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Kort sammendrag

Det er beregnet avrenningseffekt av ny plansituasjon og veg i Nygårdslien. Resultatet viser mindre 
avrenning i vestlige del og økt avrenning i østlige del, først og fremst som følge av ny veg. 
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Forord

Asplan Viak har på oppdrag fra Nygårdslien Utvikling AS utført hydraulisk flommodellering rund 
Nygårdslien, Bergen. Målet har vært å vise konsekvenser for bebyggelsen nedstrøms boligområdet, 
som følge av endringer i vannveier ved en 200-års flomhendelse. Det er videre beregnet vannmengder 
som eventuelt kan brukes i videre (detalj)prosjektering. Flomberegningen er utført av Gerard Dam.  
Kvalitetssikring er utført av Tom Monstad. Oppdragsleder er Tom Monstad. 

Bergen, 23.11.2018

Tom Christian Monstad Gerard Dam
Oppdragsleder
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1. INTRODUSKJON 

1.1. Innledning
I prosjektet Nygårdslien boligområde har Bergen kommune – Vann- og avløpsetaten etterlyst analyse 
som omfatter flomveier og overvann. Dette er ikke utført i reguleringsplanen eller i VA-
rammeplanen.

Kravet ble fremmet muntlig av VA-etaten v/Marit Aase på avklaringsmøte. Det ble stilt spørsmål om 
konsekvenser for bebyggelsen nedstrøms boligområdet, som følge av endringer i flomveier.  

Tiltakshaver Nygårdslien Utvikling AS har engasjert Asplan Viak AS for utarbeiding av analyse for 
overvann og vannmengder.

1.2. Dagens situasjon og plansituasjon

Dagens situasjon vises i Figur 1-1. Figur 1-2 viser plantegninger for Nygårdslien boligområde. Planen 
inkluderer to boligfelt (BB1 og BB2) og to områder med hus (KS1 og KS2). I tillegg konstrueres en ny 
veg fra Haustbeitet opp til BB1.

Figur 1-1: Oversikt dagens situasjon Nygårdslien
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Figur 1-2: Plantegninger Nygårdslien; venstre: Mulighetsstudie (ABO arkitekter, 09-10-2018); høyre: vegplan 
(Tegning B01, Haugen VVA, 13-10-2018). 

1.3. Metode
Vi lager to modeller til å regne ut effekten av boligområde på flomveier og vannmengder.

 Dagens situasjon (T0) 
 Plansituasjon (T1)

Inngangsdata for T0 og T1 i geometri og ruhet er annerledes og vises i neste kapitel. 

Begge modellene blir kjørt med samme nedbørhendelse. Forskjellen i flomveier og vannmengder 
mellom de to modellene er som følge av ny plan. 
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2. NUMERISK MODELL

2.1. Innledning
Den hydrauliske 2D-modellen FINEL2d er benyttet til beregning av vannstander og strømhastigheter. 
Verktøyet er utviklet av Svašek Hydraulics og Tekniske Universitet i Delft (Nederland). Datagrunnlaget 
er laserdata av terrenget, samt fotografier. 

2.2. Beregningsnett
Modellen bruker et beregningsnett av trekanter. Beregningsnettet inkluderer hele nedbørsfeltet 
oppstrøms planområde. Oppstrøms ligger grensen av modellen på høydebrekken på fjellområdet. 
Nedstrøms er nedbørsfeltet inkludert til Gravdalvatnet og Lyngbøvatnet. Grensen av modellen på 
nedstrøms side ligger langt nok vekk fra tomten til å ikke ha effekt på vannstand rundt tomten. 

Beregningsnettet tar hensyn til kanter på bygninger, bekkeløpet og veier. Oppløsningen i og rundt 
Nygårdslien ligger rundt 0,5m2. Utenfor bekkeløpet bruker modellen variabel oppløsning fra 2-10 m2. 
Totalt antall trekanter i modellen er ca. 745.000, se Figur 2-1.

Figur 2-1: Beregningsnett Nygårdslien modell
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2.3. Geometri
Høydedata i modellen er lastet ned fra www.hoydedata.no. Som basishøyde bruker vi en DTM 
(Digital Terrain Model) fra 2016 som er det nyeste som finnes. Oppløsningen av laserdata er 0,25m. I 
tillegg har vi har inkludert bygninger i geometri av T0 modellen, slik at regn renner av til riktig side av 
bygningene. Figur 2-2 og venstre figur i Figur 2-3 viser høyden i T0 modellen. 

Figur 2-2: Høyden i hele T0 modellen med skyggerelieff

For T1 modellen bruker vi høydedata fra den nye veien og boligområdene som ble levert til oss fra 
oppdragsgiveren. Høyre figur i Figur 2-3 viser høyder i T1 modellen og Figur 2-4 viser forskjell i 
høyder mellom T0 og T1 situasjon.  
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Figur 2-3: Høyden i T0 og T1 modellen i Nygårdslien

Figur 2-4: Forskjell i høyden mellom T0 og T1 situasjon
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2.4. Friksjon
Materialet på overflater og vegetasjon påvirker strømning og vannstand gjennom friksjon. 

Chow et al., (1988) gir verdier for friksjon, som er representert i Mannings tall. Dette tallet varierer 
for forskjellige terrengtyper og vegetasjon. Mye vegetasjon medfører stor friksjon. Asfalt og tak er 
slette flater som gir lav friksjon. Det er derfor laget 2D friksjonskart basert på flyfoto og bildene, se 
Figur 2-5. Manningstall som er brukt er indikert i Tabell 2-1. 

Tabell 2-1: Benyttede Manningtall (n) i modellen 
Benyttede Manningstall n

Skog 0,07

Veg og tak 0,013

Lav vegetasjon 0,03

I plansituasjon blir friksjon av nye vegen, samt friksjon av tomten rundt nye boligområdene mindre. 
Figur 2-5 viser friksjon i T0 og T1 modellen. 

Figur 2-5: Ruheten i modellen; venstre: T0 (dagens) situasjon; høyre: T1 (plan) situasjon

2.5. Nedbørsforløp
Det er benyttet dimensjonerende nedbør (IVF-verdier) fra Florida (Bergen) for gjentaksintervall på 
200 år (https://klimaservicesenter.no/).  

I tillegg bør vi regne med konsekvenser av 40 % økning i nedbørsmengder. Påslag er etter 
anbefalingene til Klimaservicesenteret, som har utarbeidet rapporten Klimaprofil Hordaland (Norsk 
klimaservicesenter, 2016). For korttidsnedbør (< 3 timer) blir det anbefalt 40 % påslag, for lengre 
regnskyll kan det ventes 20-40 % økning i nedbør. 

Konsentrasjonstiden til feltet er mindre enn en time fordi nedbørsfeltet er lite i størrelse (ca. 0,5 
km2). Derfor bruker vi her et nedbørsforløp i en time med de høyeste verdiene rund 30 minutter 
(Figur 2-6). 

https://klimaservicesenter.no/
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Figur 2-6: Nedbørsforløp basert på IVF kurve Florida

2.6. Påslag for fjellområdet
Nedbørintensiteten varierer sterk i Bergensområdet. Man kan si at fjellområder generelt har mer 
nedbør enn lavere deler rundt sjø. Øvre del av nedbørsfeltet til Nygårdslien ligger mellom kote ca. 
100 og 300 meter. NVE atlas (Figur 2-7) viser at det regner mer på høyere del av fjellet enn Florida 
målestasjonen. Figuren viser at det på høydebrekket regner 2600-2700 mm/år, imens på Florida 
målestasjon det regner 2000 mm/år. 

Vi tar derfor inn at nedbørintensiteten oppstrøms Nygårdslien er 30% høyere enn IVF kurve fra 
Florida målestasjon.  I Nygårdslien tar vi inn at nedbørintensiteten er 10% høyere. 
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Figur 2-7: Årsavrenning nedbør 1961-1990. Rød linje viser nedbørsfeltet til Nygårdslien. Lilla tall viser 
årsavrenning i mm/år. Isolinjer viser gjennomsnittlig avrenning i l/s km2. Kilde: NVE atlas (atlas.nve.no).

2.7. Øvrige innstillinger og forutsetninger

Øvrige utgangspunkt er:

 Det er antatt at ledningssystemet ikke fungerer ifølge krav fra Bergen Kommune (2015). 
Denne veilederen sier at det bør være et avrenningssystem på overflaten som overvannet 
kan renne bort på uten å gjøre skade. Flomveger skal dimensjoneres for å kunne ta unna all 
avrenning fra hele nedbørsfeltet. Vi legger også til grunn at 600mm rør under nye veien 
(informasjon Haugen VVA) ikke fungerer/går tett. 

 Avrenningsfaktor er satt til 0,7 for skog og fjell området oppstrøms Nygårdslien (dvs. 70% av 
nedbør renner på overflaten). Under vanlige forhold er avrenning mindre, men tar vi tar med 
at bakken er mettet. I tillegg bør regnes med at under ekstreme nedbørsforholdene 
infiltrasjonskapasiteten er mindre. Dessuten er nedbørsfeltet bratt, noe som reduserer 
infiltrasjon av vann. 

 Avrenningsfaktor er satt til 0,9 for urbant felt (Nygårdslien og nedstrøms). For urbant felt 
regnes det med mindre infiltrasjon enn for skogsområdet.

Florida målestasjon
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3. FLOMMODELLERING
Grunnlag for beregning av 200-årsflom er definert som nedbørsforløp i en time med maksimum 
nedbør rundt 30 minutter (Figur 2-6). Utgangspunkt er at avløpssystem ikke fungerer/er tett. Vi 
kjører både dagens situasjon (T0) og plansituasjon (T1). Modellen er ikke kalibrert fordi det finnes 
ikke (vannstands)målinger i nedbørsfeltet. 

Figur 3-1: Flomveier; T0 (dagens situasjon) hele modellen  

Resultatet for flomveier vises i Figur 3-1 for hele T0 modellen. Flomveier for T0 og T1 situasjon i 
Nygårdslien vises i Figur 3-2. Figur 3-3 viser forskjellen i strømhastighet mellom T0 og T1. Vann 
strømmer stort sett fra sør til nord gjennom Nygårdslien. 

Plansituasjon (T1) endrer flomveiene og vannmengder sammenlignet med dagens (T0) situasjon. 
Øvre del av nye veien (mellom BB1 og BB2, se Figur 1-2) styrer i stor grad vannfordeling i området 
nedstrøms. I T1 situasjon blir vannet fanget opp av nye veien og strømmer mer til østlige delen av 
Nygårdslien (tverrprofil 4, 5, 7 og 8), imens vestlige delen får mindre vann (tverrprofil 3 og 6).  

Figur 3-4 viser vannføringer i de 8 tverrprofilene fra Figur 3-2. Maksimum vannføring opptrer rundt 
35-38 minutter, mens høyeste nedbørintensiteten opptrer rund 30 minutter. Konsentrasjonstiden er 
derfor ca. 5-8 minutter.

Vannføringen i de øvre tverrsnittene 1 og 2 er totalt maksimalt ca. 9 m3/s (Figur 3-4), og er lik for T0 
og T1 (ingen effekt av endring i geometri og ruhet her). Vannføringen i tverrprofil 3 endres fra 4,5 
m3/s til 1 m3/s i plansituasjonen. Tverrprofil 4 får 3 m3/s mer og tverrprofil 5 får 0,5 m3/s mer vann 
som følge av planen.  Profil 6 får i plansituasjonen ca. 2 m3/s mindre vann under flommen, imens 
profil 7 og 8 får 1,5 og 0,7 m3/s mer vann. 
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Figur 3-2: Flomveier; T0 (dagens situasjon) og T1 (plan situasjon); tallene viser til tverrprofiler (Figur 
3-4); her vises maksimale strømhastighet under flommen. 
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Figur 3-3: Forskjell i strømhastighet T0 (dagens situasjon) – T1 (plan situasjon) i m/s (forskjell mellom 
venstre og høyre bilde i Figur 3-2). Blå farge betyr at det strømmer mindre raskt pga plansituasjon, 
imens gull farge betyr at det strømmer raskere. 
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Figur 3-4: Vannføringer for 8 tverrsnitt (se Figur 3-2)
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4. KONKLUSJON

Vi har konstruert en hydraulisk modell av dagens situasjon og plansituasjon av Nygårdslien og kjørt 
begge modellen med en 200-års nedbørshendelse. Formålet har vært å vise effekten av planen for 
flomveier og vannmengder nedstrøms, ifølge krav fra Bergen Kommune. 

Resultatene viser at i plansituasjonen blir mer vann ført gjennom østlige delen av Nygårdslien, imens 
vestlige delen av Nygårdslien får mindre vann. Det skyldes særlig øvre delen av nye veien. Denne 
delen av veien styrer vannfordelingen mellom østlige og vestlige delen av Nygårdslien. 

Det bør kontrolleres at høyere vannføringene i østlige delen av Nygårdslien ikke medfører problemer 
for boliger som potensielt blir oversvømt pga planen. I tillegg bør det kontrolleres at Nygårdslien og 
Haustbeitet vegen har tilstrekkelig kapasitet for å kunne håndtere økte vannmengder.
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