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Sammendrag:
I forbindelse med opparbeidelse av ny gang- og sykkelveg langs Fv120 er det gjort beregninger
av 200-årsflom og nødvendig dimensjonering av kulverter i strekningen fra Leikvoll til Skogen
langs Fv120 i Gjerdrum og Skedsmo kommune.
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1

Innledning
Gjerdrum kommune og Skedsmo kommune regulerer et område langs Fv120.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opparbeidelse av ny gang- og
sykkelveg på strekningen mellom Leikvoll og Klampenborg. I forbindelse med
etablering av gang-/sykkelvei vil det etableres et overvannsanlegg i rabatten mellom
Fv120 og gang-/sykkelveien.

Følgende beregninger er utført:
•

Beregning av vannføring for 200-årsflom med og uten klimapåslag ved
Fjeldly, Gjerdrum kommune.

•

Beregning av vannføring ved 200-årsflom med og uten klimapåslag ved
Leikvoll, Skedsmo kommune.

•

Beregning av vannføring ved 200-årsflom med og uten klimapåslag for
kulvert som krysser Byvegen like nord for Fjeldly i Gjerdrum kommune.
Videre referert til som «kulvert».

•

Beregning av nødvendig dimensjon for kulverter, kulvertene skal ha
kapasitet for 200-årsflom med klimapåslag for hver av de tre nedbørfeltene
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Figur 1 Viser geografisk plassering av området for beregninger
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Figur 2 Geografisk plassering av Leikvoll, Fjeldly og kulvert som krysser Byvegen
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Flomberegning – 200-årsflom langs Fv120/Byvegen i
Gjerdrum kommune
Som nevnt innledningsvis er det beregnet vannmengdene ved en 200-årsflom for
elv langs Byvegen fra Fjeldly til Leikvoll i Gjerdrum kommune. Dette blir benyttet
som underlag for videre beregninger av dimensjoner for kulverter langs samme
strekning.
Størrelsen på en flom defineres oftest med gjentaksintervallet (T), dette sier noe om
gjennomsnittlig antall år mellom hver gang en flom med en gitt størrelse vil inntreffe.
En middelflom er middelverdien av høyeste vannføringer hvert år i en årrekke, når
flommer blir større enn middelflommen blir størrelsen på flommen benevnt med
gjentaksintervall (T = 10, 20, …, 200). En 10-års flom inntreffer med 10%
sannsynlighet i løpet av ett år, en 200-års flom inntreffer med 0.5% sannsynlighet et
gitt år eller gjennomsnittlig én gang i løpet av 200 år. Nedbørfeltet for Leikvoll,
Fjeldly og kulverter som krysser Fv120 er vist i Figur 3 til Figur 5.

De benyttes vanligvis tre ulike metodikker for flomberegning, de tre vanligste
metodene er:
-

NIFS, nasjonalt formelverk, for nedbørfelt mindre enn 50 km2.

-

Rasjonell metode, NVE anbefaler denne beregningsmetoden for felt mellom 0.2
til 0.5 km2.

-

Flomfrekvensanalyse av observerte vannstander til vannmerker.

Alle de tre nedbørfeltene er relativt små, med feltareal mellom 0.4 km2 til 2.4 km2.
Metodikken til flomberegningene er derfor valgt ut fra størrelsen på nedbørsfeltet.
Tabellen under viser hvilken flomberegningsmetodikk som er benyttet for de tre
nedbørfeltene.
Tabell 1 Oversikt over hvilken beregningsmetode som er benyttet for de tre nedbørfeltene

Flomfrekvensanalyse NIFS nasjonalt
formelverk

Rasjonell metode

Leikvoll

x

x

Fjeldly

x

x

Kulvert 1

x

x

x

Kulvert 2

x

x

x

Nedbørfeltet for hver av de tre kulvertene i Figur 3, Figur 4 og Figur 5.
Feltparametere for nedbørfeltene er gitt i Tabell 2.
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Figur 3 Nedbørfelt ved Leikvoll, Skedsmo kommune (utklipp fra ArcMap)
dfdfdddddddddddddddd

RAPPORT

SIDE 8 AV 29

Figur 4 Nedbørfelt ved Fjeldly, Gjerdrum kommune (utklipp fra ArcMap)
dfdfdddddddddddddddd

RAPPORT

SIDE 9 AV 29

Figur 5 Nedbørfelt for kulvert under Fv120, Gjerdrum kommune (utklipp fra ArcMap)
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Tabell 2 Feltparametere til nedbørfeltet til Leikvoll, Fjeldly og kulvert 1. Feltparameterne er hentet fra
ArcMap og NVEs kartverktøy NEVINA).

2.1

Feltparameter

Leikvoll

Fjeldly

Kulvert

Areal, nedbørfelt
(km2)
Laveste punkt i
feltet, Hmin (moh.)
Høyeste punkt i
feltet, Hmax (moh.)
Effektiv sjøprosent,
Ase (%)
Middelvannføring
(l/s pr. km2)

2.4

0.8

0.7

171

164

168

305

321

321

0.0

0.1

0.1

21.1

26.4

0.3

Flomberegning ved bruk av flomfrekvensanalyse

En flomberegning er utført ved bruk av flomfrekvensanalyse i henhold til
«Retningslinjer for flomberegninger» (NVE 2011a). For beregning av middelflom og
flommer med ulike gjentaksintervall er det gjort en vurdering av sammenlignbare
målestasjoner. Det ligger ingen målestasjoner i noen av de tre nedbørfeltene.
Omkringliggende målestasjoner er derfor benyttet, disse er valgt basert på geografisk
nærhet og vurdering av lignende feltparametere. Figur 6 viser en oversikt over de
vannmerkene som er benyttet til flomfrekvensanalysen, og Tabell 3 gir en oversikt
over feltparametere for de to valgte vannmerkene.
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Figur 6 Geografisk plassering av nedbørsfelter til vannmerkene 6.10 Gryta, 6.12 Vestli og de tre
nedbørfeltene i Gjerdrum og Skedsmo kommune
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Tabell 3 Feltparametere til nedbørsfeltene til vannmerkene 6.10 Gryta og 6.12 Vestli

Stasjons nr.
Navn

6.10
Gryta

6.12
Vestli

1967 – dd.

1974 – dd.

7.0

0.41

165

159

435

245

0.41

0.0

20.6

22.2

Uregulert dataperiode

Areal på nedbørfelt, A

(km2)

Laveste punkt i feltet, Hmin (moh)

Høyeste punkt i feltet, Hmax (moh)

Effektiv sjøprosent, Ase (%)
Middelvannføring (l/s pr. km2)

I tillegg til vannmerkene i Tabell 3 er vannmerkene 2.333 Eriksvann ndf., 6.39
Lutvannsbekken og 2.601 Slemdalsbekken vurdert. De har alle nedbørsfelt mindre
enn 10 km2, og en lav effektiv sjøprosent. Vannmerket 2.333 Eriksvann ndf. har kun 7
år med målinger, 6.39 Lutvannsbekken har 4 år med målinger og 2.601 har mye
manglende data. Disse vannmerkene er derfor ikke tatt med i beregningen.
Vannmerket 6.12 Vestli har 89 % urbaniseringsgrad, det vil si at
kulminasjonsflommene vil bli noe større her sammenlignet med felt som har en større
andel skog. Nedbørsfeltet til Fjeldly har 87.5 % skog, nedbørfeltet til Leikvoll har
størst andel urban del på 43.3 % og nedbørfeltet til kulverten ved Skogen har 92 %
skog. Med andre ord kan vannmerket 6.12 Vestli har en større vekt når det blir gjort
beregninger for Leikvoll, og 6.10 Gryta kan brukes for beregning for Fjeldly og
kulverten.
Tabell 4 viser beregnet middelflom, 200 års- og 1000-årsflom for de to vannmerkene.
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Tabell 4 Beregnet 200-årsflom og 1000-årsflom for vannmerkene 6.10 Gryta og 6.12 Vestli

Nr.

Areal
(km2)

6.10 7.0
6.12 0.41

Stasjonsnavn Frekvens- QM (l/s QM
Q200
3
fordeling pr.
(m /s) (l/s
km2)
pr.
km2)
Gryta
Gumbel
228.6 1.6
557.1
Vestli
Weibull
170.7 0.07
561.0

Q200
Q1000
3
(m /s) (l/s
pr.
km2)
3.9
657.1
0.23
683.0

Erfaringstall fra flomberegninger for Østlandet (NVE 2011a) gir flomverdiene for Q1000
mellom 600 – 1200 l/s pr. km2 for små felt (< 50 km2). De største verdiene er i meget
små felt, hvor de i noen tilfeller kan være opp mot 1500 l/s pr. km2, eller i felt langt
vest i området.
Sammenlignet med NVEs erfaringstall ligger spesifikk flomverdi for Q1000 for de to
vannmerkene i nedre del av skalaen. Vannmerket 6.12 Vestli har feltparametere som
stemmer best overens med nedbørfeltene til Fjeldly og kulverten under Byvegen, for
videre beregninger er derfor vannmerket 6.12 Vestli benyttet for de to sistnevnte
nedbørfeltene. Nedbørfeltet til Leikvoll har feltparametere som stemmer bedre
overens med vannmerket 6.10 Gryta, dette vannmerket er derfor benyttet for videre
beregninger for Leikvoll.
Flomfrekvensanalysen er utført på døgnmiddelverdier. Flommens kulminasjonsverdi
kan estimeres fra forholdet mellom flommens kulminasjonsverdi (Qmom) og
døgnmiddel (Qdøgn). Forholdet mellom kulminasjonsverdi og døgnmiddelverdi for
høstflom kan beskrives ved følgende regresjonsligning (NVE 2011a):
Høstflom:
Qmom/Qdøgn = 2,29 – 0,29 * logA – 0,290*Ase0.5

(1)

Vårflom:
Qmom/Qdøgn = 1,72 – 0,17 * logA – 0,125*Ase0.5

(2)

I tillegg er det oppgitt observerte kulminasjonsverdien for noen vannmerker i NVEs
«Retningslinjer for flomberegninger» (NVE 2011a).
Forholdet mellom momentan- og døgnmiddelflom er oppgitt i Tabell 5, det er oppgitt
både beregnede verdier ved bruk av regresjonsligningene gitt over og observerte
forholdstall fra NVEs retningslinjer for flomberegninger (NVE 2011). Beregnet
kulminasjonsflom for de tre nedbørfeltene er gitt i Tabell 6.
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Q1000
(m3/s)

4.6
0.28

Tabell 5 Observerte og beregnede forholdstall for kulminasjonsflom for 6.10 Gryta, 6.12 Vestli og de tre
nedbørsfeltene i Gjerdrum kommune

Qmom/Qdøgn

6.10 Gryta

6.12 Vestli

Observerte

1.43

2.41

Beregnede
(Vår/Høst)

1.5/1.87

1.79/2.40

Leikvoll

Fjeldly

Kulvert

1.66/2.18

1.7/2.23

1.7/2.25

Vannmerket 6.12 Vestli har høyest observerte kulminasjonsfaktor lik 2.41, dette er
grunnet et relativt lite nedbørsfelt, lav effektiv sjøprosent og en høy andel urbane
områder med tette flater. Det er forventet at vannmerket 6.12 Vestli har et høyere
forholdstall sammenlignet med de tre nedbørfeltene i Gjerdrum kommune.
Vannmerket 6.10 Gryta har større nedbørfelt sammenlignet med de tre nedbørfeltene
det skal gjøres beregninger for. Det er derfor forventet at 6.10 Gryta har et lavere
forholdstall enn disse nedbørfeltene.
For begge de to vannmerkene er observerte og beregnede forholdstall ganske like,
det er derfor valgt å benytte beregnede forholdstall for de fire nedbørsfeltene i
Gjerdrum kommune. Høstverdiene benyttes da nedbørsfeltet ligger i et område hvor
høstflom er dominerende.

Tabell 6 Beregnet 200-års kulminasjonsflom for Leikvoll, Fjeldly og kulvert
Leikvoll

Fjeldly

Kulvert 1

A (km2)

2.4

0.8

0.7

QM (m3/s)

0.41

0.2

0.16

qM
(l/(s*km2))

171

229

229

Qmom/Qdøgn

2.18

2.23

2.25

Q200 (m3/s)

1.3

0.45

0.39

Q200
(l/(s*km2))

557

561

561

Q200,

2.9

1.0

0.88

momentanverdi
(m3/s)
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2.2

Flomberegning ved bruk av nasjonalt formelverk (NIFS)
I forbindelse med Etatsprogrammet NIFS ”Naturfare – infrastruktur, flom og skred ”, som er
et
samarbeidsprosjekt
mellom
NVE,
Jernbaneverket og Statens vegvesen er det i 2015
utarbeidet et nasjonalt formelverk for beregning av
flom i små nedbørfelt.
(NVE 13/2015)
Som et ledd i utviklingen av nye retningslinjer /
veiledere for beregning av flom i små vassdrag er
det planlagt at dette blir en av flere foreslåtte
metodikker.
NVE 13/2015 beskriver utarbeidelsen av et
nasjonalt formelverk for beregning av middelflom
og flommer med høyere gjentaksintervall for små
umålte nedbørfelt i Norge. Regresjonsanalysene
ble utført på et datasett bestående av
vannføringsserier og feltkarakteristika for 149
nedbørfelt.

Analysene ga et formelverk hvor middelflommen, QM, estimeres ved to kovariater.
Disse to er middeltilsiget (middelvannføring i perioden 1961-90 i m3/s) og effektiv
sjøprosent. Formelen for middelflommen QM er som følger:
Qm (MIDTILSIG, Ase) = 18.97 * MIDTILSIG0.864exp-0.251* √ (Ase)

Videre ble det etablert et formelverk for å estimere vekstkurven for små umålte
nedbørfelt. Altså hvordan gå fra middelflom til en flom med et høyere gjentaksintervall.
Denne analysen gir en formel med 3 parametere hvor en av de er middelflommen som
er beskrevet over. De to andre parameterne som inngår i formelen for vekstkurver er
middelavrenningen (midlere årsavrenning i perioden 1961-90 i l/s pr.km2) og effektiv
sjøprosent. Formelen for beregning av forholdstallet mellom en flom, Q(T), med
gjentaksintervall T og middelflom, QM, er som følger:
Q(T)/Qm = 1 + 0.308*AVR_6190-0.137[Γ(1+k) Γ(1-k)-(T-1)-k]e0.16k/k
der k = -1 + 2/[1 + e0.391+1.54*Ase/100]
Formelverket gir kulminasjonsverdier. Tabell 7 viser 200-års kulminasjonsflom for de
tre nedbørsfeltene beregnet ved bruk av NIFSs formelverk.
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Tabell 7 Beregning av 200-årsflom ved bruk av NIFSs nasjonale formelverk

Leikvoll
Fjeldly
Kulvert
2.3

Areal
(km2)
2.4
0.8
0.7

Ase (%)
0.0
0.1
0.1

Middeltilsig
[l/s pr. km2]
21.1
26.4
26.5

Q200
(m3/s)
4.0
1.7
1.5

Q1000
(m3/s)
5.4
2.3
2.1

Q1000 (l/s
pr. km2)
2250
2875
2946

Flomberegning ved bruk av rasjonell metode
Den rasjonale formel benyttes til å beregne flomstørrelser i mikrofelt (A < 1 km2),
metoden anbefales å benytte for felt mellom 0.2 – 0.5 km2 (NVE 2010). Rasjonell
metode er derfor brukt til å beregne 200-årsflom for Fjeldly og kulvert under Byvegen.
I Håndbok N200 Vegbygging (Statens vegvesen, september 2014) er det beskrevet
beregninger for flommer med opptil 200 års gjentaksintervall.
Den rasjonelle formel for avrenning
Q = C · i · A · Kf
der
C = avrenningsfaktor, ubenevnt
i = dimensjonerende nedbørintensitet, l/(s·ha)
A = feltareal, ha
Kf = klimafaktor
Avrenningsfaktor, C
Avrenningsfaktoren velges ut fra arealbruk og en midlere veiet avrenningsfaktor er
så beregnet for nedbørfeltet. Tabell 8 viser C-verdier ved ulike overflater (statens
vegvesen, september 2014).
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Tabell 8 C-verdi for ulike overflatetyper
Overflatetype

Avrenningsfaktor, C

Betong, asfalt, bart fjell
og lignende

0.6 – 0.9

Grusveger

0.3 – 0.7

Dyrket mark og
parkområder

0.2 – 0.4

Skogsområder

0.2 – 0.5

De lave C-verdiene benyttes for konsentrasjonstider på under en time, de høye for
konsentrasjonstider over tre timer.
Fra NEVINA får vi at nedbørsfeltet til kulvert ved Skogen består av 2.6 % dyrket
mark og 92 % skog. Nedbørfeltet til Fjeldly består av 88 % skog og 10 % dyrket
mark. For begge nedbørfeltene er det valgt å beregne en vektet C-verdi, C-verdien
er vektet på følgende måte: 90 % skog og 10 % dyrket mark.
Konsentrasjonstiden for kulvert ved Fjeldly og kulvert under Byvegen er beregnet til
henholdsvis 57 og 56 minutter. Det er derfor benyttet C-verdier på den nedre delen
av skalaen. Dette gir en vektet C-verdi lik 0.2 for både kulvert og Fjeldly. I tillegg
skal det tillegges en faktor lik 1.3 knyttet til økning i gjentaksintervall fra 100 år til
200 år. Dette gir en C-verdi lik 0.26.
Dimensjonerende nedbørintensitet, i
En viktig inngangsparameter i en beregning med den rasjonelle formel er
dimensjonerende nedbørintensitet, som må finnes for en nærliggende målestasjon.
For dette området er det valgt å benytte nedbørintensiteter for målestasjonen
«4200–Kjeller», denne ligger noe lenger nordøst for bekken. Dimensjonerende
nedbørintensitet for denne stasjonen er vist i tabell 9.
Dimensjonerende nedbørintensitet tas ut fra IVF-kurven på bakgrunn av beregnet
konsentrasjonstid i nedbørfeltet. Formelverk benyttet for å beregne
konsentrasjonstiden i et felt avhenger av om det er naturlig eller urbant felt. Dette
nedbørsfeltet inneholder både urbane deler og skogsområder. Det er derfor
beregnet konsentrasjonstid for både skogsområdene og de urbane områdene.

Beregnet konsentrasjonstid er vist i tabell 10.

For urbane felt:
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tc = 0.02 x L1.15 x H-0.39

For naturlige felt (f.eks. skogsområder, ikke utbygde felt):
tc = 0,6 · L · H – 0,5 + 3000 x Ase

der
tc = konsentrasjonstid, minutter
L = lengde av feltet, m
H = høydeforskjellen i feltet, m

Tabell 9 Nedbørsintensiteter (eKlima) for målestasjon «KJELLER» (4200)

Tabell 10 Terrengparametere for de to nedbørfeltene
Areal, A
Største høydeforskjell,
H
Lengde av nedbørfeltet,
L
Beregnet
konsentrasjonstid, tc
(ubant/skogsområder)
Nedbørintensitet, i (200
års gjentaksintervall)

ha
m

Fjeldly
80
157

Kulvert
72
153

m

1200

1100

min

57

56

l/s pr.
ha

76

77.9
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Beregnede flomverdier for de aktuelle delfeltene
Med de ovenfor angitte verdiene for parameterne som inngår i den rasjonelle
formelen er det beregnet en 200-års flom (Q200) med og uten klimapåslag.
Resultatene er vist i Tabell 10 11.

Tabell 11 Beregnet kulminasjonsflom Q200 med og uten klimapåslag ved bruk av den
rasjonelle formel
Q200 (m3/s)
Fjeldly
Kulvert

2.4

1.6
1.5

Q200 + 20% klimapåslag (m3/s)
1.9
1.7

Klimaendringer
Det forskes på hvordan klimaendringer vil påvirke beregnede dimensjonerende
flommer. NVE har estimert forventet endring i 200- og 1000- årsflom mot slutten av
dette århundret basert på tilgjengelige klimafremskrivninger (NVE 2016). For regionen
generelt er det forventet at flommer forårsaket av regn vil øke, mens
snøsmelteflommer i større vassdrag vil avta. Ekstremnedbøren er forventet å øke i
hele landet.
NVE anbefaler å benytte et klimapåslag på 20% for området ved Gjerdrum kommune
(NVE 2016). NVE har da blant annet tatt hensyn til forventet økning i ekstremnedbør,
snøsmelting og forskyvning av flomtopper

2.5

Oppsummering
Tabellen 12 viser en oppsummering av resultater for flomberegning for de tre
nedbørfeltene.
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Tabell 12 Beregnet 200-årsflom for Leikvoll, Fjeldly og kulvert. Beregningene er gjort ved bruk av
flomfrekvensanalyse, nasjonalt formelverk og rasjonell metode

Leikvoll

Fjeldly

Kulvert

Q200 (m3/s)

2.9

1.0

0.4

Q200 med klimapåslag (m3/s)

3.5

1.2

0.9

Q200 (m3/s)

4.0

1.7

1.5

Q200 med klimapåslag (m3/s)

4.8

2.0

1.8

Q200 (m3/s)

1.6

1.5

Q200 med klimapåslag (m3/s)

1.9

1.7

Flomfrekvensanalyse

Nasjonalt formelverk (NIFS)

Rasjonell metode

De to vannmerkene som ble benyttet i flomfrekvensanalysen hadde flomverdier for
1000-årsflom som lå helt i nedre del av skalaen sammenlignet med NVEs erfaringstall
(NVE 2010). Dette ser man også i resultatene for beregninger, hvor resultatene for
flomfrekvensanalysen ligger lavere sammenlignet med både nasjonalt formelverk og
rasjonell metode.
Det er valgt å benytte resultatene fra nasjonalt formelverk og rasjonell metode for
videre beregninger. For Leikvoll er resultatene fra NIFS benyttet, dette nedbørsfeltet
har et for stort areal til å gjøre beregninger ved bruk av rasjonell metode.
Nedbørfeltene til Fjeldly og kulverten som krysser Byvegen nord for Fjeldly er
mikrofelt, for disse er det derfor benyttet resultatene fra rasjonell metode.
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3

Beregning av dimensjon for kulverter
Anbefalt dimensjon for kulverter er hentet fra NVEs Vassdragshåndboka, kapittel
10.4. Det er benyttet innløpstype «C – utstikkende rørende». Tabellen under viser
beregnet 200-årsflom, anbefalt dimensjon for kulvert og dagens dimensjon for kulvert.

Tabell 13 Beregnet kulvertdimensjon ved 200-årsflom ved Leikvoll, Fjeldly og kulvert under Byvegen

3.1

Leikvoll

Fjeldly

Kulvert

200-årsflom med
klimapåslag (m3/s)

4.8

2.0

1.8

Anbefalt
dimensjon, sirkulær
kulvert (m)

1.5

1.3

1.2

Dagens dimensjon,
sirkulær kulvert (m)

0.8

1.2

Dimensjoner og forfatning til kulvert ved Fjeldly, kulvert nord for Fjeldly
Kulvert ved Fjeldly bærer preg av å være en eldre kulvert, hvor de massene som har
ligget på toppen av kulverten ser ut til å ha trykket kulverten noe sammen slik at den
har mistet sin sirkulære form. Av det vi kan se er det ingen hindringer inne i
kulverten. Det er allikevel et spørsmål hvilken funksjon denne kulverten har, da det
ser ut til at det kan graves opp et elveleie som ville vært naturlig. Utløpet av
kulverten er vist i Figur 7.
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Figur 7 Kulvert ved Fjeldly
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Når det gjelder kulverten som krysser Byvegen noe lenger nord for Fjeldy, så er det
vanskelig å finne innløpet til kulvertene på østsiden av Byvegen. Det er derimot
områder hvor det har rast noe vegetasjon fra kanten, det kan være at dette nå ligger
foran kulvertens innløp. Dette bør undersøkes, slik at dette ikke forårsaker oppstuving
av flomvann. Utløpet på nedstrøms side er vist i figur 8, denne kulverten har en
dimensjon på 1 meter i diameter. Det er ikke oppgitt noen dimensjon på denne
kulverten i Tabell 13, da det er innløpet som er bestemmende for kulvertens
kapasitet.

Figur 8 Utløp av kulvert under Byvegen
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4

Konklusjon
Det er beregnet 200-årsflom for tre ulike lokalisasjoner i Gjerdrum og Skedsmo
kommune, i tillegg er det beregnet nødvendig dimensjon av kulvert dersom den skal
ta unna en 200-årsflom for de tre nedbørfeltene. Resultatene er vist i Tabell 13. Det
er benyttet ulike beregningsmetodikker for flomberegninger, avhengig av størrelsen
på nedbørsfeltene. Resultatene er noe sprikende, og viser usikkerheten i en
flomberegning. Flomberegningen for disse fire nedbørfeltene anses likevel som god.
Sweco har tidligere gjort en vurdering av tilstanden til dagens kulvert ved Leikvoll i
notatet «Vurdering av eksisterende kulvert ved Leikvoll». Kulverten er i dårlig
forfatning og bør byttes ut. Kulverten ved Fjeldly har for dårlig kapasitet, og kulverten
som går under Byvegen bør undersøkes om innløpet er tettet igjen av masser.
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Vedlegg

Vedlegg 1 Vannmerker benyttet i
flomfrekvensanalyse
Flomfrekvensalayse for: 6.12 Vestli
Periode: 1974 - 2000. Sesong: Hele året Varighet: 1 døgn
Middelflom:

0.07 m³/s

Flomkvantiler (absolutte verdier i m³/s):
Fordelingsfunksjon
Gjentaksintervall
Gumbel
GEV
5
0.09
10
0.12
20
0.14
50
0.16
100
0.18
200
0.2
500
0.23
1000
0.25

Weibull
0.09
0.12
0.15
0.2
0.24
0.29
0.36
0.43

Gen. Log
0.11
0.13
0.16
0.19
0.21
0.23
0.26
0.28

0.09
0.12
0.16
0.22
0.29
0.38
0.54
0.71
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