 1,2 som tilsvarer akkurat fullt rør/kulvert. Figur 3.5 

viser nomogrammet som er brukt til beregning av OV-ledning/kulvert av henholdsvis rørkulverter.  
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Figur 3.5: Nomogram for beregning av kapasitet til rørkulvert med diameter = 800 mm og bruk 

av akse (1).  

 

Tabell 3.4: Dimensjon og vannføring basert på eksempel i figur 3.6.  

Q (m3/s) D (mm) 

0.92 800 

Rørkulvert: 800 mm. Hw/d = 1,2 
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4. GRUNNLAGSDATA OG FLOMANALYSER  

4.1 Terrengmodell 

Det er foretatt beregning av flomveier basert på en terrengmodell for  hele området. 

Terrengmodellen er etablert i ArcGIS, med 0.25*0.25 meter celler basert på laserdata. Figur 4.1 

viser henholdsvis det området som er dekket med laserdata og ferdig etablert terrengmodell.  

 

 

Figur 4.1: Terrengmodell som viser området som er dekket med laserdata. 
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4.2 Stikkrenner og kulverter 

Data for kulverter og OV-ledninger langs planområdet er mottatt fra Vennesla kommune og er en 

kopi av FKB- data for dette området. 

 

4.3 Flomfrekvensanalyse og valg av beregningsmetode 

Det er foretatt et utvalg av målestasjoner med fokus på små felt i nærliggende område og med 

noenlunde sammenlignbare feltkarakteristika. HYDRA II programvare (NVE) er anvendt for å 

undersøke feltkarakteristika og vannføringer er hentet fra NVE rapport 13/2015, tabell 6.1. En 

oversikt over nedbørfeltkarakteristika og vannføring (kulminasjon for årsflom (QM) og 200 års -

flom (Q200) med spesifikke verdier) for bekken som ligger vest i planområdet og nærliggende 

målestasjoner er vist i tabell 4.1. 

 

 

Tabell 4.1: Oversikt over nedbørfeltkarakteristika og vannføring (kulminasjon for årsflom (QM) og 

200 årsflom (Q200) med spesifikke verdier) for Vennesla bekken og nærliggende målestasjoner. 

 

Kulm = kulminasjon 

QM = Middelflom 

Q200 = 200 årsflom 

NB: Alle nedbørfeltkarakteristika for nabofelt er hentet fra Hydra, mens nedbørsfelt er hentet fra 

GIS. 

 

Av de nærliggende målestasjonene i tabell 4.1 er det kun Stigvassåi som har en skogandell og 

kulminasjonsverdi som er direkte sammenlignbar med Vennesla bekken. De andre parameterne 

for disse to feltene er ikke like med feltet til Vennesla bekken, med unntak av Jogal og Knabåni 

ligger noe høyere. Basert på vurderingene ovenfor velger vi å se bort fra alle feltene. 

 

For felt mindre enn 1 km2 har vi valgt å bruke den rasjonale formel. Vi har videre brukt IVF-

kurven for Kristiansand – Sømskleiva, men med en reduksjonsfaktor på 0,8. 

 

4.4 Avrenningsanalyser og beregning av dimensjonerende flom 

Avrenningsanalyser beregner strømningsretning fra høyeste punkt/celle i et delnedbørfelt og  ned 

til laveste punkt, inklusive en summering av oppstrøms areal langs linjene. Eventuelle hindringer 

og forsenkninger i terrenget, vil i analysen bli «fylt igjen» inntil vannet igjen finner en 

lavereliggende celle. Basert på avrenningsanalysen er det så generert delavrenningsfelt 

oppstrøms hver enkelt stikkrenne/kulvert. 

 

For å få med effekt av kulverter/bruer og OV-ledninger må disse «brennes» ned i terrengmodellen 

slik at vannet kunne renne gjennom disse og videre nedstrøms. 
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Stikkrenner og kulverter er lagt inn med tanke på å opprettholde eksisterende vannveier. Disse er 

manuelt tilpasset synlige bekker/lavpunkter basert på terrengmodell. Ved bruk av GIS -verktøy er 

kulverter og OV-ledninger konvertert til linjetema vinkelrett på veien. Videre er synlige  bruer og 

utvalgte stikkrenner/kulverter lagt inn manuelt som linjer og deretter «brent inn» i terrengmodell.  

 

 

Figur 4.2. Eksempel på stikkrenne/kulvert som «linje». 
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Figur 4.3. Eksempel på beregnede og graderte avrenningslinjer for Moseidmoen, med 

kulverter/OV-ledninger. 
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Figur 4.4. Eksempel på beregnede delnedbørfelt/avrenningsfelt for større sekundære flomveier. 

Svarte nedbørsfelt er felt som er uavhengig av hverandre, røde er felt som kombineres (der to 

eller flere flomveier møtes og blir til en større flomvei). 

 

Det er også foretatt en avrenningsanalyse UTEN stikkrenner/kulverter under veien. Dette er 

såkalte sekundære flomveier gitt at OV-ledninger/kulverter går fulle og vannet må finne en 

alternativ vei til nærmeste bekk/elv. Videre er det utført en beregning av dybden til såkalte 

forsenkninger, hvilket sier noe om potensielt flomutsatte områder gitt at OV-ledninger/kulverter 

går fulle. Dette sier noe om konsekvensen ved flom. 

 

 



Rambøll - overvann, avrenning og flom-analyse 

 

  

 

20/38 

 

Figur 4.5. Eksempel på beregnede forsenkninger og sekundære flomveier «oppå bakken», gitt at 

kulverter/OV-ledninger går fulle. Temakart viser oppfylling foran kulvert og deretter potensiell 

sekundær flomvei nordvest mot Venneslafjorden (Otra). 

 

Tabell 4.1 viser beregnede 200års flomvannføringer både basert på formler for små nedbørfelt, 

rasjonale formel ved bruk av IVF-kurver fra Kristiansand – Sømskleiva, samt for valgt metode. 

Som forventet er flomvannføringer basert på rasjonale formel gjennomgående høyere enn form-

ler for små felt. Alle parametere som inngår i beregningene er vist i vedlegg 1: Hovedtabell med 

resultater. 

Det er kjent at rasjonale formel generelt kan gi for høye verdier for felt over 0,2-0,5 km2, spesielt 

dersom en ikke justerer avrenningskoeffisienter ned på grunn av feltets størrelse (en praksis noen 

benytter). Dess større felt og høyere andel «glatte» flater, dess større forskjell vil det kunne være 

mellom metodene. I denne analyse har vi IKKE justert avrenningskoeffisienter ned, men brukt 

skalering i henhold til verdier oppgitt i tabell 3.1. I tillegg har vi valgt å justere formel for 

konsentrasjonstid basert på overflatetype, hvilket vil gi kortere konsentrasjonstid og dermed 

høyere beregnet avrenning. 

Beregninger i denne analyse basert på rasjonale formel vurderes å være høye/konservative, mens 

formler for små felt anses å være mer moderate anslag som harmonerer med observerte 

flomdata i regionen. NVEs nasjonale formler for små nedbørfelt har imidlertid et fåtall mikrofelt 

(<1 km2) inkludert i datagrunnlaget. Basert på ovenstående vurderinger har vi valgt å benytte 
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rasjonale formel for felt opp mot 1 km2 (med reduksjonsfaktor 0,8 i forhold til IVF Kristiansand – 

Sømskleiva) og formler for små nedbørfelt for de større (median anslag). 

Som et ledd i områdeplanen for Moseidmoen er det valgt å se på tiltak for åtte delnedbørsfe lt som 

har avrenning inn mot det bebygde og flate området ved Moseidmoen.  

Ved å bearbeide retning og terreng i og rundt Moseidmoen har det lyktes å redusere avrenningen 

til bebygde og flate området ved Moseidmoen. 

 

 

Figur 4.6. Beregnede delnedbørfelt/avrenningsfelt. Svarte nedbørsfelt er felt som er uavhengig av 

hverandre, røde er felt som kombineres (der to eller flere flomveier møtes og blir til en større 

flomvei) og røde prikker indikerer hvor nedbørsfeltet er generert i fra. 
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Tabell 4.2: Beregnede spesifikke avrenninger og valgt dimensjonerende vannføring for 200 års-

flom for utvalgte nedbørsfelt. 

 

Beregningsparametere Formler for små nedbørfelt Q200 Q200

Moseidmoen Areal Avrenningsfaktor 200 års spesifikk avrenning 200 års spesifikk avrenning Valgt inkl. klima Vannføring

ID km2 l/s*km2 l/s*km2 l/s*km2 l/s*km2 m3/s

KU-Moseidmoen-01 2.45 0.20 2341 2623 2341 3278 8.02

KU-Moseidmoen-02 0.13 0.45 3451 9313 7450 10431 1.37

KU-Moseidmoen-03 0.35 0.80 3023 19941 15953 22334 7.77

KU-Moseidmoen-04 0.16 0.80 3360 24019 19215 26902 4.30

KU-Moseidmoen-05 0.13 0.35 2729 7101 5680 7953 1.03

KU-Moseidmoen-06 0.30 0.50 3091 8756 7004 9806 2.90

KU-Moseidmoen-07 0.09 0.45 3655 10824 8659 12123 1.04

KU-Moseidmoen-08 0.43 0.45 2936 9825 7860 11004 4.74

Den rasjonale formel
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5. KAPASITET OG BELASTNING, EKSISTERENDE 

SITUASJON (UTEN TILTAK) 

5.1 OV-ledning/kulvertkapasitet 

Kapasitet til OV-ledning/kulverter er beregnet basert på innløpskontroll, bruk av nomogrammer, 

Colebrooks formel, samt forutsatt full utnyttelse av tverrsnittet. Det vil si at forholdet mellom 

oppstuvningshøyde og diameter, Hw=1,2*diameter (høyde). Dette gir en god indikasjon på 

kulvertens normale kapasitet. Ved høyere oppstuvning i forkant vil også kulverten få en høyere 

kapasitet, men dette forutsetter at ytterligere oppstuvning ikke medfører flomfare eller andre 

ulemper (erosjon, oversvømmelser). 

Det er totalt beregnet kapasitet for 4 unike rør/kulverttyper. OV-ledning og kulvert på 600 mm 

dominerer. Den største bekk/elv har dimensjon opp mot 2 meter. 

 

Tabell 5.1: Rør/kulverttype, antall og beregnet OV-ledning/kulvertkapasitet på de utvalgte 

delnedbørsfeltene i Moseidmoen. 

Form Type: Bredde/ Diameter- høyde Kapasitet, teo (m3/s) Kommentar 

Sirkulært 160 0.02  

Sirkulært 400 0.15  

Sirkulært 600 0.45  

Sirkulært 2000 9.75  

 

5.2 Flombelastning på OV-ledninger og kulverter  

 
Potensiell flombelastning for hver stikkrenne/kulvert er beregnet etter følgende formel:  

 

Flombelastning = Q200 / Qkapasitet  

hvor  

Q200 = Dimensjonerende 200 årsflom  

Qkapasitet = Kulvertens kapasitet ved Hw/D=1,2 (akkurat dykket innløp).  

 
Flombelastning, basert på forholdstallet (Q200/Qkapasitet) har kan vurderes på følgende måte i for-

hold til belastning/overbelastning ved 200 årsflom:  

0-1 Lav-Normal (Grønn)  
1-2 Høy (Orange/gul)  

2-3 Meget høy (lys rød)  

3- Særdeles høy (mørt rød)  
 

Tabell 5.2. viser beregnet flombelastning for OV-ledningene/kulvertene til de utvalgte 

delnedbørsfeltene i Moseidmoen.  
 

Sentrale parametere i forhold til å vurdere flomutsatte områder (og ikke bare enkelt 

ledninger/kulverter) er avstand til andre ledninger/kulverter med potensiell kapasitet, 
overfyllingshøyde og eventuell nærhet til eksisterende bekk/elv-kryssing med potensiell høy 

kapasitet.  

 
Overfyllingshøyde er antatt høyde på vei (dvs. høyde fra topp kulvert til topp vei) og gir en 

indikasjon på hvor høyt vannet kan stuves opp i forkant av kulverten før vannet flommer over 

veien/terrenget. Verdiene er hentet fra en grovsjekket i terrengmodell.  
 

H/dia er forholdet mellom overfyllingshøyde og diameter/høyde på stikkrenne/kulvert og sier noe 

om potensiell tilgjengelig oppstuvning ved innløp før overflomming av vei/terreng.  
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Tab 5.2. Beregnet flombelastning (Q200/Qkap) for OV-ledningene/kulvertene til de utvalgte 

delnedbørsfeltene i Moseidmoen. 

 

 

Det er ikke uventet at det kun er kulvert i tilknytning til Venneslabekken som har tilstrekkelig 

kapasitet. Dimensjoneringskriterier (Q20 inkl. kima), fellesledninger etc. er eksempler som spiller 

inn på kapasiteten. Videre må det poengteres at beregningene er svært grove, men indikerer at 

ledningsnettet har for lav kapasitet og kan med stor sannsynlighet ikke takle mer en hendelse 

som tilsvarer QM eller Q2.  

Beregningsparametere Q200

Moseidmoen Areal Avrenningsfaktor Vannføring Kulvertdim (h) Kulvertdim (h) Kulvert kapasitet Overfyllingshøyde H/Dia Q200/Qkap

ID km2 m3/s mm m-m m3/s m - -

KU-Moseidmoen-01 2.45 0.20 8.02 2000 2000 9.75 0.8 0.4 0.82

KU-Moseidmoen-02 0.13 0.45 1.37 600 600 0.45 0.8 1.3 3.04

KU-Moseidmoen-03 0.35 0.80 7.77 600 600 0.45 0.8 1.3 17.27

KU-Moseidmoen-04 0.16 0.80 4.30 400 400 0.15 0.8 2.0 28.67

KU-Moseidmoen-05 0.13 0.35 1.03 600 600 0.45 0.8 1.3 2.29

KU-Moseidmoen-06 0.30 0.50 2.90 600 600 0.45 0.8 1.3 6.44

KU-Moseidmoen-07 0.09 0.45 1.04 160 160 0.02 0.8 5.0 52.21

KU-Moseidmoen-08 0.43 0.45 4.74 600 600 0.45 0.8 1.3 10.54

Stikkrenne/Kulvertkapasitet
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6. UTVALGTE TILTAKSOMRÅDER 

For å redusere flomsituasjoner ved Moseidmoen, samt avlaste eksisterende infrastruktur har vi 

sett på avbøtende tiltak for å lede bort flomvannet ved ekstreme regnhendelse r før det når selve 

Moseidmoen. Med tanke på planområdets geografiske plassering og klima, er det tenkt på 

bærekraftige løsninger som håndterer avrenningen på bakkenivå. 

Eksisterende ledningsnett er gammelt og har ikke kapasitet til å ta unna dagens avrenning. 

Løsningene som er visualisert i figur 6.1 er basert på åpne flomveier/ grøfter og oppgradering av 

enkelte ledningstrekk.  

De planlagte vannveiene ledes mot naturlige vassdrag. Det er vist gjennom grove beregninger 

bredde og dybde forhold på vannveien, nye traseer og dimensjoner OV-ledninger/kulverter.  

I figur 6.1 er de planlagte løsningene illustrert.  

 

 

Figur 6.1: Oversikt over tiltak. Tiltakene omfatter oppgradering av OV-ledning, nye kulverter, 

senkning av terreng og etablering av forsenkninger/våtmarker for dempning av overvann. 
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Etter at vi har lagt inn de tiltakene i GIS modellen har vi gjort en ny beregning. 

Tabell 6.1 viser beregnede 200års flomvannføringer både basert på formler for små nedbørfelt, 

rasjonale formel ved bruk av IVF-kurver fra Kristiansand – Sømskleiva, samt for valgt metode 

etter tiltak. 

Som forventet har vi klart å redusere avrenningen inn mot selv Moseidmoen og ført vann fra 

åsene ovenfor Moseidmoen nord og sørover. 

 

Tabell 6.1: Beregnede spesifikke avrenninger og valgt dimensjonerende vannføring for 200 års-

flom for utvalgte nedbørsfelt etter tiltak. 

 

* KU-Moseidmoen-09 er etablert for å illustrere endringen av nedbørsfeltet som tidligere gikk mot 

Haakon 7. veg. 

 

 

 

Figur 6.2: Senkning av Haakon 7. veg og oppgradering av OV-ledning. 

 

Tiltaket som er illustrert i figur 6.2 går ut på at man gjør større terreng inngrep i Haakon 7. veg 

med bakgrunn i å etablere et selvfall fra gaten og ned til vassdraget Otra. I figur 6.3 vises et 

lengdesnitt av eksisterende terreng og editert terreng, på det meste senkes terrenget med over 

1m. Med et fremtidig perspektiv et det også tatt høyde for at eksisterende OV-ledning i Haakon 7. 

veg oppgraderes fra 600mm til 1200mm.  

Tiltaket er krevende både anleggsmessig og økonomisk, men vil være et nyttig tiltak som 

reduserer utfordringer knyttet til flom betraktelig. Videre må også tiltaket sees i sammenheng 

med tiltakene som beskrives under figur 6.4. 
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Figur 6.3: Illustrasjon av terrengjusteringer i Haakon 7 veg. Grøn linje illustrer dagens terreng, 

mens grønn linje illustrerer justert terreng.  
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Figur 6.4: Etablering av grøfter og forsenkninger/våtmarker. 

 

Tiltakene som beskrives i figur 6.4 består av flere sammenhengende tiltak. De brune linjene 

illustrerer grøfter som er etablert for å «fange» avrenningen fra åskammen ovenfor. Grøftene har 

som mål å lede avrenningen fra åskammen sørover mot Vennesla bekken. Vannføringen ned fra 

åskammen er beregnet lengst nord til å være ca. 1.03 m3/s. Som følge mindre fall i grøften mot 

Vennesla bekken vil ikke grøften teoretisk klare mer en ca. 0.25 m3/s. 

Derfor må man etablere hjelpetiltak langs grøftetraseen, det er foreslått å etablere to kunstige 

våtmarker/ forsenkninger for å bremse vannet før det renner videre i grøften (disse er vist som 

skravur i figur 6.4). Videre er det tenkt et overløp til OV- ledningen i Haakon 7. veg, (illustrert 

ved rød sirkel i figur 6.3). Kulvertene som ligger langs grøften helt frem til Vennesla bekken må 

være av størrelsesorden Ø1000 mm. 
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Figur 6.5: Oppgradering av OV-ledning. 

 

I figur 6.5 har vi illustrert en oppgradering av eksisterende OV-ledning. OV-ledningen håndterer i 

dag overvann fra åskammen mot Montjønn, samt avrenning fra terreng inne på kvadraturen. Våre 

grove beregninger indikerer at ledningen har for liten kapasitet og bør oppgraderes fra dagens 

dimensjon på 600 mm til 1000 mm. 

Det påpekes på at det er sett på terrengingrep som kan forbedre avrenningsmønstrene i området 

i figur 6.5, spesielt vegene i kvadraturen og Drivenesvegen. Tiltakene er svært kostnadskrevende 

og vil med stor sannsynlighet berøre alle eiendommene i kvadraturen. Det er derfor ikke lagt vekt 

på disse løsningene i denne utredningen.  
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Figur 6.6: Oppgradering av OV-ledning, etablering av grøfter og overløp/ bekkeinntak. 

 

Tiltaket illustrert i figur 6.6 går i hovedsak ut på oppgradering av eksisterende OV-ledning fra 

Ø160 mm (varierer mye mellom ulike dim.) til Q1400 mm frem til nytt bekkeinntakt og 1600 

videre ned til utløp (Otra). 

Det er registrert en Q1000 mm OV-ledning som ligger under byggene i tilknytning til 

idrettsplassen og det antas at denne håndterer noe av avrenning fra åskammen oppstrøms. Som 

et supplement er det utarbeidet grøfter i nedre del av åskammen med oppgave i å fange opp mer 

av avrenningen og lede dette til en bekkelukking og inn på OV-ledning ned til utløp (Otra). 
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7. KAPASITET OG BELASTNING, PLANLAGT SITUASJON 

(MED TILTAK) 

7.1 OV-ledning/kulvertkapasitet 

Kapasitet til OV-ledning/kulverter er beregnet basert på innløpskontroll, bruk av nomogrammer, 

Colebrooks formel, samt forutsatt full utnyttelse av tverrsnittet. Det vil si at forholdet mellom 

oppstuvningshøyde og diameter, Hw=1,2*diameter (høyde). Dette gir en god indikasjon på 

kulvertens normale kapasitet. Ved høyere oppstuvning i forkant vil også kulverten få en høyere  

kapasitet, men dette forutsetter at ytterligere oppstuvning ikke medfører flomfare eller andre 

ulemper (erosjon, oversvømmelser). 

Det er totalt beregnet kapasitet for 6 unike rør/kulverttyper. OV-ledning og kulvert på 1200 og 

1400 mm dominerer. Den største bekk/elv har dimensjon opp mot 2 meter. 

 

Tabell 7.1: Rør/kulverttype, antall og beregnet OV-ledning/kulvertkapasitet på de utvalgte 

delnedbørsfeltene i Moseidmoen. 

Form Type: Bredde/ Diameter- høyde Kapasitet, teo (m3/s) Kommentar 

Sirkulært 250 0.043  

Sirkulært 1000 1.58  

Sirkulært 1200 2.46  

Sirkulært 1400 3.90  

Sirkulært 1600 5.60  

Sirkulært 2000 9.75  

 

7.2 Flombelastning på OV-ledninger/kulverter  

 

Potensiell flombelastning for hver stikkrenne/kulvert er beregnet etter følgende formel:  
 

Flombelastning = Q200 / Qkapasitet  

hvor  
Q200 = Dimensjonerende 200 årsflom  

Qkapasitet = Kulvertens kapasitet ved Hw/D=1,2 (akkurat dykket innløp).  

 
Flombelastning, basert på forholdstallet (Q200/Qkapasitet) har kan vurderes på følgende måte i for-

hold til belastning/overbelastning ved 200 årsflom:  

0-1 Lav-Normal (Grønn)  
1-2 Høy (Orange/gul)  

2-3 Meget høy (lys rød)  

3- Særdeles høy (mørt rød)  
 

Tabell 5.2. viser beregnet flombelastning for OV-ledningene/kulvertene til de utvalgte 

delnedbørsfeltene i Moseidmoen.  
 

Sentrale parametere i forhold til å vurdere flomutsatte områder (og ikke bare enkelt 

ledninger/kulverter) er avstand til andre ledninger/kulverter med potensiell kapasitet, 

overfyllingshøyde og eventuell nærhet til eksisterende bekk/elv-kryssing med potensiell høy 
kapasitet.  

 

Overfyllingshøyde er antatt høyde på vei (dvs. høyde fra topp kulvert til topp vei) og gir en 
indikasjon på hvor høyt vannet kan stuves opp i forkant av kulverten før vannet flommer over 

veien/terrenget. Verdiene er hentet fra en grovsjekket i terrengmodell.  
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H/dia er forholdet mellom overfyllingshøyde og diameter/høyde på stikkrenne/kulvert og sier noe 

om potensiell tilgjengelig oppstuvning ved innløp før overflomming av vei/terreng. 

 

Tabell 7.2. Beregnet flombelastning (Q200/Qkap) for OV-ledningene/kulvertene til de utvalgte 

delnedbørsfeltene i Moseidmoen etter tiltak. 

 

* KU-Moseidmoen-09 er etablert for å illustrere endringen av nedbørsfeltet som tidligere gikk mot 

Haakon 7. veg. 
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8. USIKKERHET I ANALYSE- OG BEREGNINGSRESULTATER 

Det vil alltid være usikkerheter knyttet til avrenningsanalyser av denne type. Usikkerhe tene er 

primært knyttet til følgende elementer: 

 

• Avrenningsanalyser i GIS: 

o Terrengmodell basert på rådata (laserdata og høydekurver). 

o Bearbeidet terrengmodell for avrenningsanalyse, inklusive effekt av stikkrenner/ 

kulverter og overvannsledninger, samt andre hindringer som blant annet bruer og 

kulverter. 

• Flomberegninger basert på: 

o Flomfrekvensanalyse basert på observerte flomvannføringer. 

o Formler for små nedbørfelt. 

o Rasjonale formel og dens parametere. 

• Kulvertkapasitet, tilgjengelig og forsvarlig oppstuvningshøyde. 

 

Avrenningsanalyse/terrengmodell: 

Terrengmodellen er basert på en 0,25 x 0,25 meter raster-modell. Det er med stor sannsynlighet 

skjedd endringer siden scanning ble gjennomført i 2017. Eksempelvis kan det være gjennomført 

terrenginngrep som resulterer i endret avrenningsmønster. Avrenningsanalysen er videre en ren 

1D modell, hvilket blant annet betyr at for de tilfeller (f.eks. flate områder) der flomvannet i 

virkeligheten vil kunne fordele seg i to eller flere løp, så vil en 1D analyse kun velge den laveste 

flomvei. 

 

Bearbeidet terrengmodell inkluderer utvalgte stikkrenner/ kulverter og overvannsledninger fra 

Vennesla kommune. I våre analyser vil det kunne være naturlige vannveier som ikke er medtatt i 

terrengmodell av ulike årsaker. 

Beregnede avrenningslinjer er kontrollert mot registrerte hovedbekker og elver, men grensene 

mellom avrenningsfelt er usikre spesielt i flate områder. 

 

Flomberegninger: 

Formler for små nedbørfelt har en usikkerhetsfaktor på ca. 0,5-2. Den rasjonale formel antas å ha 

en høyere usikkerhet, spesielt for større felt dvs. i denne sammenheng større enn 0,2-0,5 km2. 

Observerte flomvannføringer i regionen viser store gradienter i spesifikke flomstørrelser og få 

stasjoner for små/mikro felt. 

 

Samlet vurderes usikkerheten å være i klasse 3 (av 5, 1 er best) for felt større enn 1 km2 og 

klasse 4 (av 5) for mindre felt, dvs. såkalte mikrofelt. 

Klasse 3 betyr brukbart hydrologisk datagrunnlag, men store  gradienter i området. 

Klasse 4 er begrenset hydrologisk datagrunnlag. 

 

Kulvertkapasitet: 

Kulvertkapasitet er basert på innløpskontroll og fullt utnyttet/dykket innløp. Ved høyere 

vannføring vil flomvannet kunne stuves opp høyere enn stikkrenne/kulvert-dimensjon, og dermed 

vil kapasiteten øke. Beregnet kapasitet er imidlertid et godt uttrykk for stikkrennens/kulvertens 

«normale» flomkapasitet. 

 

Med bakgrunn i en samlet vurdering av usikkerhet i resultater konkluderes det med at analysene 

gir en god oversikt over flomutsatte delstrekninger, men at videre detaljkartlegging er nødvendig 

før eventuelle avbøtende tiltak vurderes. 
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Etter dialog med kommunen har vi pekt på endringer i terrenget som har skjedd i sidene 

scanningene ble gjennomført i 2017. Det som Rambøll har fått informasjon om er påpekt i figur 

8.1 nedenfor. 

 

 

Figur 8.1: Oversikt over endringer som kan ha påvirkning for sekundære flomveier, retning og 

oppstuvning på terreng. 

Terreng fylt igjen. Avrenning 

fra jorde vi fremdeles oppstå. 

Etablert avskjærende grøft. 

Dette vises ikke i analyse, 

flomvei vil dreie nordvest. 

Det er gjennomført 

overvannstiltak i området, 

samt oppgradert 

overvannsledninger som kan 

gi endret avreninngsmønster. 
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9. SAMMENDRAG OG ANBEFALNINGER 

Rambøll gjennomførte en områdeplan for Moseidmoen i Vennesla kommune  i 2018. 
Områdeplanen består av en stedsanalyse med mulighetsstudium og en områdeplan med 
konsekvensutredning.  

Hovedmålet med denne utredning har vært å identifisere og dokumentere aktsomhetsområder for 

flom, der eksisterende vannveier krysser områdeplanen, samt vurdere konsekvenser av fortetting 

i områder i forbindelse med utbyggingsstrategiene som presenteres i mulighetsstudium. Videre 

skal delområder prioriteres med hensyn til videre detaljert kartlegging, og eventuelt behov for 

tiltak. 

Delmål 1 vil være å sikre de mest utfordrende områdene mot flom og anbefale  et minstekrav for 

overvannshåndtering og trygge flomveier. 

Usikkerhet i analyse og beregninger 

Det poengteres at anlyser og beregninger gjort i denne utredningen er grove og konservative. Det 

må i videre detaljering sees mer detaljert på kapasitetsberegninger av ledningsnett, gjøres mer 

detaljerte beregninger av hva ledningsnettet/ kulverter faktisk klarer å fang opp ved ulike regn 

hendelser. En hydraulisk ledningsnettmodell kan også være et alternativ.  

 

Resultatene fra avrenningsanalysen er vist i vedleggene G100, G101, G102 G103. G100 og G101 

viser dagens situasjon med og uten ledningsnett, og G102 og G103 viser er en fremtidig situasjon 

etter tiltak med og uten ledningsnett. 

Videre er det vist fire hovedtiltak for å redusere overvannsproblematikken og e r beskrevet i 

kapittel seks. Løsningene som er visualisert i figur 6.1 er basert på åpne flomveier/ grøfter og 

oppgradering av enkelte ledningstrekk.  

De planlagte vannveiene ledes mot naturlige vassdrag. Det er vist gjennom grove beregninger 

bredde og dybde forhold på vannveien, nye traseer og dimensjoner OV-ledninger/kulverter.  

I figur 6.1 er de planlagte løsningene illustrert.  

 

Sett i lys av plan sitt arbeide, ref. Figur 1.1: Forslag utbyggingsstrategier har vi forsøkt å rette 

tiltakene mot disse områdene. Det rettes imidlertid også utfordringer til denne rangeringen med 

tanke på overvannsproblematikk.  

Før en evt. igangsetting av utviklingsstrategi 1 bør tiltak beskrevet i figur 6.2 og 6.3 

gjennomføres – dette for å imøtekomme en fremtidig fortetting av området. Dette er også i dag 

et område som er berørt under ekstreme regnhendelser og det anbefales ikke å øke fortettingen 

før evt. tiltak er igangsatt. 

Utviklingsstrategi 2 er et mindre utsatt område, men avrenningsanalysen viser  utfordringer 

knyttet til ekstreme regnhendelser. Det anbefales også her å gjennomføre tiltak som er beskrevet 

i figur 6.5 og 6.6 før en evt. fortetting av området påbegynnes.  

Utviklingsstrategi 3 er det beste utviklingsanternativet sett fra overvannsperspektiv. Det er ikke 

knyttet større tiltak til dette området, men det poengteres at en økt fortetting vil generere 

raskere avrenning fra området – og lokale overvannstiltak må ivaretas under en evt. fortetting da 

raksere avrenning kan påvirke andre områder. 

Utviklingsstrategi 4 er det mest omfattende området å øke fortettingen i. Dette med bakgrunn i 

flere årsaker; dårlig infrastruktur (mye felles ledninger), evt. krever mye inngrep i eiendommer, 
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samt naturlige og sekundære flomveier til Otra er krevende å etablere. Det anbefales derfor ikke 

å øke fortettingen i dette området. 

 

Anbefalinger knyttet til videre detaljplanlegging 

• Identifiserte aktsomhetsområder i denne utredning må spesielt hensyntas i etterfølgende 

detalj- og tiltaksplanlegging. 

• Overvann fra nye planområder skal i størst mulig grad, dvs. der det er praktisk mulig i 

forhold til topologi, fordrøyes før det ledes til lokal resipient. Fordrøyningstiltak 

dimensjoneres for en 20 årshendelse + klimapåslag. 

• Kommunen bør generelt sette krav til at nye utbygginger må infiltrere og fordrøye over-

vann lokalt, og at 200 årsflom ikke skal øke som følge av fremtidige utbygginger. 

• I denne utredning er det beregnet dimensjonerende 200 årsflom + 40 % klimapåslag og 

tilhørende grovt/konservativt anbefalte kulvertstørrelser for viktige aktsomhetsområder. 

Endelig valg av hovedløsninger (utløpsterskler, kulvert fall/bunnforhold, retningsendring-

er, terrassering osv.) og kulvertdimensjoner/design tas under detaljplanleggingen, når 

viktige forutsetninger er klarlagt. 

• Det bør opparbeides en ordning slik at vannveiene vedlikeholdes, eksempelvis grøfting på 

sommerstid. Men det poengteres også i henhold til vintervedlikehold, vannveiene bør 

skånes for snødumping. Det er viktig at vannveiene er åpne når snøsmeltingen skjer. 
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11. VEDLEGG 

Vedlegg 1:Temakart 

G100 Avrenningsanalyse, flomveier eksisterende situasjon, uten effekt av ledningsnett 

G101 Avrenningsanalyse, flomveier eksisterende situasjon, med effekt av ledningsnett 

G102 Avrenningsanalyse, flomveier etter tiltak, uten effekt av ledningsnett 

G103 Avrenningsanalyse, flomveier etter tiltak, med effekt av ledningsnett 

G104 Utvalgte nedbørsfelt eksisterende situasjon 

G105 Utvalgte nedbørsfelt planlagt situasjon med tiltak 
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