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Klimaet er i endring. Det forventes stadig mer ekstremvær med økte nedbørsmengder og mer intense 

nedbørhendelser, og dermed økt avrenning av overvann og flere overvannsflommer. Nes kommune er i 

ferd med å revidere kommunedelplan for Årnes, og Sweco har bistått kommunen med å utrede 

overvannssituasjonen i Årnes. 

Overvannsutredningen ser på hvordan fremtidige nedbørshendelser vil skape flom i ledningsnett og på 

overflaten i Årnes. Det er simulert regn med ulike gjentaksintervall. Ledningsnettets kapasitet er vurdert. 

Ledningsnettet, slik det er i dag, har ikke kapasitet til å ta unna et fremtidig 25-årsregn. Selv dagens 25-

årsregn vil skape problemer i en del områder. Ved et fremtidig 200-årsregn er mange områder utsatt for 

flom. 

Utredningen har identifisert problemområder og foreslått tiltak for å redusere konsekvensene ved 

kraftige regn i problemområdene, men også generelt for Årnes. Det er gitt anbefalinger til bruk av 

resultatene i videre arbeid, både planlegging av Årnes sentrum og utbedring av ledningsnettet. Basert 

på resultatene fra modellen er det laget aktsomhetskart som viser hvilke områder som påvirkes av flom, 

og vannstand ved ulike hendelser (10, 25, 50 og 200-årsregn). Utredningen har også resultert i noen 

anbefalinger til krav om overvannshåndtering i bestemmelsene i kommunedelplanen for Årnes eller i en 

overvannsnorm. Det anbefales å ta i bruk lokale overvannstiltak for å redusere konsekvensene ved 

mellomstore regn (opp til 20-årsregn). Videre anbefales det å legge til rette for trygge flomveier for 

kraftigere regn. 
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Definisjoner 

Begrep Forklaring 

10/25/50/200-

årsregn 

For ekstreme nedbørshendelser er det vanlig å oppgi størrelsen på 

regnet som et gjentaksintervall for hvor ofte det er sannsynlig at slike 

ekstreme hendelser inntreffer (10, 25, 50, 100, 200 år osv.). 

Eksempelvis vil det i det lange løp være ett regn som overskrider 

nivået for 200-årsregn i en 200-årsperiode (sagt med andre ord er 

sannsynligheten for et 200-årsregn 1/200 i løpet av ett år). 

Aktsomhetskart Aktsomhetskart viser områder som er utsatt for flom. Det er i denne 

utredningen laget flere typer aktsomhetskart, blant annet: 

• Drenslinjer/flomveier 

• Lavpunkter i terreng som kan fylles opp med vann 

• Områder som oversvømmes ved ulike regn 

• Områder som har mer enn 10 cm vannstand ved et 200-årsregn.  

Drenslinje Linje i terrenget hvor overvann samles i terrenget og renner videre. 

Sier ikke noe om vannmengde. Fungerer som en flomvei. 

Drogga Vassdraget som kommer fra Dragsjøen og Veslesjøen og renner under 

Årnes sentrum (i en kulvert til) Glomma. 

Flom Oversvømmelse på terreng som vanligvis er tørt. 

Flomvei Trasé som leder overvann til resipient. Kan være naturlig eller planlagt. 

Fordrøyning Tiltak som forsinker avrenning gjennom å samle opp vann og bare 

slippe ut en liten mengde om gangen. 

Gjentaksintervall Tidsintervall i antall år (gjennomsnittlig over en lang periode) mellom 

regnhendelser over en viss intensitet. 

Hydraulisk modell Med hydraulisk modell menes det i denne utredningen den modellen 

som har beregnet hvordan regn og høy vannføring fra Drogga vil 

transporteres i ledningsnettet og/eller skape flom på overflaten (se 

vedlegg 1). 

Hydrologisk modell Med hydrologisk modell menes det i denne utredningen den modellen 

som har beregnet vannføringen fra Drogga ved ulike regn (se 

vedlegg 2). 

Klimafaktor For å ta hensyn til fremtidige endringer i klimaet (mer ekstremnedbør) 

multipliseres verdiene for regnet med en faktor. I denne utredningen er 

det brukt klimafaktor på 1,5, som tilsvarer 50 % kraftigere regn i 

fremtiden. 

Nedbørsfelt Arealet som leder vann til det aktuelle punktet. 

Overvann Overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann. Kan etter 

hvert samles opp i ledningsnett. Kan også kalles overflatevann så 

lenge det befinner seg på overflaten. 
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1 Innledning 

1.1 Prosjektbeskrivelse 

Klimaet er i endring. Det forventes stadig mer ekstremvær med økte nedbørsmengder og mer 

intense nedbørhendelser, og dermed økt avrenning av overvann og flere overvannsflommer. 

Endringene stiller kommunesektoren overfor utfordringer som har innvirkning på flere 

ansvarsområder. Kunnskap om klimaendringenes potensielle konsekvens og hvilke tilpasningstiltak 

som kan og bør gjennomføres er således viktig som beslutningsgrunnlag for blant annet 

arealplanlegging, vannforsyning og avløpshåndtering. 

Nes kommune er i ferd med å revidere kommunedelplan for Årnes, og Sweco har bistått 

kommunen med å utrede overvannssituasjonen i Årnes. Økt overvannsavrenning kan gi uventede 

effekter i Årnes, og Nes kommune ønsker å være forberedt på ekstremhendelsene. 

Overvannsutredningen ser på hvordan fremtidige nedbørshendelser vil skape flom i ledningsnett 

og på overflaten i Årnes. Det er simulert regn med ulike gjentaksintervall. Ledningsnettets kapasitet 

er vurdert. Utredningen har identifisert problemområder og foreslått tiltak for å redusere 

konsekvensene ved kraftige regn i problemområdene, men også generelt for Årnes. Det er gitt 

anbefalinger til bruk av resultatene i videre arbeid, både planlegging av Årnes sentrum og 

utbedring av ledningsnettet. Basert på resultatene fra modellen er det laget aktsomhetskart som 

viser hvilke områder som påvirkes av flom, og vannstand ved ulike hendelser (10, 25, 50 og 200-

årsregn). Utredningen har også resultert i noen anbefalinger til krav om overvannshåndtering i 

bestemmelsene i kommunedelplanen for Årnes eller i en overvannsnorm. 

Merk at formålet med utredningen ikke har vært å beskrive flom som skyldes høy vannføring i 

Glomma. 

 

1.2 Anvendelse av dette dokumentet 

Denne rapporten har som formål å besvare de problemstillingene som ble fremstilt i kapittel 1.1. 

Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste punktene i overvannssituasjonen for Årnes, samt 

anbefalinger til tiltak som kan forbedre situasjonen, spesielt inn mot planarbeidet som gjøres ved 

revidering av kommunedelplan for Årnes. 

Rapporten beskriver kort den tekniske oppbyggingen av modellen (kapittel 2). Det gis kort et 

sammendrag av antagelser og begrensninger som ligger til grunn for resultatene. En fullstendig 

beskrivelse er gitt i Vedlegg 1 og 2. De viktigste forutsetningene for modellen er også gjentatt i 

relevante avsnitt senere i rapporten. I kapittel 3 beskrives scenarioene som er simulert i modellen, 

blant annet beskrives det hvorfor scenarioene er delt opp i et kort regn i sentrum og et langt regn 

for Drogga. Analyse og kommentarer til resultatene, utredning av problemområder og anbefalte 

tiltak kommer i kapittel 4. Til slutt (kapittel 5) gis det råd om videre bruk av resultatene i 

arealplanlegging, reguleringsplanarbeid og for kommunalteknikk (overvannsnorm), og en 

sammenfatning av leverte filer. 

Samtlige resultater overleveres til Nes kommune i digital form, og rapporten gir råd om hvordan 

resultatene kan studeres videre på egenhånd for å øke forståelsen av ledningsnettets funksjon og 

flom på overflaten ved kraftige regn. 

Ettersom modellområdet er stort, er det ikke plass til å kommentere og vise figurer fra alle områder 

i rapporten. Det er laget vedlegg til rapporten i høy oppløsning, som kan studeres for å se på hele 

Årnes.  
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2 Modellbeskrivelse 

Regnet og flommen fra Drogga er modellert i programvaren Mike Flood fra DHI. Denne modellen 

omtales som den hydrauliske modellen. Under gis det et sammendrag av de viktigste punktene i 

modellen. Fullstendig modellbeskrivelse er gitt i vedlegg 1. 

 

2.1 Grunnlag 

I Tabell 1 er grunnlagsdata som ble benyttet i utredningen listet opp. 

Tabell 1: Grunnlagsdata som er benyttet til utredningen. 

Grunnlag Leverandør Dato 

Laserdata Nes kommune Juli 2010 

FKB 
Nes kommune (via 

kartbestillingsportal) 
August 2017 

IVF-kurver Meteorologisk institutt August 2017 

Ekstremnedbørberegning Meteorologisk institutt August 2017 

Damtegninger Dragsjøen NVE September 2017 

Utdrag fra ledningsnettdatabasen 

(overvann) 
Nes kommune August 2017 

Ortofoto og grunnkart (brukt som 

bakgrunnskart i figurer)  
Geodata Oktober 2017 

Digitalt avrenningskart 1961–1990 NVE 2002 

Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-

Analyse (NEVINA) 
NVE September 2017 

Løsmassekart NGU September 2017 

 

For å supplere dataene i ledningsdatabasen gjorde Sweco befaringer av ledningsnettet i august 

2017. Formålet var å få høydedata til ledningsnettmodellen. Det ble derfor gjennomført innmålinger 

av utvalgte kummer på ledningsnettet, samt de viktigste utløpene og innløpene. Sweco har også 

befart dammene på Veslesjøen og Dragsjøen for å få data til den hydrologiske modellen for 

Drogga (se vedlegg 2). 

 

2.2 Hydraulisk modell 

Hovedprinsippet i den hydrauliske modellen er at det regner på terrenget, så vil vannet renne på 

terreng i den retningen som gir størst fall. Dersom vannet passerer ledningsnett for overvann som 

har kapasitet til å ta imot vannet, vil det gå inn i ledningene. Dersom ledningene er fulle og det er 

trykk i ledningene, kan vann komme opp på overflaten. I bekker renner vannet på overflaten, i 

bekkelukkinger/kulverter i rør. 

Nedbørsfeltet til Årnes sentrum er vist med svart i Figur 1. Ettersom nedbørsfeltet er stort ble det 

besluttet å kun modellere deler av overflaten med regn på terreng (vist med rødt). Nedbørsfeltet til 
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Drogga er vist med grønt, avrenningen fra dette ble modellert med en hydrologisk modell som 

beskrevet i kapittel 3.3 og vedlegg 2. Avrenningen fra de andre delene av nedbørsfeltet som ligger 

utenfor modellområdet (vist med blått) ble modellert ved hjelp av en enklere hydraulisk modell (den 

rasjonelle metode). 

 
Figur 1: Nedbørsfeltet til Årnes sentrum med avgrensninger og nedbørsfelt som beskrevet. 

 

For å beskrive overflaten ble det laget en høydemodell basert på laserdata (scanning av terreng fra 

fly). Laserdata ble sist tatt av Årnes i 2010, det vil si at terrenget kan ha forandret seg i områder 

som har blitt utbygd etter den tid. Høydemodellen ble justert slik at bruer og gangbare kulverter ble 

«åpnet». Høydemodellen har oppløsning 2x2 m, som vil si at hver rute på 2x2 m har én høyde. 

Dette er nødvendig for å kunne sette opp en stabil modell, men gjør at detaljer i terrenget (som 

grøfter, kantstein med mer) ikke kommer med. Større grøfter og bekker blir også litt utydelige i 

høydemodellen. 
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Ikke all nedbør renner av. For å beskrive de ulike 

områdenes avrenning ble det satt opp ulike verdier 

for infiltrasjon basert på arealbruk og løsmasser. 

Deler av nedbøren infiltrerer, resten renner av. 

Bygninger og veger ble satt til tette flater, med null 

infiltrasjon. Noen sentrumsområder som består av 

en stor andel tette flater (mye asfalt rundt 

bygningene) ble modellert som 100 % tette flater 

(uten infiltrasjon). (Figur 2). Nye utbyggingsområder 

(data fra kommuneplanen, se Figur 2) som i dag er 

naturlige områder fikk en infiltrasjonshastighet som 

var halvparten av grønne områder i boligområder, 

for å ta hensyn til at en del av disse arealene blir 

tette flater. 

Ledningsnettet for overvann ble lagt inn i modellen, 

for å kunne se hvor mye som går i ledningsnettet og 

hvor mye som går på terreng. Data om 

ledningsnettet ble hentet fra kommunens database.  

Kun ledninger over 160 mm i diameter ble lagt inn i 

modellen. Private stikkledninger ble ikke tatt med. 

Gate- og grøftesluk er ikke med i modellen, da dette 

ville tatt svært lang tid å legge inn. Dette medfører 

at det en del steder samler seg vann i lavpunkter 

som i virkeligheten ville blitt drenert bort av sluk, for 

eksempel på veier, torg og parkeringsplasser. Men 

vær oppmerksom på at der hvor ledningsnettet går fullt vil ikke flere sluk i modellen føre til en 

lavere vannstand på overflaten. 

Vannet kan bare gå fra overflaten til ledningsnettet dersom det passerer over en kum. Tilsvarende 

vil vann fra ledningsnettet bare komme opp på overflaten fra kummer eller utløp. Det er antatt at 

det ikke er begrensning i hvor mye vann som kan gå inn/ut av ledningsnettet. Bekkeinntak er 

modellert slik at det er kapasiteten på ledningen som bestemmer hvor mye som kan gå inn i 

ledningsnettet. Ved utløp fra ledninger til terreng renner vannet videre på overflaten. Utløp til 

Glomma benytter den aktuelle vannstanden i Glomma (se kapittel 3.3), slik at utløpet får lavere 

kapasitet om det står under vann. 

 

  

Figur 2: Områder som modelleres som 100 % 

tette flater og utbyggingsområder fra 

kommuneplanen 
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3 Scenarioer 

Nes kommunen er anbefalt av fylkesmannen i Oslo og Akershus å planlegge for et klima i endring. 

Det forventes økt nedbørsintensitet både for korte og lange regn i fremtiden. Til modellen er det 

derfor benyttet regn som er 50 % kraftigere enn det som forventes i dag (klimafaktor 1,5), og 

resultatene presenteres for disse fremtidige regnene selv om det ikke uttrykkelig står «med 

klimafaktor» etter hvert regn. Det er også simulert et 25-årsregn uten klimafaktor for å se 

situasjonen i ledningsnettet om et slikt regn skulle komme i dag. 

Valg av klimafaktor vil få direkte innvirkning på hvor mye regn som kommer, og dermed hvor stor 

flommen blir. Det er for tiden vanlig å dimensjonere etter klimafaktor 1,5, og valget støttes av 

forskningen som er gjort på området. Blant annet har Førland, Mamen, Dyrrdal, Myrabø, & Grinde i 

rapporten Dimensjonerende korttidsnedbør (2015) beregnet klimafaktorer for ulike klimascenarioer 

for ulike regnvarigheter. Det er i Norsk vann rapport nr. 162 side 14 vist til flere slike undersøkelser. 

En undersøkelse av nedbørsdata fra Blindern viste at nedbørsintensitetene har økt med 40 – 50 % 

fra 1968 til 2000. Norsk klimaservicesenter (2017) anbefaler en klimafaktor på minst 40 % for Oslo 

og Akershus. 

Fem scenarioer har blitt simulert. Disse er (med forkorting): 

• 10-årsregn med klimafaktor 1,5 (10K) 

• 25-årsregn uten klimafaktor (25U) 

• 25-årsregn med klimafaktor 1,5 (25K) 

• 50-årsregn med klimafaktor 1,5 (50K) 

• 200-årsregn med klimafaktor 1,5 (200K) 

Konstruerte regn for de ulike gjentaksintervall har blitt konstruert med data fra Meteorologisk 

institutt. Det ble hentet inn IVF-kurver fra Gardermoen målestasjon, i tillegg til at Meteorologisk 

institutt gjorde en ekstremnedbørsberegning for nedbørsfeltet til Drogga. Regnene ble bygd opp 

som symmetriske regnhyetogram, det vil si at regnintensiteten varierer med tiden, med en topp 

halvveis i regnforløpet. På denne måten kan man simulere det regnet som gir størst flom, 

uavhengig av om det skyldes svært korte regn (eksempelvis flom i et boligområde) eller lange regn 

(flom der vannet trenger tid for å samle seg, f.eks. nederst i Årnes sentrum). Figur 3 viser 

oppbyggingen av et 200-årsregn med klimafaktor. Klimafaktoren gjør at regnene vokser veldig i 

størrelse. Eksempelvis har dagens 200-årsregn (uten klimafaktor) regnintensiteter som er litt lavere 

enn et 25-årsregn med klimafaktor 1,5. 

Det er nå vanlig å dimensjonere kommunalt ledningsnett for et 20-årsregn. Ettersom det forelå 

kvalitetssikrede og oppdaterte data for 25-årsregnet i Årnes, men ikke 20-årsregnet, ble det 

bestemt å simulere for dette scenarioet. Verdiene for 25-årsregnet ligger 3-4 % høyere enn for 20-

årsregnet. Det antas derfor at resultatene for et 20- og 25-årsregn vil være nokså like. 

Byggteknisk forskrift (TEK17) gir sikkerhetskrav til flom: Byggverk skal plasseres, dimensjoneres 

eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen ikke overskrides. 
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Tabell 2:Sikkerhetsklasser for bygg i flomutsatt område 

 

Veiledningen til TEK17 sier at sikkerhetsklasse F2 omfatter de fleste byggverk beregnet for 

personopphold, som boliger, skoler og barnehager, kontorbygninger og industribygninger. 

Sikkerhetsklasse F3 omfatter byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der 

oversvømmelse kan gi stor forurensning på omgivelsene, samt byggverk som skal fungere i en 

beredskapssituasjon (sykehus, brannstasjon mm). 

Rambøll har, på oppdrag fra Miljødirektoratet og Overvannsutvalget, sett på hvordan 

sikkerhetsakseptkriterier kan settes for overvannsflom og dimensjonerende nedbør (Rambøll 

2015). De definerer overvannsflom som mer enn 10 cm vannstand på terreng. Det ble bare funnet 

risikoakseptkriterier i TEK10 i litteraturstudiet som ble gjort. Videre i rapporten gis det anbefalte 

dimensjonerende gjentaksintervaller for overvannsflom for ulike typer bebyggelse. Med dette 

menes det at det ikke skal forekomme mer enn 10 cm vann på terreng oftere enn det 

dimensjonerende gjentaksintervallet. For boligområder er det anbefalte gjentaksintervallet 200 år 

og for bysenter, industriområder, forretningsstrøk og viktig infrastruktur 500 år. 

For overvannsutredningen i Årnes ble det valgt å ha hovedfokus på flommen ved et 200-årsregn 

med klimafaktor 1,5, og det anbefales at disse benyttes som grunnlag for hensynssone flom i 

kommunedelplanen, jfr. bestemmelsene i TEK17. 

For sentrumsområdene er det hovedsakelig korte, intensive regn som vil skape den største 

overvannsflommen. For Drogga vil det være de lange regnene som er dimensjonerende for 

flommen, ettersom nedbørsfeltet er stort og reagerer sakte på regn. Disse to scenarioene har blitt 

simulert hver for seg. Det korte og det lange regnet kan være to uavhengige hendelser, som 

inntreffer hver for seg. Men begge hendelsene er like sannsynlige, de har samme gjentaksintervall. 

Man må derfor benytte den flommen som blir størst av disse to scenarioene for å se hvordan 

områdene som ligger i flomveien for Drogga er utsatt ved et gitt gjentaksintervall. 

 

3.1 Flom i sentrum på grunn av korte, intensive regn 

For å se på overvannsflommen i sentrum er det simulert et sekstimersregn (eksempel i Figur 3). I 

tillegg simuleres det én time avrenning etter det slutter å regne for å la vannet samle seg opp og 

renne ut av området. Regnet har varierende intensitet i løpet av de seks timene. 

Selv om vannføringen i Drogga er dempet med de to dammene, Dragsjøen og Veslesjøen, vil 

vannføringen øke kraftig også ved et kort, intensivt regn. Vannføringen fra Drogga er beregnet for 

et langt regn, se kapittel 3.2. Men ettersom vannføringen øker kraftigst under den mest intensive 

timen (se Figur 3), ble det valgt å benytte den beregnede vannføringen under simuleringen av 

sekstimersregnet i sentrum. Det er det samme regnet som faller på sentrum som nedbørsfeltet til 

Drogga. Vannføringen fra Drogga vil ta plass i Droggakulverten, og føre til at annet vann ikke har 

plass. 
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Simuleringen av regn i sentrum stopper etter syv timer. Vannføringen fra Drogga vil være høy i 

lang tid, og flommen på grunn av høy vannføring i Drogga når derfor ikke sin største utbredelse i 

sentrum i løpet av de syv timene som er simulert. På grunn av tidsfristen for utredningen var det 

ikke mulig å simulere modellene med både regn i sentrum og hele den lange tidsserien for 

vannføringen i Drogga i samme simulering. Det ble derfor valgt å studere disse hendelsene hver 

for seg. For å se maksimalflom i sentrum på grunn av høy vannføring i Drogga må man se på 

resultatene fra det scenarioet (kapittel 3.2). 

 
Figur 3: Illustrasjon av hvordan vannføringen fra Drogga (blå, tall på høyre akse) øker som følge av regn 

(svart, tall på venstre akse). I figuren er det vist et 200-årsregn med klimafaktor med seks timers varighet (fra 

9:00 til 15:00). 

 

3.2 Flom på grunn av høy vannføring i Drogga 

Det har blitt modellert hvordan høy vannføring i Drogga over lang tid skaper flom i sentrum. Dette 

scenarioet viser den største flommen i områdene som påvirkes av flom fra Drogga. 

Nedbørsfeltet til Drogga er stort (Figur 1) og inneholder to dammer. Det ble laget en hydrologisk 

modell for Drogga, som gir vannføringen som funksjon av tiden ved kraftig regn med ulike 

gjentaksintervaller (vist øverst i kapittel 3). I den hydrologiske modellen for Drogga er flomforløpet 

beregnet med et 48-timers symmetrisk regnhyetogram. Regnintensiteten varierer på samme måte 

som for det korte regnet. Begge regnene som er brukt (det lange og det korte) er basert på de 

samme verdier for de midterste seks timene. Den hydrologiske modellen er beskrevet i et eget 

notat (Vedlegg 2). Modellen tar hensyn til fordrøyning i Dragsjøen og Veslesjøen før dammene går 

i overløp. 

Vannføringen fra Drogga ble lagt inn i kanten av overflatemodellen, og fylte ravinen før det gikk i 

overløp ved bekkeinntaket ved Fv175. Vannføringen ble modellert i en ren overflatemodell, uten 

ledningsnett. På denne måten fremkommer det hvordan Årnes vil takle flommen dersom Drogga-

kulverten er satt ut av spill eller det samtidig kommer annet overvann til kulverten (vannføring om 

lag som kulvertens kapasitet). Kulverten har en kapasitet på om lag 3–3,5 m3/s. Ved et 200-

årsregn er vannføringen fra Drogga over 19 m3/s i tre timer. Kulvertens kapasitet har derfor liten 

innvirkning på maksimalflommen på overflaten. 
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Det ble ikke lagt på regn på terreng i sentrum ved denne modellen for å kunne simulere en lang 

tidsperiode. Ved kraftige regn vil det også regne andre steder enn i Drogga, men ved å anta at 

dette vannet tilsvarer vannmengden som kunne blitt transportert i Droggakulverten (som heller ikke 

er med) oppveier de to forenklingene delvis hverandre. Modellen ble simulert uten infiltrasjon, da 

infiltrasjonen vil ha liten betydning for flommen i flomområdene. 

 

3.3 Randbetingelser i Glomma 

Det er ikke sannsynlig at det faller et 200-årsregn over Årnes samtidig som det er en 200-årsflom i 

Glomma. Basert på antagelsene gjort i arbeidet til NVE med flomsonekartlegging for sideelvene til 

Glomma, ble det besluttet å benytte verdi for 5-årsflom i Glomma ved et 200-årsregn i Årnes. Det 

ble gjort en skalering av vannstanden for regnscenarioer ned til 10-årsregn. 

Tabell 3: Simulert vannstand i Glomma ved ulike regn-scenarioer. 

Scenario Vannstand i Glomma 

10-årsregn 120.5 

25-årsregn 120.9 

50-årsregn 121.3 

200-årsregn 122.2 

 

Den samme vannstanden ble benyttet som grensebetingelse i nord og sør. Dette er en forenkling 

av virkeligheten, men påvirker ikke flommen på land. Formålet med denne utredningen har ikke 

vært å kartlegge oversvømming fra Glomma. (NVE har gjort dette tidligere, se NVE rapport 

83/2016.) 
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4 Resultater og diskusjon 

4.1 Forsenkninger i terrenget og drenslinjer 

Før simulering med regn ble det foretatt en ren GIS-analyse av terrenget. Resultatene fra denne er 

forsenkninger i terrenget og drenslinjer. Resultatene kan sees i vedlegg 3. 

Forsenkninger i terrenget viser potensialet for flom. Alle punkter i terrenget hvor vannet ikke kan 

renne ut (lavpunkter) vises med ulike nyanser av blått, etter hvor høyt vannet må fylles før det 

renner videre («over kanten»). Mange av disse lavpunktene har et eller flere sluk til 

overvannsnettet, og det vil kanskje ikke komme nok vann til å fylle lavpunktet. Ravinene vises også 

som lavpunkter der enden er fylt opp og bekken etter hvert går inn i rør. Resultatene må derfor 

brukes med forsiktighet, men viser som sagt et potensiale for flom. 

Drenslinjene viser hvilken vei vannet strømmer på overflaten når alle lavpunkter er fulle av vann. 

Drenslinjene er laget uten å ta hensyn til ledningsnettet, og vil derfor ved overgang fra bekk til rør 

vise hva som ville skjedd om røret ikke var der, eller var tett. Drenslinjene sier ikke noe om hvor 

mye plass vannet vil ta i bredden i gaten eller bekken, for å se hvor mye flom vannet skaper må 

man studere resultatene fra ett av regnene som er simulert. Drenslinjene vises først når 

nedbørsfeltet til linja er minimum 1 hektar stort. Ettersom GIS-analysen er gjort bare for et 

begrenset område, kan nedbørsfeltet til drenslinjene som starter på grensen for analyseområdet 

være betydelig større enn 1 ha ved start. Alle drenslinjene ender i Glomma. 

 

4.2 Ledningsnettets kapasitet 

Ledningsnettet som er lagt for en stund siden er dimensjonert med datidens praksis, og kan ikke 

forventes å være dimensjonert for fremtidens ekstremregn. Ved et 25-årsregn uten klimafaktor 

(dagens regn), vil det meste av ledningsnettet gå fullt uten å skape flom på overflaten. Men det er 

likevel en det steder hvor liten kapasitet i ledningsnettet fører til flom på overflaten: 

• Silovegen 

• Jernbanegata 

• Ved Øvre Hagaveg 2-8 

• Rundkjøringen Fv175 Seterstøavegen / Fv479 Svarverudvegen 

• Gjerderudvegen/Møllerstua 

• Bekkefaret 

• Ved overgang fra boligområde til jorder nord for Svarverudvegen 

• Droggevegen 

• Øvre del av Droggakulverten 

• Sagvegen 14 

Disse områdene er senere vist i kapittel 4.6. I tillegg kommer en del enkeltstrekninger med for liten 

kapasitet. 

  



   

 
 

RAPPORT SIDE 18 AV 72  

 

\\Sweco.se\Common\NO\Oppdrag\LYS\133\51365001 - Utredning overvann Årnes\08 Rapporter\Utredning av overvannssituasjonen i Årnes.docx 
 

Til venstre (Figur 4) vises kummer hvor overvann kommer opp fra ledningsnettet til terreng (gule, 

oransje og røde punkter). Til høyre (Figur 5) vises kummer hvor det står vann på overflaten (røde 

punkter). Dette kan skyldes at ledningsnettet ikke har kapasitet til å frakte det bort. Både det at det 

kommer vann opp på overflaten fra ledningsnettet og at ledningsnettet ikke kan ta unna vann som 

samler seg på overflaten er et problem. 

 

 

  

Figur 4: Maksimalt overløp fra ledningsnett til overflaten ved dagens 

25-årsregn (uten klimafaktor). Det kommer ikke vann opp av kummer 

markert med grønt. 

Figur 5: Maksimal vannstand i kum ved dagens 25-årsregn (uten 

klimafaktor). Vannstand på overflaten kan skyldes at ledningsnettet 

ikke har kapasitet til å frakte bort vannet. 
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Det er ingen overraskelse at de aller fleste ledningene går fulle ved fremtidige regn (med 

klimafaktor. Et 10-årsergn med klimafaktor 1,5 tilsvarer nivået for det som ville vært et 50-årsregn 

med dagens klima, og det er det få ledninger som er dimensjonert for. Ledninger som ikke går fulle 

ved 10-årsegn med klimafaktor er som regel de første ledningene på en ledningsstrekning. Det er 

likevel fortsatt få ledninger som er så fulle at det kommer vann opp på overflaten, men det er etter 

hvert mange steder hvor vannet ikke kan tas unna av ledningsnettet. Resultatene som viser 

maksimal oppstuving i kum viser kummer hvor vann på terreng ligger over kummer (røde punkter), 

men de fleste av disse kummene går det litt vann fra overflaten og ned til ledningsnettet. Dette 

skjer ikke fort nok, derfor blir vann stående på terrenget.  

 

  

Figur 6: Maksimalt overløp fra ledningsnett til overflaten ved et 10-

årsregn. Det kommer ikke vann opp av kummer markert med grønt. 

Figur 7: Maksimal vannstand i kum ved et 10-årsregn. Vannstand på 

overflaten kan skyldes at ledningsnettet ikke har kapasitet til å frakte 

bort vannet. 
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Ved et 25-årsregn er det et flere ledninger som får høyt trykk og dermed fører vann opp på 

overflaten i kummene. Det er også en god del flere kummer hvor vann blir stående på overflaten, 

dette skyldes at ledningsnettet ikke har kapasitet til å ta unna den økte vannmengden fra 10 til 25-

årsregn. 

 

 

Generelt kan det sies at ledningsnettet i sentrum ikke er tilstrekkelig dimensjonert for et fremtidig 

25-årsregn. Som for 10-årsregnet er det hovedsakelig ledninger tidlig i ledningsstrekket (høyt oppe) 

som har ledig kapasitet, men økt vannføring til disse vil forverre problemene nedstrøms. Rørene 

går fulle selv om ikke vann i ledningsnettet stuver seg opp til overflaten. Enten så må ledningene 

oppgraderes, eller så må vanntilførselen dempes (mer om dette i kapittel 5.2). 

  

Figur 8: Maksimalt overløp fra ledningsnett til overflaten ved et 25-

årsregn. Det kommer ikke vann opp av kummer markert med grønt. 

Figur 9: Maksimal vannstand i kum ved et 25-årsregn. Vannstand på 

overflaten kan skyldes at ledningsnettet ikke har kapasitet til å frakte 

bort vannet. 
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4.3 Flomvannføring i Drogga 

Basert på resultatene fra simuleringen av et kort, intensivt regn i sentrum og samtidig vannføring i 

Drogga i syv timer, ble kapasiteten til Droggakulverten funnet. Det går mellom 3 og 3,5 m3/s 

gjennom kulverten fra bekkeinntaket til Drogga. Ved et kort, intensivt regn i sentrum vil det være 

stor tilførsel av overvann til kulverten, også fra andre områder enn Droggas nedbørsfelt. Derfor går 

mye av kulvertens kapasitet til å frakte bort annet overflatevann enn vann fra bekkeinntaket til 

Drogga. Bekkeinntaket fra Drogga kan ta unna omlag 2,5 m3/s i starten av regnet, men dette 

reduseres etter hvert som flommen i Fv175 Seterstøavegen vokser. Da vil kulverten delvis gå til å 

frakte bort flomvann, slik at kapasiteten på inntaket ved Drogga reduseres ned mot 0,5 m3/s. Det 

resterende vannet flommer på terreng. 

Det har vært vanskelig å få målt inn nøyaktig høyde på Drogga-kulverten gjennom sentrum. Det ble 

derfor antatt jevnt fall mellom innmålte punkter. Kulverten har best fall fra rundkjøringen i krysset 

Seterstøavegen / Jernbanegata, og fordi fallet på kulverten oppstrøms begrenser vannføringen, har 

ledningsstrekket gjennom sentrum best kapasitet, opp mot 4,5 m3/s. Det er ikke beregnet at det 

kommer vann opp av kummer i sentrum ved 25-årsregn, men dette skjer ved et 200-årsregn når 

det blir stående vann lenger oppstrøms som skaper trykk i Droggakulverten. 

Nes kommune har fått filmet Drogga-kulverten innvendig. Resultatet fra dette viser at kulverten er 

intakt, men er noen steder litt deformert. Kapasiteten antas likevel å være tilnærmet lik full 

kapasitet. 

Den beregnede flomvannføringen i Drogga ved et fremtidig klima er vesentlig større enn kulvertens 

kapasitet, selv ved korte gjentaksintervall (f.eks. 10-årsregn) (se Figur 10). Ved et langvarig regn vil 

vannføringen holde seg over kulvertens kapasitet i lang tid, noe som kan føre til langvarig flom i 

Årnes. Ravinen Drogga renner i før bekkelukkingen har en viss magasineringskapasitet, men 

denne fylles raskt opp, og vil holde seg full i den lange perioden med høy vannføring. 

Magasineringskapasiteten i ravinen er viktig for å redusere flomtoppen, ettersom den første (og 

høyeste) vannføringen går til å fylle ravinen. Når ravinen går full er flomvannføringen noe redusert i 

forhold til toppen, spesielt vil dette gjelde ved regn med korte gjentaksintervaller. 

Flommen fra Drogga skaper problemer på Fv175 Seterstøavegen og i sentrum. I rundkjøringen i 

krysset Seterstøavegen/Jernbanegata går vannet både nordover mot sentrum og sørover langs 

Seterstøavegen og til Vormsundvegen (se kapittel 4.6.5). I Figur 11 er det vist hvordan flommen på 

grunn av høy vannføring i Drogga kan se ut gjennom Årnes. Det er da ikke beregnet samtidig regn 

i sentrum, jfr. kapittel 3.2. 

Ved et 25-årsregn er flomvannstanden redusert i forhold til et 200-årsregn: 

I sentrum: 5-10 cm 

I jernbaneundergangen: 10-20 cm 

I Fv175 Seterstøavegen og omkringliggende områder: 10-30 cm 



   

 
 

RAPPORT SIDE 22 AV 72  

 

\\Sweco.se\Common\NO\Oppdrag\LYS\133\51365001 - Utredning overvann Årnes\08 Rapporter\Utredning av overvannssituasjonen i Årnes.docx 
 

 
Figur 10: Vannføring ved ulike gjentaksintervall (48-timersregn) i Drogga. Kapasiteten på 3 m3/s overstiges 

selv ved et 10-årsregn. 

 

 

 
Figur 11: Maksimalvannstand på terreng som følge av et langt 200-årsregn og flom fra Drogga. 
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4.4 Overvannsflom 

Flom på overflaten i sentrum av Årnes på grunn av kraftig regn skyldes som regel én eller flere av 

disse årsakene: 

• Elv eller bekk i området som flommer over 

• Lavpunkt i terrenget 

• Veier eller andre fyllinger som demmer vann 

• Terreng med lite fall 

• Flomvei som samler mye vann 

• Bygninger som demmer opp vann / hindrer vannet i å strømme 

• Ledningsnett som fører vann opp på overflaten 

• Ledningsnett som ikke tar unna vannet 

I de følgende resultatene er flom på overflaten på grunn av kort, kraftig regn i sentrum satt sammen 

med resultatene fra scenarioet med et langt regn som skaper flom i Drogga. På denne måten 

kommer den beregnede maksimale flommen frem for alle områder ved et gitt gjentaksintervall, 

uavhengig av hvilket scenario som skaper størst flom av de to nevnte scenarioene. 

Ledningsnettet i Årnes blir fullt ved 10-årsregn, og det er små, lokale overvannsflommer. Ved 

kraftigere regn vil den ekstra nedbørsmengden hovedsakelig håndteres på overflaten. Ved et 25-

årsregn er det vesentlig flom på overflaten enkelte steder (Figur 14). Flommen på grunn av høy 

vannføring i Drogga er også stor. 

Ved et 200-årsregn er flommen som forventet større, både de lokale flommene i utbygde områder 

og flommen i flomveien for Drogga. Maksimalvannstand er vist i Figur 15. Endringen fra 25-årsregn 

til 200-årsregn er for det meste beskjeden i utbygde områder som ikke er flomvei (mindre enn 10 

cm), men for flomveiene kan endringen være vesentlig (opp mot én meter eller mer). For flomveien 

fra Drogga over Fv175 og gjennom sentrum er forskjellen i maksimalvannstand ved et 25-årsregn 

og 200-årsregn 10–20 cm. 

Det må påpekes at det i figurene og vedleggene er vist maksimalvannstand som opptrer i løpet av 

den simulerte perioden for hver celle. Dette betyr at det ikke er et øyeblikksbilde som studeres, 

men den verste situasjonen med tanke på flomvannstand for hvert område. Flommen fra Drogga vil 

ikke være på sitt høyeste samtidig som flommen på grunn av et kraftig regn i sentrum er på sitt 

høyeste, men begge har samme sannsynlighet. For de som blir berørt av flommen er det 

interessant å se maksimalflommen ved et gitt gjentaksintervall, derfor er det dette som er vist. 

For å se flere detaljer om hvilke områder som oversvømmes anbefales det å studere resultatene i 

GIS eller vedleggene, samt å se på problemområdene som beskrives i kapittel 4.6. Det er også 

laget et kart som viser vannstand over 10 cm, til bruk som aktsomhetskart (vedlegg 4). En drøfting 

av anvendelse av resultatene gjøres i kapittel 5. 

Høy vannhastighet opptrer hovedsakelig på veier med godt fall i lengderetningen. De beregnede 

vannhastighetene er over 1 m/s på flere veier, men ikke over 2 m/s. Noen steder er det høy 

hastighet inntil en bygning, dette skyldes at simuleringen gir vannet høy hastighet i horisontalplanet 

på vei ned fra bygningen, selv om dette ikke er tilfelle. Hastigheter kan sees på resultatfilene som 

leveres i GIS. 
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For 200-årsregnet er det laget et kart som viser 

risikosoner for mennesker (Figur 12), det er 

områder som har en kombinasjon av høy 

vannstand og høy vannhastighet (vedlegg 5). 

Klassifiseringen av områder er gjort med bakgrunn i 

anbefalte verdier i Downstream Hazard 

Classification Guidelines utgitt av United States 

Department of the Interior, Bureau of Reclamation 

(1988). Både aktsomhetskart (10 cm vannstand) og 

farekart er satt sammen av maksimalverdien av de 

to scenarioene for 200-årsregn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Grunnlag for risikokart (USBR 1988) 

Figur 12: Oversikt over risikoområder ved 200-

årsregn med klimafaktor 
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Figur 14: Maksimalvannstand ved et 25-årsregn (for begge scenarioene, kort og langt regn) 
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Figur 15: Maksimalvannstand ved et 200-årsregn (for begge scenarioene, kort og langt regn) og plassering av 

problem- og tiltaksområder. 
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4.5 Usikkerhet 

Flomvannføringen i Drogga vil påvirke ledningsnettet ved at Droggakulverten går raskere full. 

Drogga vil ha tilstrekkelig vannføring til å fylle Droggakulverten alene, og usikkerheten rundt 

flomvannføringen i Drogga gir derfor utslag på flom på terreng langs Fv175 og i sentrum. Når 

kulverten går full vil ravinen først fylles opp med vann før Drogga renner over ved bekkeinntaket 

ved Fv175. Hvilken vannføring Drogga har når dette skjer er usikkert. De ulike scenarioene 

beskriver hvordan flommen påvirkes. Ved 200-årsregn går ravinen fort full, og flomvannføringen er 

høy når Drogga renner over. Ved scenarioer med lavere gjentaksintervall er vannføringen lavere 

når Drogga renner over, og flom på terreng blir lavere. 

Flomvannstanden i Glomma påvirker ikke direkte flom på overflaten, men den påvirker hvor mye 

vann ledningsnettet kan ta unna ved at utløpene fra ledningsnettet står under vann. 

Høydemodellen har en oppløsning på 2x2 m. Det vil si at hver rute på 2x2 m har én høyde. Dette 

er nødvendig for å kunne sette opp en stabil modell, men gjør at detaljer i terrenget (som grøfter, 

kantstein med mer) ikke kommer med. Større grøfter og bekker blir også litt utydelige i 

høydemodellen. Vannets strømning på overflaten kan bli feil dersom det er små høydeforskjeller i 

terrenget som virker inn på vannets ferd (eksempelvis kupert terreng som fordrøyer vann i små 

groper). Oppløsningen 2x2 m er likevel høy, da mange slike utredninger gjøres med en oppløsning 

på 4x4 m. 

Terrenget er bygd med laserdata fra 2010, mens bygningene er hevet 3 m med fotavtrykk fra 2017. 

Siden 2010 kan det ha blitt gjort endringer i terrenget i forbindelse med byggingen av de nyeste 

bygningene, slik at det kan være feil terreng rundt noen bygninger. For eksempel vil en bygning 

som er oppført der det var en byggegrop da laserdataene ble hentet inn kunne få betydelige 

lavpunkter i terrenget rundt seg. Dette vil igjen føre til feilaktig mye vann inntil bygningen når 

flommen modelleres. 

Sluk og mindre ledninger enn 160 mm er ikke med. Denne begrensningen i modellen kan føre til at 

modellen overestimerer vann på overflaten som ellers ville blitt drenert bort av sluk. Spesielt i 

lavpunkter i bebygde områder er dette en stor usikkerhet. Der hvor det er ledningsnett i nærheten, 

og ledningsnettet er fullt likevel, kan man anta at slukene ikke ville tatt unna noe særlig vann, og 

resultatene er derfor i nærheten av det som kan forventes også for disse områdene. 

Ledningsnettet er lagt inn med hovedledninger (over 160 mm), og vann fra overflaten kan bare 

komme inn i kummer. For å få ledningsnettet til å fylles selv uten sluk, ble det ikke satt noen 

begrensning på hvor mye vann som kan gå mellom ledningsnettmodellen og overflaten. Endringer i 

disse parameterne kunne gitt mindre eller mer vann på overflaten. Fallet på ledningsnettet er 

beskrevet så godt som mulig ved at det ble foretatt innmålinger. Kapasiteten på ledningsnettet 

anses som godt beskrevet i ledningsnettmodellen. For Drogga og noen av de andre store 

kulvertene er det stedvis langt mellom innmålingspunktene. Noe usikkerhet rundt fallet på disse 

kan gi et lite utslag i kapasiteten. 

Infiltrasjon er basert på tabellverdier for aktuelle løsmasser og antatt jordtype for bebygde områder. 

Høyeste verdi er satt til 18 mm/t, som tilsvarer 35 % av regnet i den mest intensive timen ved et 

200-årsregn med klimafaktor 1,5. Avrenningsfaktoren blir da 65 %. Dette gjelder bare for de grønne 

områdene, så avrenningsfaktoren for området sett under ett (hvor man også inkluderer tette flater) 

blir høyere. Laveste infiltrasjonskapasitet er satt på naturlige områder med leire (3,6 mm/t). Dette 

er også i tråd med standard-tabeller for hydraulisk konduktivitet for ulike løsmasser, men fører til en 

svært høy avrenning fra feltene 90 %. Variasjoner i infiltrasjonskapasiteten vil gi direkte utslag på 

hvor mye vann som renner av (det som ikke infiltrerer). 
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4.6 Problemområder med forslag til tiltak 

I det følgende vises et utvalg områder hvor det er mye vann i nærheten av bygninger eller viktige 

veier, ledningsnett som fører til flom på overflaten eller ugunstige flomveier. Områdene som er 

presentert er valgt ut med skjønn, det er ikke satt opp spesielle kriterier for utvalg (f.eks. et visst 

antall bygninger eller en viss vannstand). Det er heller ikke vurdert hvor stort skadepotensialet er 

på de ulike stedene. Det er mange steder hvor det står vann inntil bygninger. Det ville ikke vært 

mulig å presentere alle disse i denne rapporten, derfor er det valgt å utelate en del områder hvor 

vann står inntil ett eller et par private bygninger dersom dette ikke er en del av en viktig flomvei. For 

en del områder hvor vannet står inntil private enkeltbygninger skyldes dette lavpunkter på terreng, 

og det forutsettes at eierne av bygningene selv bør være oppmerksomme på dette, eller kan selv 

undersøke situasjonen rundt sin bygning i kartgrunnlaget som leveres med rapporten. 

Problemområdene er presentert med resultater fra 200-årsregnet. De aller fleste områdene er også 

berørt av et 25-årsregn, men i mindre grad. Resultater fra ledningsnettet er tatt med dersom det er 

aktuelt. Presentasjonsrekkefølgen er basert på geografisk plassering av områdene, ikke 

skadepotensial eller alvorlighetsgrad. Plasseringen av problemområdene er vist på Figur 15. 

Det er også sett på ulike tiltak som kan forbedre situasjonen i problemområdene. Disse tiltakene er 

nevnt etter problembeskrivelsen for hvert område. I tillegg er det foreslått noen tiltak som generelt 

vil forbedre overvannssituasjonen i Årnes, disse kommer i kapittel 4.7. 

Tiltakene som er foreslått til hvert problemområde er ikke ment som en tiltaksplan. Det er ikke gjort 

dimensjonering av tiltakene eller vurdering av kostnader. Tiltakene er ikke definert ut i fra hvem 

som eier området og er ansvarlig for utbedring av problemene. Flere av tiltakene berører 

eksisterende, privat bebyggelse. Det kan ikke forventes at Nes kommune skal initiere og 

gjennomføre tiltakene. Nes kommune oppfordres likevel til å legge til rette for at private aktører kan 

utrede og gjennomføre tiltak på eget initiativ. 

For alle tiltak gjelder det at de må utredes videre, spesielt må konsekvenser nedstrøms belyses. 

Generelt anbefales det at tiltak som øker kapasiteten utføres «nedenfra og opp» i 

vassdraget/flomveien, for å unngå økte skader om kapasiteten økes øverst men ikke nederst. 

Eksempelvis vil reduksjon av flom på overflaten ved å øke kapasiteten på flomveien i praksis være 

en reduksjon av fordrøyning av flomvann, slik at vannmengden som renner videre øker. Tiltak som 

går på å fordrøye vann kan med fordel utføres øverst i nedbørsfeltet først. Effekten av disse 

tiltakene vil redusere belastningen på hele vannveien (i ledningsnett eller på terreng) ned til 

resipient. 

Tiltakene som er foreslått tilhører en eller flere av disse kategoriene: 

• Oppgradering ledningsnett 

• Trygg flomvei/bekkeåpning 

• Tiltak i flomveier 

• Avsetting av områder for overvannshåndtering 
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4.6.1 Jernbanegata 

Problembeskrivelse: 

Problemområde 1 er i vestre del av Jernbanegata. 

Området er flomvei for et stort nedbørsfelt. Vann 

fra begge sider av Årnes kirke, Silovegen og deler 

av vannføringen i Seterstøavegen (flomvei for 

Drogga) renner til Jernbanegata. Den store 

flommen som er vist i sentrum skyldes i hovedsak 

at vann fra Drogga går innom sentrum fra 

rundkjøringen i krysset Fv175 

Seterstøavegen/Jernbanegata. 

I dette området er det et lavbrekk i gata, som gjør 

at vann blir stående. Vann blir også stående i 

rundkjøringen, som er utformet som et lavpunkt. I 

området er det flere felleskummer for spillvann og 

overvann, og overvann kan således komme inn i 

spillvannsnettet og skape oversvømmelser i 

kjellere. 

Ved flom i Drogga er det mye vann i sentrum, se 

egne resultater fra det scenarioet. 

Vannet fra rundkjøringen renner videre forbi 

busstasjonen og ned til åpen bekk ved 

jernbaneundergangen. Dette området har større 

fall, og det blir mindre vannstand her. 

 

Forslag til tiltak: 

Flomveien for vann fra Drogga bør ikke være gjennom sentrum, se forslag til tiltak i kapittel 4.6.5. 

Ledningsnettet er ikke dimensjonert for å ta unna et fremtidig 25-årsregn. For å klare dette er det 

nødvendig med omfattende oppgraderinger i ledningsnettet i sentrum. Dette tiltaket vil være svært 

krevende, da deler av ledningsnettet går dypt, og noe krysser under Droggakulverten. 

Ved regnhendelser som er kraftigere enn at ledningsnettet kan ta unna, må vannet ledes i trygge 

flomveier. Det anbefales å utrede om vannet fra nordre del av Jernbanegata kan ledes ned til 

personundergang under jernbanen for å avlaste Fv175 under jernbanen. Ved veldig mye vann i 

sentrum vil vannet gå til jernbaneundergangen uansett i dag, men det kan tilrettelegges for at dette 

er hovedflomvei ut av Jernbanegata i nord. 

Flomveier kan være en kombinasjon av urbant vassdrag og selve kjørebanen. Ved å anlegge et 

urbant vassdrag som er beregnet for regn med lave gjentaksintervall kan man redusere behovet for 

oppgradering i ledningsnettet. Vassdraget vil i tillegg inngå som et estetisk element i sentrum, og 

bidra til å øke bevisstheten om overvannet og være en ressurs i det urbane miljøet. 

En konstant liten vannføring i sommerhalvåret kan vurderes. Vann fra gater og bygninger i 

nærheten ledes til vassdraget fremfor til overvannsledningene i bakken. Det kan vurderes å 

anlegge urbant vassdrag helt ned til området hvor Drogga-kulverten kommer ut i dagen. Dersom 

det ikke er aktuelt med urbant vassdrag må flomveien planlegges og tilpasses på en annen måte, 

f.eks. ved å senke veien slik at veien får fall i riktig retning, og at vann kan strømme på veien uten å 

skade omkringliggende bygninger.  

Figur 16: Problemområde 1. Bildet viser den 

beregnede maksimalvannstanden ved et 

200-årsregn av både det lange og det korte 

regnet. 
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4.6.2 Silovegen 10, 12 og 14 

Problembeskrivelse: 

I Silovegen er det flere lavpunkter i terrenget, som 

fører til at vann som kommer i flomveien samler 

seg. I tillegg ser det ut til at flomveien går tett inntil 

Silovegen 10, og ikke i veien. I modellen er det ikke 

lagt inn sluk utenfor Silovegen 10 og 12, noe som 

kan hjelpe på situasjonen ved en virkelig hendelse. 

Ledningsnettet er likevel fullt, selv ved 10-årsregn 

med klimafaktor, så det er begrenset med kapasitet 

til å ta unna vann i sluk. På befaring ble det 

observert flere kummer og ledninger enn det som 

lå i den kommunale ledningsdatabasen, så noe av 

vannet tas kanskje unna med privat nett. Området 

ligger høyt nok til å unngå at flomvann fra Drogga 

kommer inn sørfra og skaper flom. 

 

Forslag til tiltak: 

Forbedre flomveien i Silovegen. Dette kan gjøres 

ved å senke veien, sørge for jevnt fall, bygge 

definert flomvei med kantstein som holder vannet i 

veien. Ledningsnettet er fullt ved 10-årsregn med 

klimafaktor, men en oppgradering kan avlaste 

flommen på overflaten ved lavere intensiteter. Med 

utjevning av fall og lavpunkter vil man kunne unngå 

at vann blir stående på overflaten, men i stedet 

renner vekk. Ved å definere tydelige flomveier i 

senter av gatene kan skade på bygninger unngås. 

 

 

  

Figur 17: Problemområde 2. Bildet viser den 

beregnede maksimalvannstanden ved et 

200-årsregn av både det lange og det korte 

regnet. 
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4.6.3 Jernbaneundergang, Fv175 

Problembeskrivelse: 

Jernbaneundergangen i Vormsundvegen, Fv175 er 

utsatt for flom ved kraftige nedbørshendelser og 

flomhendelser i Drogga. Dette er et lokalt lavpunkt, 

og hovedflomvei for et svært stort område, inkludert 

hele nedbørsfeltet til Drogga. 

Ved et 200-årsregn er den beregnede 

maksimalvannstanden under jernbanebroen over 

1,5 m. Den høye vannstanden skyldes at vannet 

må passere en terskel på kote 123,0 før det 

kommer til Glomma. Terrenget i undergangen (kote 

122,4) ligger bare så vidt høyere enn modellert 

samtidig flom i Glomma (122,2). 

Ved et 25-årsregn er de samme områdene 

oversvømt, men vannstanden er beregnet 15 cm 

lavere. 

 

 

 

 

 

 

Forslag til tiltak: 

Terrenget bør tilpasses slik at det er god 

flomvei ned til Glomma. Dette vil medføre 

endringer i Fv175 Nedre Hagaveg og 

område sør eller nord for Fv177 

Vormsundvegen. Jernbaneundergangen bør 

ikke være et lavpunkt, i alle fall ikke dypere 

enn flommen som aksepteres for normal 

trafikkavvikling (eksempelvis 10 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 18: Problemområde 3. Bildet viser den 

beregnede maksimalvannstanden ved et 

200-årsregn av både det lange og det korte 

regnet. 

Figur 19: Problemområde 3. Bildet viser den 

beregnede maksimalvannstanden for områder 

som har mer enn 0,5 m vann ved et 200-årsregn 

av både det lange og det korte regnet 
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4.6.4 Øvre Hagaveg 2–8 

Problembeskrivelse: 

Nedenfor boligene i Øvre Hagaveg 2–8 går 

kulverten og flomveien som håndterer vannet fra 

store deler av Årnes øst. Her er det et lavbrekk i 

terrenget, hvor kulverten går under. Ved flom vil 

vannet samle seg på overflaten her, da flomveien 

fra Fv470 Svarverudvegen kommer ned her (se 

Figur 20). Dette er vann som ledningsnettet ikke 

kan ta unna, og det vil skape flom på overflaten. 

Vannet må stige over 2 meter før det renner videre i 

flomveien ned til den åpne bekken ved 

Jernbaneundergangen. Vann kan også renne fra 

Fv175 Vormsundvegen og ned i lavbrekket ved 

nr. 2. 

 

Forslag til tiltak: 

• Hindre at vann kommer inn i lavbrekket, 

ved å legge flomveien fra Fv479 

Svarverudvegen videre i fylkesveien. 

Svarverudvegen må tilpasses slik at vannet 

kan renne mot nordvest fremfor å renne 

ned dalen mot vest. Dette er et omfattende 

tiltak, da veien må senkes med over en 

meter på høybrekket lenger nordvest for å 

få riktig fall. 

• Hindre at vann kommer inn i lavbrekket ved 

å utforme krysset Vormsundvegen/Øvre 

Hagaveg slik at vannet renner videre mot 

nordvest uten å komme ned i lavbrekket. 

Tiltaket må utføres slik at det ikke forverrer 

situasjonen i Øvre Hagaveg 2–8 ved at 

vannet som kommer derfra demmes 

høyere opp før det renner videre. 

• Bekkeåpning gjennom lavbrekket kan øke 

kapasiteten på flomveien, og man unngår 

utilsiktet oversvømmelse når kulverten ikke 

har kapasitet. Det bør da åpnes en flomvei 

videre fra nordenden av lavbrekket til den 

åpne delen av Drogga ved 

jernbaneundergangen. 

 

  

Figur 21: Problemområde 4. Bildet viser den beregnede 

maksimalvannstanden ved et 200-årsregn av både det 

lange og det korte regnet. 

Figur 20: Oppstrøms problemområde 4. Bildet viser den 

beregnede maksimalvannstanden ved et 200-årsregn av 

både det lange og det korte regnet. 
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4.6.5 Rundkjøring og parkeringsområde Amfi 

Problembeskrivelse: 

Rundkjøringen er utformet slik at flomvann kommer 

inn i sentrum. Dette skaper oversvømmelse flere 

steder i sentrum. 

Parkeringsområdet til Amfi er utsatt for flom pga. 

fallende terreng inn mot bygningen. 

 

Forslag til tiltak: 

Rundkjøringen bør utformes slik at vannet 

hovedsakelig renner videre (mot sørvest) på Fv175 

Seterstøavegen fremfor inn mot sentrum. Det kan 

også utformes en flomvei på sørøstsiden av Fv175 

som tar (deler av) flommen når Droggakulverten går 

full. Det må i så fall settes av plass til dette i 

gjeldende planer fremover, blant annet 

kommunedelplan for Årnes. (Se også kapittel 

4.7.1.) Vegen må klargjøres nedstrøms for å ta 

unna den økte vannføringen ved flom, jfr. 

problemområde 4. 

Rundkjøringen må sannsynligvis bygges om, og 

fallet må endres. I tillegg kan det bli nødvending å 

stenge grøfter på nordsiden. Vann i grøftene kan i 

normalsituasjoner fanges opp med sluk. Ved 

ekstremhendelser, når Droggakulverten går full, vil 

vannet renne over rundkjøringen. 

Det vil være lettere å sikre parkeringsområdet til Amfi mot vanninntrengning med mur og endringer 

i avkjøringen dersom flomveien går videre sørover på Fv175. 

Droggakulverten har liten overdekning gjennom sentrum, og fremtidig utbygging kan få negativ 

konsekvens for kulverten samt redusere mulighetene for utskiftning i fremtiden. Det kan vurderes 

om Droggakulverten bør få ny trasé videre under Fv175 dersom det er ønskelig å unngå traseen 

gjennom sentrum. 

 

  

Figur 22: Problemområde 5. Bildet viser den 

beregnede maksimalvannstanden ved et 

200-årsregn av både det lange og det korte 

regnet  
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4.6.6  Nes bo- og servicesenter 

Problembeskrivelse: 

Nes bo- og servicesenter samler opp mye vann på 

nordsiden ved at terrenget heller mot bygningen. 

Det er ikke modellert mer enn ett sluk på plassen, 

dette kan ta unna deler av vannet. Ledningsnettet 

er fullt, selv ved 10-årsregn, og det kan derfor 

forventes vann på terreng selv ved lave 

regnhendelser. Ved 200-årsregn er det oppstuving 

til terreng i ledningsnettet. Figur 23 viser resultater 

fra et 200-årsregn. 

 

Forslag til tiltak: 

Det må vurderes om antall sluk er tilstrekkelig eller 

om terrenget kan endres. 

 

 

 

 

 

  

Figur 23: Problemområde 6, resultater fra 

sekstimers 200-årsregn. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 35 AV 72  

 

\\Sweco.se\Common\NO\Oppdrag\LYS\133\51365001 - Utredning overvann Årnes\08 Rapporter\Utredning av overvannssituasjonen i Årnes.docx 
 

4.6.7 Nordre del av Droggevegen 

Problembeskrivelse: 

Nordre del av Droggevegen har et lavbrekk ved nr. 

14. Her samler det seg mye vann, da veien er 

flomvei for flere områder, blant annet området nord 

for Svarverudvegen opp til nr. 164. Området ligger 

tilstrekkelig høyt til at det ikke renner inn flomvann 

fra nord. 

Ledningsnettet oppstrøms lavbrekket i 

Droggevegen har noe restkapasitet ved et 25-

årsregn, men ledningsnettet i lavpunktet og videre 

nedover til Nes VGS og Droggakulverten er fullt, og 

kan ikke ta unna vannet som samler seg i 

lavpunktet. 

 

Forslag til tiltak: 

• Utjevning av terreng eller etablering av 

flomvei ved siden av veien for å unngå 

oppsamling av vann i lavpunkt. 

• Anlegge fordrøyningsdam i sørøst for 

vannet som kommer på overflaten mellom 

boligområdet og jordet. 

• Oppdimensjonering av ledningsnett i 

området og videre nedover kan ha noe effekt, spesielt om vannet som kommer på 

overflaten fra sørøst mellom boligområdet og jordet kan fanges opp med et nytt 

bekkeinntak. Vannet kan føres til Drogga-kulverten eller til et fordrøyningsområde som 

anlegges i nærheten. Det er godt fall på ledningsnettet, så en oppdimensjonering kan gi 

økt kapasitet og få (deler av) vannet ned til området ved Nes VGS til tross for at det 

flommer der også. 

 

  

Figur 24: Problemområde 7. Resultater fra 

sekstimers 200-årsregn 
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4.6.8 Silovegen 52 

Problembeskrivelse: 

Terrenget heller ned til fremsiden av Silovegen 52. 

Drenslinjen starter på gårdsplassen, som betyr at 

gårdsplassen har et nedbørsfelt på 1 ha. 

Gårdsplassen er et lavpunkt i terrenget, og samler 

mye vann. Dette vannet ledes sannsynligvis bort 

med sluk ved små nedbørshendelser. Det er ikke 

tatt med sluk på gårdsplassen i denne modellen. 

Lavpunktet i terrenget er på det meste ca. 55 cm 

lavere enn omkringliggende terreng. Den 

beregnede vannstanden inntil bygningen ved et 

200-årsregn er 45 cm, og maksimalt rundt 80 cm på 

gårdsplassen (altså ca. 25 cm høyere enn 

lavbrekket tilsier). 

Hovedflomvei ut fra området er nord for bygningen, 

men noe vann renner sør for bygningen når 

vannstanden blir stor nok. Vannet renner videre 

over togsporet og ned til Glomma. 

 

Forslag til tiltak: 

Etablere flomvei for å lede vannet unna rundt 

bygningen. Konsekvenser nedstrøms må utredes, slik at ikke den nye flomveien påfører økt skade 

på eiendommer nedenfor.  

 

 

 

  

Figur 25: Problemområde 8, resultater fra 

sekstimers 200-årsregn. 
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4.6.9 Årnes skole 

Problembeskrivelse: 

Inntil Årnes skole samler det seg mye vann ved et 

200-årsregn. Sannsynligvis vil noe av dette vannet 

dreneres bort i sluk, men området er likevel utsatt 

for flom. Det er ikke lagt inn sluk på området i 

modellen. Nærmeste sluk er på sørvest-siden av 

bygningen. Den beregnede vannstanden på 

nordøstsiden av bygningen varierer fra 70 til 90 cm, 

dette er under høy-risiko-grensen til USBR (1988). 

 

Forslag til tiltak: 

Terrenget må vurderes, for å avdekke om det 

virkelig er lavpunkt rundt bygningen. Det bør i så fall 

gjøres noe med terrenget for å lede vekk vannet 

ved ekstremregn. Konsekvenser nedstrøms må 

utredes. 

  

Figur 26: Problemområde 9, resultater fra 

sekstimers 200-årsregn. 
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4.6.10 Runnivegen 45 

Problembeskrivelse: 

På sørøstsiden av Runnivegen 45 samler det seg 

mye vann. Her er det mye tette flater, men det er 

også mange sluk som ikke er med i modellen. Det 

er uvisst om informasjon om sluk i modellen ville 

forbedre situasjonen, da ledningsnettet er fullt i 

utgangspunktet. 

 

Forslag til tiltak: 

Tilrettelegge for flomvei som leder vannet vekk uten 

å skade bebyggelsen, f.eks. lavpunkt på plassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 27: Problemområde 10, resultater fra 

sekstimers 200-årsregn. 
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4.6.11 Sagveien 14 

Problembeskrivelse: 

Området er utsatt for flom fordi det er et lavbrekk og 

flomvei for et stort område. Ved et 200-årsegn er 

det beregnet at vannet kan stå opp til 3 meter på 

terreng i de laveste punktene. Ved et 25-årsregn er 

den beregnede maksimalvannstanden 20 cm 

lavere. Vann kommer inn fra øst, flomveier fra 

jorder på Vestmo og industriområdet i øst kommer 

hit. Det er vanskelig å flytte flomveien som går 

gjennom området, men et tiltak er foreslått. 

Det er antatt en 500 mm ledning under Sagveien. 

Denne fortsetter i 600 mm gjennom området, men 

møter 400 mm i Fv175 Seterstøavegen (dette er en 

flaskehals i systemet). Det kommer mer vann inn i 

området mellom Sagveien og Seterstøavegen enn 

det som går ut (vann kommer opp av ledningsnettet 

på grunn av høyere vannstand i øst og 

begrensningen i flaskehalsen). Etter hvert i 

sekstimersregnet flommer det også over på 

østsiden av Sagveien og vannet renner over veien. 

Det er ikke informasjon om sluk i de laveste 

punktene, men ettersom modellen sier det kommer 

vann opp av ledningsnettet vil ikke flere sluk hjelpe 

på situasjonen. 

 

Forslag til tiltak: 

Avskjære ledningsnettet som fører vann fra industriområdet. Nes kommune har stilt krav om at det 

ved utvidelse av industriområdet på Draka, oppstrøms dette området, skal etableres et 

avskjærende ledningsnett som leder vannet fra industriområdet direkte til Drogga (nord for 

Rakeievegen). Dette vil redusere nedbørsfeltet til flomveien forbi Sagvegen 14 med om lag 1/6. 

Forventet reduksjon i vannføring er større enn 1/6, da industriområdet har høy avrenningsfaktor, og 

bidrar med en høyere andel av vannet enn arealandelen tilsier. 

Det vil være viktig å beholde muligheten til fordrøyning på østsiden av Sagvegen for å unngå større 

oversvømmelser på vestsiden. Struping av ledningen under Sagveien kan vurderes for å unngå å 

transportere inn vann som ikke kan tas ut. 

Det kan også vurderes å legge en ny ledningstrase i gangveien langs Seterstøavegen, som ender 

åpent ved bekkeinntak i Drogga. Vannet kan da fordrøyes i et område hvor det skaper mindre 

problemer. Alternativt kan eksisterende ledning oppgraderes frem til eksisterende ledning sør for 

Runnibakken på vestsiden av Seterstøavegen. Før valg av løsning bør det ses på hvordan 

kapasitetsproblemer i ledningsnettet lenger nedstrøms kan dempe effekten av oppgradering av 

ledningsnettet. 

 

Figur 28: Problemområde 11, resultater fra 

sekstimers 200-årsregn 
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Figur 29: Forslag til avskjærende ledningsnett fra industriområdet (fra Nes kommune). 
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4.6.12 Grønbakkvegen / Øvre Drognesveg 

Problembeskrivelse: 

Ved boligområdet Grønbakkvegen/Øvre 

Drognesveg fører lavpunkter i terrenget til mye 

vann på overflaten. Det er i GIS-analysen funnet 

lavpunkter på over 1 m. Gjennom området går 

flomveien for vann fra jordet sørvest for boligene. 

Merk at terrenget er basert på laserdata fra 2010, 

og terrenget kan ha blitt endret i forbindelse med 

oppføring av bygningene uten at dette er korrigert i 

høydemodellen. Det er heller ikke lagt inn 

ledningsnett for området, noe som kan ta unna noe 

av vannet som i modellen renner på overflaten. 

 

Forslag til tiltak: 

Fordrøyningsdam oppstrøms bebyggelsen kan 

dempe flomtoppen. Det kan tilrettelegges for 

flomvei gjennom området ved å endre terrenget for 

å unngå høybrekk som skaper demninger som 

oversvømmer bygninger. Eventuelle demninger 

som er der i dag, men som ikke er problematiske 

bør beholdes for å unngå økt vannføring 

nedstrøms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 30: Problemområde 12, resultater fra 

sekstimers 200-årsregn. 
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4.6.13 Beverveien 9 

Problembeskrivelse: 

Flomveien går her fra jordet og inn i boligområdet 

rundt Beverveien 9. Lavpunkter i terrenget fører til 

mye vann på overflaten, den beregnede 

maksimalvannstanden er 1,1 m øst for bygningen. 

Det er en liten overvannsledning nord for boligene 

(diameter 200 mm), denne har ikke kapasitet til å ta 

unna de vannmengdene som kan komme fra jordet 

og skogen oppstrøms. 

 

Forslag til tiltak: 

Åpne overvannsgrøfter langs jordet bør vurderes for 

å holde vannet utenfor boligområdet. 

 

 

 

 

 

  

Figur 31: Problemområde 13, resultater fra 

sekstimers 200-årsregn 
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4.6.14 Øvre del av Bekkefaret 

Problembeskrivelse: 

Parallelt med øvre del av Bekkefaret går flomveien 

som starter oppe ved Svarverudgrenda og tar med 

seg vann fra omkringliggende områder. Flomveien 

er mellom boliger i Bekkefaret og Svarverudvegen. 

Dette fører til høy vannstand i boligområdet, med 

potensielt skade på bygninger. 

 

Forslag til tiltak: 

Utskifting av ledningsnett er planlagt i 2021 (se 

Hovedplan Vann, Avløp og Vannmiljø 2016 – 2025, 

Vedlegg 1 Tiltaksplan).  

I forbindelse med rehabilitering av ledningsanlegget 

kan det vurderes å anlegge fordrøyningsmagasin 

på oversiden av stikkveg fra Svarverudvegen 

(avmerket med rød sirkel i kart). Dette kan gjøre 

belastningen på flomveien videre lavere. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 32: Problemområde 14, resultater fra 

sekstimers 200-årsregn 
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4.6.15 Møllerstua 

Problembeskrivelse: 

Flomlinjen fra områder i nord går gjennom 

boligområdet Møllerstua. Området har et lavpunkt 

mellom hus 6 og 15, som bidrar til mye vann i 

området. Maksimalvannstanden er beregnet til 80 

cm ved et 200-årsregn. Ledningsnettet gjennom 

området er lite (200 mm) og har lite fall, dermed 

også liten kapasitet. Etter boligområdet, ned mot 

Svarverudvegen, er kapasiteten noe bedre på 

grunn av bedre fall. 

 

Forslag til tiltak: 

Legge flomveien som kommer over 

Gjerderudvegen (nordfra) vest for boligområdet, slik 

at ikke vannet ledes gjennom tunet. 

Gjerderudvegen må tilpasses slik at vannet vil 

renne rett over, og det må etableres grøfter på 

vestsiden av boligområdet (dimensjonert for 200-

årsregn) som fungerer som flomvei uten å 

oversvømme boligområdet. Vannet vil komme 

tilbake til eksisterende flomvei på nedsiden av 

boligområdet. Oppgradering av ledningsnettet kan 

redusere problemet med at ledningsnettet ikke kan 

frakte bort vannet. 

 

 

  

Figur 33: Flom i Møllerstua. Resultater fra 

sekstimers 200-årsregn. 
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4.6.16 Hagaskogvegen vest 

Problembeskrivelse: 

Gjennom boligområdet vest i Hagaskogvegen går 

flomveien som starter vest for Nes sykehjem. Det er 

noe forsenkninger i området (opp mot 30 cm), som 

gjør at det blir stående mye vann i boligområdet. 

Beregnet maksimalvannstand er 50 cm ved et 200-

årsregn. Ved et 25-årsregn er beregnet 

maksimalvannstand 40 cm. Det er modellert noen 

sluk i området, som vist på figuren, disse har 

begrenset kapasitet. 

Forslag til tiltak: 

Legge flomvei utenfor boligområdet. Tiltaket må 

gjøres helt opp i Gjerderudvegen, ved å tilpasse 

denne slik at vannet følger Gjerderudvegen mot 

vest i stedet for ned til boligområdet slik som i dag. 

Vannet vil da gå til eksisterende flomvei i 

Svarverudvegen. Vannføringen her vil øke, det vil 

også flommen i undergangen under 

Svarverudvegen. Flomvannet renner i dag ned til 

Svarverudvegen, men kommer på et stykke lenger 

nede enn der det foreslåtte tiltaket vil lede vannet. 

 

 

 

  

Figur 34: Problemområde 16, Flom i 

Hagaskogvegen. Resultater fra sekstimers 

200-årsregn. 
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4.6.17 Lavpunkter i Salemsvegen 

Problembeskrivelse: 

Lavpunkter i terrenget og en gjennomgående flomvei 

skaper flom på overflaten. Den beregnede 

maksimalvannstanden er 34 cm ved Salemsvegen 

nr. 17 og 50 cm ved nr. 21. Ledningsnett går under 

fotballbanen, dette er fullt.  

 

Forslag til tiltak: 

Ved oppgradering av fotballbanen bør det utredes 

om denne kan være en flerfunksjonell flate, ved å 

fungere som flomfordrøyning ved kraftige regn. 

Tiltaket kan gjennomføres ved at fotballbanen senkes 

i forhold til omkringliggende terreng, slik at den 

fungerer som flombasseng om ledningsnettet med 

tilhørende sluk ikke kan drenere bort vannet. 

Lavpunkter i terrenget tilpasses slik at vannet heller 

renner inn på fotballbanen fremfor å skape flom rundt 

bygningene. 

 

  
Figur 35: Problemområde 17, resultater fra 

sekstimers 200-årsregn. 
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4.6.18  Avkjøring Evangtunet 

Problembeskrivelse: 

Problemområde 18 er valgt ut fordi det her bygges 

ny rundkjøring for å lage avkjøring til Evangtunet. 

Området er i dag flomutsatt, både Fv479 Øvre 

Hagaveg og lavbrekket som fylles ut for å legge 

veien vestover fra rundkjøringen. 

Til dette område kommer det mye vann. 

Nedbørsfeltet er stort, og går ut av området som er 

utredet med GIS-analysen. Drenslinjene er derfor 

brutt før de når toppen av nedbørsfeltet. 

Det er kapasitetsproblemer i kulverten under 

jernbanen som skaper flom i lavbrekket. Det er lagt 

nytt ledningsnett i forbindelse med utbygging på 

Drognesjordet, dette er med i ledningsnettmodellen. 

På Fv479 Øvre Hagaveg er den beregnede 

maksimalvannstanden på kote 127,10–127,40 ved 

et 200-årsregn. Vannet står høyest i sør, og lavest i 

nord. Ved et 25-årsregn står vannet 5–15 cm lavere 

enn ved et 200-årsregn. 

Fv479 er tenkt hevet til kote 128.45 i rundkjøringen, 

noe som vil skape en økt demning på østsiden av 

veien. Samtidig er lavpunkter fylt igjen i forbindelse med utbygging på Drognesjordet, så det er 

usikkert hvilken effekt dette får, da utredningen er gjort med gammelt terreng. 

I lavpunktet ved jernbanen er den beregnede maksimalvannstanden på kote 126.73 ved et 200-

årsregn og 126.09 ved et 25-årsregn. Det laveste punktet på vegen er planlagt til kote 126.29. 

Lavbrekket vest for rundkjøringen (mot jernbanen) vil delvis fylles igjen, som medfører at vannet 

som samler seg i dag fortrenges, og vannstanden vil stige. Det er mulig av veien vil flommes over 

selv ved 25-årsregn eller lavere på grunn av dette. 

 

Forslag til tiltak: 

• Rundkjøringen må utformes slik at vannet kan renne over uten å skape flom på Fv479. Det 

må for eksempel unngås at fortauskanter på laveste punkt demmer opp vannet. 

• Det bør vurderes å øke kapasiteten på kulverten under jernbanen, og helt ned til Glomma. 

• Det må sikres mulighet for fordrøyning i lavpunkter, både på østsiden av Fv479 og i 

lavpunktet mellom fylkesveien og jernbanen. 

 

  

Figur 36: Problemområde 18, resultater fra 

sekstimers 200-årsregn. 
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4.7 Tiltak uten tilknytning til problemområde 

Nedenfor presenteres noen tiltak som ikke er knyttet spesifikt til et problemområde. Tiltakene er 

nummert som vist i Figur 15, side 26. 

Generelt må det påpekes at man bør beholde lavpunkter i terrenget som kan fungere som 

fordrøyning uten at det skaper problemer. Spesielt har raviner en god funksjon som flomvei. 

Bekkene i ravinene går som regel inn i en kulvert når bekken kommer ned til sentrum. Ravinene 

har likevel stort potensiale for fordrøyning selv om kulvertene går fulle. Denne effekten er det viktig 

å ta vare på. Basert på en vurdering av ravinenes viktige funksjon ved flom, anbefales det å verne 

ravinene mot bekkelukking og igjenfylling. 

 

4.7.1 Flomvei langs Fv175 

Drogga-kulverten har liten kapasitet og flommen 

ved 200-årsregn blir stor. For å håndtere flommen 

fra Drogga gjennom Årnes må det planlegges en 

alternativ flomvei for Drogga når kulverten går full.  

For å unngå flom på Fv175 og dermed stans i 

trafikken bør det lages en flomvei parallelt med 

veien. Det anbefales at denne har kapasitet til å ta 

unna maksimalvannføringen i Drogga ved 200-

årsflom alene (uten kulverten). 

Dersom det blir vanskelig å sette av nødvendig 

areal til flomvei som tar hele vannføringen, vil det 

være bedre å lage en flomvei som har en delvis 

kapasitet fremfor å ikke gjøre noe. Det må 

diskuteres om det kan aksepteres av flommen går 

over Fv175 eller ikke. En mulig løsning kan være å 

dimensjonere flomveien uten Fv175 for 25 eller 50-

årsregn, og ta i bruk fylkesveien ved regn større 

enn dette. 

Det kan lages en ny bekketrase på østsiden av 

Fv175 Seterstøavegen. Drogga kommer inn lavt i 

forhold til fylkesveien, men det kan lages en bekk 

som først får vann dersom Drogga-kulverten går 

full. Med dette unngår man stor høydeforskjell på 

fylkesveien og den nye bekken. 

Tiltaket vil kreve at det settes av arealer til dette, og 

at det legges inn i planer for sentrum slik at det kan 

etter hvert kan realiseres. 

  

Figur 37: Tiltak 8, mulig bekkeåpning på østsiden 

av Fv. 175 Svarverudvegen. Resultater fra 200-

årsregn i gjennomsiktig blått. 
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4.7.2 Kryssområde ved Nes VGS 

Området rundt Nes VGS skal bygges ut og det skal 

etableres rundkjøring i kryss ved 

Runnivegen/Seterstøavegen med mulig ny 

innkjøring til Nes VGS. Det samler seg mye vann 

nord for Nes VGS. I tillegg kommer det mye vann 

fra Drogga som flommer over. Det vil være uheldig 

å bygge igjen områder som i dag fordrøyer vann 

(lavbrekk i terrenget) hvor det ikke medfører skade. 

Da vil vannet renne fortere videre og skape 

problemer nedstrøms. Drogga-kulverten er full, så 

den kan ikke ta unna mer vann. 

Det bør derfor settes av områder til åpen 

fordrøyning. Det er vanskelig å si akkurat hvor mye 

som bør settes av, da det ved en 200-årsregn vil 

fylles opp uansett hvor mye man setter av til 

fordrøyning. Det må forsvares godt om man velger 

å gjøre området mer sårbart enn dagens situasjon 

ved å ta bort områder som i dag tjener som 

fordrøyningsområder. Jo mer som fordrøyes, jo mer 

kan man redusere flommen gjennom Årnes ved at 

toppen på flomvannføringen fra Drogga reduseres. 

Områder som skal fungere som fordrøyning kan 

være åpne dammer eller en kombinasjon av 

grøntområder og flerbruksarealer (f.eks. idrettsplass 

som tåler oversvømming). 

 

 

  

Figur 38: Lavpunkter i terrenget ved Nes VGS 

(GIS-analyse uten regn) 

Figur 39: Beregnet maksimalvannstand ved et 

200-årsregn av både det lange og det korte 

regnet. 
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5 Anvendelse og tolkning av resultater 

Årsakene til flom kan være sammensatte. Ulike kombinasjoner av høy andel tette flater, ugunstig 

flomvei, ledningsnett som ikke tar unna kan påvirke resultatet. Resultatene må sees i 

sammenheng, og det bør settes av god tid til å forstå hvorfor det er flomproblemer i et område slik 

at de rette tiltakene planlegges. Følgende eksempelområde illustrerer hvordan ulike resultater alle 

kan gi indikasjoner på at området er utsatt for flom, men bør sees i sammenheng for å forstå 

hvordan og når flom på overflaten inntreffer. 

Mellom boligene i Møllerstua (problemområde 15) går flomveien fra området i nord. Ved å bare 

studere flomveien kan man få en indikasjon på at det kan bli problemer i området ved kraftige regn, 

da flomveien er gjennom et tett boligområde, som i tillegg har noen lavpunkter i terrenget. 

Resultatene fra ledningsnettet viser at ledningsnettet er fullt, og vann står opp på overflaten. Dette 

kan være viktig input ved vurderinger av ledningsnettet. Ved å inkludere resultater for 

oversvømming på overflaten får man et inntrykk av hvor stort problemet er på bakken. 

 

Figur 40: Eksempelområde Møllerstua viser hvordan alle resultatene må sees i sammenheng for å forstå og 

evaluere et område. Resultater fra 25-årsregn. 

 

Flomveiene er laget basert på en GIS-analyse, hvor vannet beger seg videre til den cellen som gir 

størst høydeforskjell i hvert steg. Denne metoden gir ingen beskrivelse av utbredelse av flomveien, 

men gir en indikasjon på hvilken vei vannet tar. Dersom det er mye vann kan vannet ta flere veier. 

Ved simulering med regn på terreng tar vannet de samme flomveiene som i GIS-analysen, men 

dersom det er mye vann vil vannet bre seg utover, og ved oppstuving på grunn av lite fall kan 

vannet også finne alternative veier. Kartlaget (GIS) som viser maksimal vannføring i cellene 

(maksimal fluks) viser hvordan vannet beveger seg i terrenget ved et gitt gjentaksintervall. Det 

anbefales derfor å sjekke flomveiene opp mot kartet som viser maksimal vannføring for å se 

utbredelsen av flomveiene, og om vannet går på flere steder. 
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Resultatfilene for ledningsnettet kan være til hjelp for å se hvordan ledningsnettet reagerer på 

nedbøren som kommer. Resultatfiler fra ledningsnettet kan studeres i Mike View, et gratis 

visningsprogram for resultatfiler fra flere typer Mike-programvare. Her kan man hente ut 

vannføringskurver, ta ut lengdeprofiler og se hvordan vannføring og vannstand i rørene varierer 

utover i scenarioet. Kommunen kan benytte resultatene til å se behov for oppgradering av 

ledningsnettet i forbindelse med regulering. Ledningsnettmodellen overleveres til kommunen, slik 

at den kan benyttes til videre utredninger om ønskelig. 

Resultatene kan legges ut som kart i kommunens kartportal. Det anbefales da å legge ved 

informasjon om hvordan resultatene er fremkommet. 

 

5.1 Anvendelse i planarbeid og byggesaksbehandling 

Rapporten og de leverte resultatene viser hvilke områder som oversvømmes av vann eller som 

inngår som viktig flomvei. 

For 200-årsregnet er det laget et aktsomhetskart, som viser områder hvor vannstanden er minst 10 

cm høy, både for kort regn i sentrum og langt regn i Drogga. For å lage aktsomhetskartet ble det 

antatt at bygninger tilpasses terrenget slik at det kan stå 10 cm vann i nærheten av bygget uten at 

det skaper flom inne, det forutsettes at bygningseiere har sikret boligen sin ved å ha fallende 

terreng vekk fra boligen. Det må påpekes at det kan bli problemer ved lavere vannstand enn dette, 

spesielt om bygningen har kjellere og/eller fall på terreng mot bygningen. Trafikken på veier kan 

som regel avvikles noenlunde som normalt. 10 cm er vannstanden som benyttes av mange land 

som definisjon på overvannsflom på overflaten i urbane områder (Rambøll, 2015). Risikokartet som 

viser risiko for mennesker på grunn av høy vannstand eller hastighet kan også benyttes til å sette 

hensynssoner. 

Til bruk for vurdering av reguleringsplaner og byggesaker anbefales det å starte med 

aktsomhetskartet og drenslinjene for å få en rask oversikt over om området er utsatt for 

overvannsflom eller berører en flomvei. Dersom det er flere sammenhengende ruter med 

vannstand over 10 cm (hver rute har 2x2 m oppløsning) bør man gå inn i de mer detaljerte 

resultatene for å se hvordan området påvirkes av kraftige regn. 

Områder som har mye vann bør utredes nærmere før de settes av til bebyggelse. Ev. kan det 

etableres grøntområder og lekeplasser med mer som tåler oversvømmelse i de områdene som 

flommes over. Ved endringer av terrenget i flomutsatte områder må det vises hvordan vannet vil 

bevege seg i ferdig terreng. 
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5.2 Anbefaling til overvannsnorm 

Nes kommune har bedt om innspill til bestemmelser om overvannshåndtering i kommunedelplanen 

for Årnes og overvannsnorm for Nes kommune. I det etterfølgende gis noen anbefalinger. 

Ledningsnettet i Årnes er ikke dimensjonert for å takle et forventet fremtidig 25-årsregn. Selv 

dagens 25-årsregn vil skape problemer i en del områder. Det vil være svært vanskelig for 

kommunen å oppgradere alt av ledningsnettet slik at det kan ta unna dimensjonerende regn. Det er 

derfor helt nødvendig å dempe tilrenningen til nettet ved hyppig forekommende regn (opp til 20-

årsregn, jfr. tretrinnsstrategien). 

Tretrinnsstrategien for overvann er etter hvert en kjent strategi, og det anbefales at denne 

implementeres i gjeldende regelverk for overvannshåndtering i Nes kommune. Strategien går ut på 

at overvann skal håndteres på tre nivåer: 

1) Infiltrere små regn 

2) Forsinke og fordrøye middels regn 

3) Sikre trygge flomveier for ekstreme regn 

 
Figur 41: Tretrinnsstrategien for overvann. Illustrasjon: Sweco, 2016 

Grensen mellom trinn 1 og 2 anbefales satt til en nedbørsmengde (mm pr. døgn) som normalt 

dekker 95 % av årsnedbøren. Dette må beregnes for Årnes, og vil variere etter hvert som klimaet 

endrer seg. Grensen mellom trinn 2 og 3 settes til en nedbørsintensitet lik 20-årsregn med 

klimafaktor. Dette er tråd med anbefalinger fra blant annet Norsk Vann og er praksis i de fleste 

kommuner. 

Ved regulering og utbygging (byggesak) bør Nes kommune be utbygger vise hvordan overvannet 

er tenkt håndtert med de ulike trinnene i tretrinnsstrategien. Det må fremlegges en helhetlig plan for 

utbyggingsområdet allerede ved reguleringsplannivå, for å sikre arealer til infiltrasjon og annen 

lokal håndtering av overvann. Raviner og andre områder som håndterer overvann i dag må ikke 

fylles igjen, da disse er viktige flomveier, og kan fungere som trygg fordrøyning. 
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Det anbefales at det stilles krav om at det legges til rette for infiltrasjon (trinn 1). Selv om Årnes 

består av hovedsakelig marine avsetninger, er det mulig å infiltrere deler av nedbøren. Mulighet for 

infiltrasjon vil være en viktig demper av avrenningen ved langvarige regn. 

 

Trinn 2 i tretrinnsstrategien er fordrøyning, med kontrollert påslipp til vassdrag eller kommunalt nett. 

Modelleringen av overvannsnettet har vist at det kommunale nettet går fullt selv ved et fremtidig 

10-årsregn. For å unngå problemer med fremtidige klimaendringer bør det settes strenge krav til 

hva som tillates påført kommunalt nett under en regnhendelse. Direkte påslipp av alt vann, slik det 

er modellert nå, vil føre til økte overvannsflommer i fremtiden. 

Ledningsnettet håndterer i dag en vannføring som tilsvarer 1-2 l/s pr. dekar (daa) nedbørsfelt når 

det går fullt. Dette varierer, de store ledningene har nærmere 1 l/s/daa, og mindre ledninger med 

små nedbørsfelter (f.eks. på Runni) kan frakte over 2 l/s/daa. Droggakulverten er i en særstilling, 

med en svært lav vannføring pr. daa. Denne er for øvrig også full selv ved små gjentaksintervaller. 

Hovedregelen for påslipp til kommunalt nett/vassdrag bør være 1 l/s/daa for regn opp til 20-årsregn 

(trinn 2 i tretrinnsstrategien). Flere kommuner benytter 1 l/s/daa som grense, så dette er ikke 

spesielt for Årnes. Alt overvann som kommer til Årnes må gjennom kommunalt ledningsnett før det 

kommer til Glomma. Vannet kan skape problemer i Årnes lenger nedstrøms selv om det i 

utgangspunktet slippes til et vassdrag oppstrøms sentrum som ikke flommer i nærområdet. Derfor 

anbefales det å sette samme grense for utslipp til vassdrag som påslipp til kommunalt nett. 

Det finnes gode, åpne løsninger for fordrøyning av overvann på terreng som kan erstatte 

tradisjonelle, lukkede løsninger under bakken. Åpne overvannsløsninger er mer flomsikre enn 

lukkede løsninger, og kan bidra til å forskjønne området. Selv om den generelle grensen for påslipp 

til ledningsnettet settes til 1 l/s/daa, kan det vurderes å tillate påslipp opp til 2 l/s/daa som et 

insentiv i områder hvor det er spesielt ønske om etablering av åpne løsninger. Åpne 

overvannsløsninger er arealkrevende, men på denne måten gir kommunen et insentiv til å ta disse 

i bruk ved at volumet som må fordrøyes blir mindre fordi tillatt påslipp er høyere. En ev. økning i 

tillatt påslipp til kommunalt nett må godkjennes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. 

For områder som ligger på vestsiden av jernbanen bør det åpnes opp for at det kan gjøres egne 

beregninger for det aktuelle ledningsnettet som vil motta vann for å finne en påslippsgrense. Det er 

kort vei til Glomma og potensialet for overvannsflom er lite ved å slippe overvannet til Glomma uten 

fordrøyning dersom ledningsnettet har kapasitet til dette. 

Kommunen må beholde retten til å gi både strengere og mildere krav ved spesielle forhold. 

 

Ved regnintensiteter over det som ledningsnettet normalt dimensjoneres for (mer enn 20-

årsregnet), gjelder det å sikre trygg avrenning av vannet frem til Glomma (trinn 3 i 

tretrinnsstrategien). Det bør settes som krav at flomveier ikke skal bygges igjen, og ved utbygging i 

og rundt en flomvei skal det vises hvordan vannet er tenkt ledet gjennom området. For at utbygger 

skal kunne gjøre dette er det viktig at kommunen deler flomveier og resultater fra 

flommodelleringen. 
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5.3 Leverte filer 

Under gis det en oversikt over filene som leveres til Nes kommune. Disse kommer i tillegg til 

vedleggene (se kapittel 7), og er en del av utredningen men ikke en del av rapporten. Disse filene 

er modell- og resultatfiler (GIS). Resultatene kan om ønskelig legges ut i kommunens kartportal. 

Det leveres dynamiske resultatfiler for ledningsnettet, slik at Nes kommune kan sette seg bedre inn 

i prosessene som skjer i ledningsnettet ved ekstremregn. Resultatene er fra sekstimersregn i 

sentrum. Disse filene kan vises i Mike View, et gratisprogram for visning av resultater fra Mike-

modeller. Modellene kan videreutvikles om ønskelig, blant annet kan det simuleres flere 

scenarioer. Dette krever lisens på Mike Urban og Mike 21. Det er mulig å få en gratis 30-

dagerslisens for å prøve ut programvaren. 

Flere av filene er levert for alle scenarioer, bokstavene SCE står da for scenario, se liste med 

forkortelser i kapittel 3. For shapefiler med ledningsnettresultater vil resultatene være i siste 

kolonne, kalt «Results». 

Filnavn (Filtype) Forklaring Forslag til symbologi  

(om relevant) 

SCE_maksimal_vannstand.tif 

(Raster) 

Maksimalvannstand på terreng 

(den største vannstanden av et kort 

regn i sentrum og langt regn i 

Drogga). 

 

Obs: For 25U bare sekstimersregn i 

sentrum.  

SCE_maksimal_vannføring.tif 

(Raster) 

Maksimalvannføring i hver celle i 

løpet av et sekstimersregn i 

sentrum. Enhet m3/s/m. 

Resultatene må ganges med 2 for 

å vise vannføring (ettersom cellene 

er 2 m brede). Dette rasteret kan 

benyttes for å få en oversikt over 

utbredelse av flomveier (ikke til 

detaljprosjektering). 

 

SCE_maksimalt_overløp 

_fra_ledningsnett.shp 

(Shapefil) 

Resultater fra ledningsnettet som 

viser hvilke kummer som flommer 

over til overflaten (tall i m3/s). 

 

SCE_maksimalt_vannstand 

_kum.shp 

(Shapefil) 

Resultater fra ledningsnettet som 

viser hvor høyt vannet står 

kummene, relativt til terreng 

(negativ verdi er under terreng). 
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SCE_maksimal_vannføring 

_ledninger.shp 

(Shapefil) 

Resultater fra ledningsnettet som 

viser maksimal vannføring i 

ledningsnettet. Merk at denne 

gjerne bare opptrer en liten stund, 

og normal kapasitet kan være 

lavere enn dette. 

 

SCE_maksimal_fyllingsgrad 

_ledninger.shp 

(Shapefil) 

Resultater fra ledningsnettet som 

viser fyllingsgrad i ledningsnettet 

(vannstand delt på diameter), målt i 

enden på ledningen. 
 

200K_Aktsomhetskart 

_10cm.tif 

(Raster) 

Aktsomhetskart som viser områder 

med mer enn 10 cm vannstand på 

terreng ved et 200-årsregn. 

 

200K_Risikokart.tif 

(Raster) 

Risikoområder ved et 200-årsregn, 

som beskrevet i kap 4.4. 
 

Drenslinjer.shp 

(Shapefil) 

Drenslinjer/flomveier, som 

beskrevet i kapittel 4.1 
 

Forsenkninger.tif 

(Raster) 

Forsenkninger i terrenget, som 

beskrevet i kapittel 4.1 

 

Årnes.mup, Årnes.mdb 

(Mike Urban modell) 

Mike Urban ledningsnettmodell som også inneholder innstillinger for 

overflatemodell og kobling. 

SCE_ledningsnett.prf 

(Mike Urban resultatfil) 
Dynamisk resultatfil for ledningsnettet som kan åpnes i Mike View. 

Manningsraster.tif 

(Raster) 

Raster som beskriver Manningstall (ruhet på overflaten) i Årnes. Input til 

overflatemodellen. 

Infiltrasjon.dfs2 

(Mike-Zero-fil) 

Mike-Zero-fil som beskriver infiltrasjonen i Årnes. Input til 

overflatemodellen. 

Hoydemodell.tif 

(Raster) 

Raster som beskriver terrenghøyde med bygninger. Input til 

overflatemodellen. 

DEM_MU.tif Høydemodellen med inaktiverte områder (til bruk i overflatemodellen).  

Vannføring QSCE.dfs0 Vannføringskurven for Drogga i dfs0-format (input til overflatemodellen) 

EQ Nes SCE-årsregn M/U 

klima 10 min 6 + 3t.dfs0 

Symmetrisk regnhyetogram sekstimersregn i dfs0-format (input til 

overflatemodellen) 
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7 Vedlegg 

Vedleggene som er nevnt under hører med til denne rapporten. Vedlegg 3 og utover er kart i 

PDF-format. Disse er store (A0) og er derfor separate filer. 

For hvert scenario er følgende resultater vist: 

• Maksimalvannstand (den største vannstanden av et kort regn i sentrum og langt regn i 

Drogga) 

• Maksimal fyllingsgrad i ledninger og vannstand i kum 

 

Vedlegg nummer Tittel 

1 Teknisk modellbeskrivelse hydraulisk modell 

2 Flomberegning Drogga 

3 Forsenkninger i terreng og drenslinjer 

4 Resultater fra 200-årsregn med klimafaktor 

5 Aktsomhetskart (10 cm vannstand) ved et 200-årsregn med klimafaktor 

6 Risikoområder 200-årsregn med klimafaktor 

7 Resultater fra 50-årsregn med klimafaktor 

8 Resultater fra 25-årsregn med klimafaktor 

9 Resultater fra 10-årsregn med klimafaktor 

10 Resultater fra 25-årsregn uten klimafaktor 
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Vedlegg 1: Teknisk modellbeskrivelse hydraulisk modell 

Programvare 

For å bygge og simulere den hydrauliske modellen er det benyttet programvare fra DHI, versjon 

2017. Modellen er en Mike Flood-modell. Dette betyr at det er en ledningsnettmodell i Mike Urban 

og en overflatemodell i Mike 21 som er koblet sammen til en «kombinert modell». Alle innstillinger 

og koblinger mellom ledningsnett og overflate ble utført i Mike Urban. Infiltrasjonsmodulen ble lagt 

til i Mike 21. Beregningsmotoren i simuleringene har vært MOUSE for ledningsnett og MIKE 21 HD 

for overflate («Single grid using rectangular cell solver»). For oppretting av høydemodell og 

bearbeiding av grunnlagsdata og resultater ble ArcMap 10.5 benyttet. 

Koordinat og høydesystem  

I prosjektet har data blitt håndtert i koordinatsystemet ETRS 1989 UTM ZONE 32 N og 

høydesystemet NN2000. 

Grunnlag 

Nedenfor er grunnlagsdata som ble benyttet i den hydrauliske modellen listet opp. 

Tabell 4: Grunnlagsdata som er benyttet til modellen. 

Grunnlag Leverandør Dato 

Laserdata Nes kommune Juli 2010 

FKB 
Nes kommune (via 

kartbestillingsportal) 
August 2017 

Utdrag fra ledningsnettdatabasen 

(overvann) 
Nes kommune August 2017 

Ortofoto og grunnkart (brukt som 

bakgrunnskart i figurer)  
Geodata Oktober 2017 

Løsmassekart NGU September 2017 

 

Innmålinger 

For å supplere dataene i ledningsdatabasen ble det gjort befaringer av Sweco i august 2017. 

Formålet var å få høydedata til ledningsnettmodellen. Det ble derfor gjennomført innmålinger av 

utvalgte kummer på ledningsnettet, samt de viktigste utløpene og innløpene. 

Modellgeometri og avgrensning 

Nedbørsfeltet til Årnes sentrum er vist med svart i Figur 1. Ettersom nedbørsfeltet er stort ble det 

besluttet å kun modellere deler av overflaten med regn på terreng (vist med rødt). Avrenningen fra 

de delene av nedbørsfeltet som ligger utenfor modellområdet ble modellert ved hjelp av 

nedbørsfeltmodulen i Mike Urban. Disse nedbørsfeltene er vist med blått. Nedbørsfeltet til Drogga 

er vist med grønt, avrenningen fra dette ble modellert med en hydrologisk modell som beskrevet i 

vedlegg 2. 
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Figur 42: Nedbørsfeltet til Årnes sentrum med avgrensninger og nedbørsfelt som beskrevet. 

 

Høydemodell 

For å beskrive overflaten ble det laget en høydemodell. Modellen er et raster med oppløsning 2x2 

m, som beskriver høyden i hver celle. Høydemodellen er basert på laserdata (scanning av terreng 

fra fly), og korrigert med data fra FKB og manuelle justeringer. Terrenget ble opprettet med samme 

fremgangsmåte som beskrevet i Johansen & Moldekleiv (2016), med lokale tilpasninger som 

beskrevet under. 

Laserdataene har en gjennomsnittlig oppløsning på 0,7 punkt/m2. Dette gjorde at det ble valgt å 

lage en høydemodell med 2x2 m oppløsning. Med denne oppløsningen vil hver rute på 4 m2 være 

representert med bare én høyde, og man kan altså ikke få frem nyanser i terrenget som ville hatt 

betydning for vannets ferd. Slike elementer kan være grøfter, små ujevnheter i terrenget eller 

kantstein. Bekker blir også svakt representert. På den andre siden er det sjelden man lager en 
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hydraulisk modell med høyere oppløsning, da den ofte blir ustabil om cellene er for små. Mange 

modeller av denne størrelsen lages med oppløsning 4x4 m. 

Ved innhenting av laserdata sendes det signaler ned til bakken, som reflekteres tilbake til 

mottakeren i flyet. Refleksjon kan komme fra for eksempel bakken, tak på bygninger eller trær. 

Laserdata viser altså ikke bare høyden på bakken, og er derfor klassifisert etter hvilken type 

overflate de representerer. Til høydemodellen ble det bare benyttet laserdata klassifisert som 

bakke (klasse 2). FKB-data for veier og vann ble også benyttet for å få tydeligere profil for vei og 

bekker/vannflater. 

FKB-dataene for veglinjer ble benyttet, men objekttype ‘GangfeltAvgrensning', 'Vegbom', 

'VegkantFiktiv' og 'Vegrekkverk' ble slettet før bruk, i tillegg til noen objekter uten høyde. Bruer 

(Medium = L) ble også slettet, men tuneller (Medium = U) ble beholdt. 

FKB-datene for vannlinjer ble benyttet, men objekttype 'ElvelinjeFiktiv', 'Innsj/ElvSperre' og 

'Innsj/linjeFiktiv' ble slettet før bruk, i tillegg til noen objekter uten høyde. 

Selv om det er tatt med FKB-data for tuneller 

(kulverter) og bruer er utelatt, krever høydemodellen 

manuell redigering for å beskrive vannets løp riktig. Det 

ble derfor gjort justeringer av høydemodellen i 

punktene som vist i Figur 43. Bekken fra utløpet av 

Drogga-kulverten bak rådhuset ble gjort noe bredere 

for å unngå ustabiliteter i modellen. Videre ble broen i 

Fv175 tatt bort, da det antas at denne ikke begrenser 

vannføringen i bekken under. Andre tilpasninger som 

ble gjort var justeringer av underganger, ta bort støy i 

laserdata fra bruer, åpne bygninger som har 

passeringsmulighet under (f.eks. Årnes skole). 

For å få vannet til å renne rundt bygninger ble 

terrenget som omfattes av fotavtrykket til bygningene 

hevet med 3 m. Denne forholdsvis lave verdien ble 

valgt for å unngå ustabiliteter i den hydrauliske 

modellen ved for stor høydeforskjell mellom bygninger 

og terreng. Fotavtrykket til bygningene ble hentet fra 

FKB-data bygningsflater (mottatt august 2017). Før 

heving av bygninger ble objekttype ‘Takoverbygg’ 

slettet. 

 

 

 

Forsenkninger i terrenget og drenslinjer 

For å lage drenslinjer må man anta at alle lavpunkter i terrenget fylles opp med vann, slik at man 

kan se hvor vannet vil renne videre. Det tas ikke hensyn til drenering i bekkeinntak og kulverter. 

Hvor mye som er fylt opp vises i resultatfilen (et raster) forsenkninger i terrenget. Dette kan være 

en indikasjon på flompotensialet i et område dersom kulverten som normalt drenerer vekk vannet 

er tett. 

Figur 43: Endringer i høydemodellen og områder 

som ble inaktivert (se kap. «Høydemodell til 

flommodellen»). 
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Deretter ble drenslinjene laget med utvidelsen ArcSWAT til ArcGis. Metoden og resultatene er den 

samme som andre anerkjente metoder for fremstilling av drenslinjer, men fremgangsmåten er 

automatisert i utvidelsen. Prinsippet for metoden er at alle celler i høydemodellen vil lede vannet til 

den nabocellen som gir størst høydeforskjell. Antall celler som drenerer til en celle summeres, og 

drenslinjene ble tegnet når nedbørsfeltet til drenslinjen ble minimum 1 ha stort. Merk at 

drenslinjene ble laget på en begrenset høydemodell, slik at drenslinjer som begynner ved kanten 

av analyseområdet vil ha et større nedbørsfelt enn 1 ha ved start. Drenslinjene kan også kalles 

flomveier, da de viser hvilken vei vannet vil ta ved kraftig nedbør slik at vannet flommer på 

overflaten. 

Høydemodell til flommodellen 

Høydemodellen ble videre bearbeidet for å kunne benyttes i flommodellen. 

I Glomma viser høydemodellen vannstanden den dagen laserdataene ble hentet inn. For å la 

vannet kunne strømme i Glomma ble bunnen satt til høyde 118 m. Merk at formålet med 

utredningen ikke har vært å beskrive flommen i Glomma. Terrenget over kulverten fra 

Jernbaneundergangen til Glomma ble lukket i denne modellen, fordi det var ønskelig å modellere 

eventuell begrensning i vannføring på grunn av kulverten. 

Områder i modellområdet som ikke har avrenning ned til sentrum ble inaktivert for å spare 

simuleringstid. For å inaktivere området ble terrenget hevet til over grenseverdien for når terrenget 

inngår i beregningene (200 m). Figur 43 viser hvilke områder som ble inaktivert. I tillegg ble det, av 

modelltekniske årsaker, opprettet en «mur» rundt modellområdet med høyde 200 m. Dette kan ha 

ført til at vann som ellers ville rent ut av området ble stående inntil muren. For å unngå feilaktige 

resultater ble disse falske oppsamlingene av vann tatt bort fra resultatfilene. 

Infiltrasjon 

Ikke all nedbør renner av. For å beskrive de ulike områdenes avrenning ble områdene klassifisert 

etter arealbruk (FKB Ar5) og løsmassekart fra NGU1. Infiltrasjonsevnen til de ulike kombinasjonene 

av arealbruk og løsmasser ble så vurdert. Det ble laget en infiltrasjonsmodell for området som 

infiltrerer deler av nedbøren. Infiltrasjonsmodellen beskrives av fem parametere: 

1. Infiltrasjonshastighet fra overflaten til jordsmonnet 

2. Mektighet (dybde på jordsmonnet, den aktive delen i infiltrasjonsmodulen) 

3. Porøsitet 

4. Initielt vannvolum i det aktive laget ved start 

5. Lekkasjehastighet fra det aktive laget til underliggende løsmasser/fjell. 

En illustrasjon av hvordan de ulike parameterne virker inn på infiltrasjonen er vist i Figur 44. 

                                                      
1 I den forbindelse har NGU bedt om at følgende informasjon gjøres kjent: Rapporten inneholder data under 
norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Norges geologiske undersøkelse (NGU). 
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Figur 44: Beskrivelse av infiltrasjonsparametere for jordsmonnet under én celle 

 

Bygninger og veger ble satt til tette flater, med null 

infiltrasjon. Grunnlaget for dette var FKB-data. 

Disse dataene tar ikke med seg alle innkjørsler og 

parkeringsplasser. Noen sentrumsområder som 

består av en stor andel tette flater (mye asfalt rundt 

bygningene) ble modellert som 100 % tette flater. 

(Figur 45). Infiltrasjonen her ble satt til 0 som for de 

øvrige tette flatene. 

Nye utbyggingsområder (data fra kommuneplanen, 

se Figur 45) som i dag er naturlige områder fikk en 

infiltrasjonshastighet som var halvparten av grønne 

områder i boligområder, for å ta hensyn til at en del 

av disse arealene blir tette flater. En modellering av 

disse områdene som 100 % tette ville vært urimelig. 

Det forventes et økt fokus på å unngå områder med 

utelukkende tette flater og infiltrasjon som første 

steg i treleddsstrategien for håndtering av 

overvann. 

 

Infiltrasjonshastighet ble satt med bakgrunn i 

informasjon om arealbruk fra FKB-data (Ar5) og 

løsmassekart. I det urbane miljøet (hager og plener) 

er det rimelig å anta at det øverste jordlaget består 

at matjord uavhengig av løsmassekart. Matjord har 

en typisk infiltrasjonskapasitet på 5*10-5 – 5*10-6 (tilsvarer 180–18 mm/t). For å være konservativ 

ble den laveste verdien valgt. Både flomavsetninger og hav- og fjordavsetninger består for det 

meste av silt og leire, som har en infiltrasjonskapasitet i størrelsesorden 1*10-6 (tilsvarer 3.6 mm/t). 

Fulldyrka jord, Innmarksbeite og Skog har fått denne verdien om de ligger på de nevnte 

løsmassene. Følgende verdier ble benyttet for infiltrasjonskapasitet: 

Figur 45: Områder som modelleres som 100 % 

tette flater og utbyggingsområder fra 

kommuneplanen 
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Arealbruk Løsmasser Infiltrasjonshastighet 

Tette flater (asfalt, bygninger, 

veier mm) 

 
0 mm/t 

Bebygd areal (grønne områder)  18 mm/t 

• Fulldyrka jord 

• Innmarksbeite 

• Skog 

• Elve- og bekkeavsetning 18 mm/t 

• Fulldyrka jord 

• Innmarksbeite 

• Skog 

• Flomavsetning 

• Hav- og fjordavsetning 
3.6 mm/t 

Åpen fastmark  18 mm/t 

Planlagt utbygd  9 mm/t 

Vann  0 mm/t 

 

Ar5-laget viser mektighet type «Jorddekt», som betyr at over 50 % av arealet har mer enn 30 cm 

løsmasser. Dette er den høyeste jorddybde-klassen. Da det generelt er mye løsmasser i Årnes ble 

det antatt 40 cm mektighet på alle løsmasser. 

Porøsitet ble antatt til 0,15 for alle løsmasser, med unntak av Elve- og bekkeavsetning (Fluvial 

avsetning) som ble antatt med 0,25 i porøsitet. 

Initielt vanninnhold ble for alle løsmasser satt til 60 % før simulering. 

Lekkasjehastighet ble satt med bakgrunn i løsmassekartet fra NGU. Følgende verdier ble brukt: 

Løsmasser Lekkasjehastighet 

Flomavsetning, sammenhengende 

dekke 
3.6 mm/t 

Flomavsetning, 

usammenhengende/tynt dekke 
3.6 mm/t 

Hav- og fjordavsetning, 

sammenhengende dekke, ofte med 

stor mektighet 

1.8 mm/t 

Elve- og bekkeavsetning (Fluvial 

avsetning) 
36 mm/t 
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Ruhet 

Vannets hastighet på overflaten styres blant annet av ruheten på overflaten. Denne varierer 

mellom ulike typer overflater. Harde flater har gjerne en glattere overflate, som gir lavere ruhet og 

større hastighet. I denne modellen ble ruhet beskrevet ved Mannings formel. Høyere Manningstall 

betyr lavere ruhet. Det ble laget et raster som beskriver ruheten i Årnes. Harde flater (bygninger, 

veger og området som var «asfalt») ble satt til Manningstall 50 (lav ruhet), og alle andre flater ble 

satt til Manningstall 5 (høy ruhet). Mindre endringer i Manningstall har vist seg å ha liten effekt på 

flomvannstanden, og det ble derfor benyttet felles verdier for de to hovedgruppene av overflater. 

Ledningsnettmodell 

Ledningsnettet for overvann ble lagt inn i modellen, for å kunne se hvor mye som går i 

ledningsnettet og hvor mye som går på terreng. Data om ledningsnettet ble hentet fra kommunens 

database. Kommunale ledninger større enn eller lik 160 mm i diameter ble lagt inn i modellen. 

Private stikkledninger ble ikke tatt med. Gate- og grøftesluk er ikke med i modellen, da dette ville 

tatt svært lang tid å legge inn. Dette medfører at det en del steder samler seg vann i lavpunkter 

som i virkeligheten ville blitt drenert bort av sluk, for eksempel på veier, torg og parkeringsplasser. 

Men vær oppmerksom på at mye av ledningsnettet går fullt, slik at ev. sluk som var med i modellen 

ikke ville tatt unna særlig mye vann likevel. 

Kummer som kom under bygninger ble flyttet til utenfor bygningene. Noen kummer ble også flyttet 

en liten avstand slik at de kom i hver sin 2x2 m rute i høydemodellen (nødvendig for å kunne sette 

opp en kombinert modell). 

Noen ledninger hadde ikke informasjon om dimensjon, disse ble da antatt basert på 

omkringliggende ledninger. For å ha kontroll over hvilke ledninger som fikk tildelt dimensjon ble 

«Description» oppdatert med «- antatt dim». Ledninger av plast var registrert med utvendig 

diameter. For å få innvending diameter til ledningsnettmodellen ble det trukket fra en antatt 

veggtykkelse fra diameteren på røret (basert på standard veggtykkelse for ulike diametere fra ulike 

leverandører). 

Høyden på topp kum ble satt til celleverdien fra høydemodellen der hvor kummen var plassert. 

Bunnhøyder ble lagt til i modellen i fire steg: 

1. Kummer med innmålt høyde fikk denne høyden. Disse kummene ble tilegnet statusen 

«Calibrated». 

2. Kummer uten høyde som lå mellom to kummer med kjent høyde fikk høyde etter 

antagelsen at ledningsnettet falt jevnt mellom kummene. Disse kummene ble tilegnet 

statusen «Modified». 

3. De kummene som nå fortsatt ikke hadde høyde fikk (gjaldt spesielt kummer lengst oppe i 

ledningsnettet) fikk antatt høyde i bunnen på 2,2 m under topp terreng. 

4. Hele ledningsnettet ble deretter gått gjennom manuelt, og høyder ble korrigert for å unngå 

feil (f.eks. høybrekk på ledningsnettet). 

Bekkeinntak og utløp ble lagt til med innmålt høyde2. For noen punkter ble høydemodellen korrigert 

for å få bekken til riktig høyde (gjaldt både utløp og innløp). Der det ikke var innmålt høyde ble 

                                                      
2 I modellen er bekkeinntak og utløp modellert som kummer, med topphøyde lik terrenghøyden fra 
høydemodellen, og bunnhøyde på ledningen noen cm under terreng. Dette er nødvendig for å få 
ledningsnettmodellen til å akseptere inntaket/utløpet. På denne måten får man likevel simulert full kapasitet i 
ledningsnettet og vann går inn/ut på riktig høyde til overflaten.  
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høyden på bekkeinntaket antatt å være lik laveste høyde fra terrengmodellen i bekken. 

Utløpshøyden ble antatt basert på fallet i ledningsnettet oppstrøms utløpet. 

Ledningsnettmodellen ble koblet til overflatemodellen slik at vannet kan gå fra overflaten til 

ledningsnettet. Vannet kan bare gå fra overflaten til ledningsnettet dersom det passerer over en 

kum. Tilsvarende vil vann fra ledningsnettet bare komme opp på overflaten fra kummer eller utløp. 

Hver kum er koblet til én 2x2 m celle, med unntak av Bekkeinntaket for Drogga som er koble til de 

fire nærmeste cellene for å gjøre det stabilt. Det er antatt at det ikke er begrensning i hvor mye 

vann som kan gå inn/ut av ledningsnettet. Dette gjøres fordi sluk ikke er med, det er derfor 

nødvendig å få inn vannet som ville kommet inn gjennom sluk ved å tillatte en høyere inntak i 

kummene.  Bekkeinntak er modellert slik at det er kapasiteten på ledningen som bestemmer hvor 

mye som kan gå inn i ledningsnettet. Ved utløp fra ledninger til terreng (bekk) renner vannet videre 

på overflaten. 

Utløp til Glomma ble modellert slik at den aktuelle vannstanden i Glomma (se kapittel 3.3) 

begrenser kapasiteten på ledningsnettet om utløpet står under vann. 

For å få vann inn i overflatemodellen fra områder som lå utenfor overflatemodellen (nedbørsfeltet til 

Drogga og blå nedbørsfelter i Figur 1) ble det lagt inn ledninger som kunne føre vannet over 

«grensen», men utløp til terreng. Disse ledningene må man se bort ifra når resultatet studeres, de 

eksisterer kun fordi modellen krever et slikt oppsett. 
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Vedlegg 2: Flomberegning av Drogga 

SWECO AS har utført flomberegninger for dammene i Dragåvassdraget (002.D5) som del av prosjekt for 

overvannshåndtering i Årnes. Nedbørsfeltet ligger i sin helhet i Nes kommune i Akershus fylke. 

 

Flomforløp er beregnet for Dragåa ved kryssing av Fv175 (Seterstøavegen). Oppstrøms i vassdraget renner 

Dragåa via to regulerte vassdrag, Dragsjøen og Veslesjøen, som gir en viss dempning og forsinkelse av 

flomvann videre nedstrøms. Flomberegningene er gjort iht. gjeldende retningslinjer fra NVE (NVE 2011) med 

senere tillegg fra februar 2014 og sist revidert i november 2016. 

 

 
Figur 46 Lokalfelt i Dragåavassdraget 

Generelt om Damklasser og krav til flomberegning 

Dam Dragsjøen og dam Veslesjøen er i dag 

uklassifisert.  For uklassifiserte dammer, eller dammer 

i klasse 0 er det ikke stilt krav til spesielt 

gjentaksintervall for dimensjonerende flom, men NVE 

anbefaler at flom med gjentaksintervall på 200 år, 

eller mer, benyttes for dimensjonering av dam og 

flomløp.  

 

Bakgrunnen for flomberegning for disse dammer er 

imidlertid ikke teknisk dimensjonering av 

damanleggene men derimot for vassdragets bidrag til 

flomvannføring i Årnes sentrum.  

 

Flomberegningen er også utført for 

gjentaksintervallene 10, 25, 50 og 200 år, med og 

uten klimapåslag. 

 
Hydrologisk modell 

En nedbør/avløpsmodell regner nedbørdata om til 

avløp vha. feltparametere for det aktuelle feltet og er 

blant annet beskrevet nærmere i NVE (2011).  

I denne flomberegningen er det benyttet en regnearkversjon av modellen, utarbeidet av Sweco Norge AS. 

Parameterne til den hydrologiske flommodellen skal helst bestemmes ved kalibrering mot observerte 

vannføringer (NVE 2011). Siden det ikke finnes observerte vannføringer fra det aktuelle feltet, er 

modellparameterne teoretisk bestemt ut fra feltparametere for nedbørsfeltet, gitt i tabell 1. De tre 

modellparameterne bestemmes ut fra følgende ligninger (NVE 2011): 

 

Øvre tømmekonstant K1 = 0,0135 + 0,00268 · HL – 0,01665 · ln ASE 

Nedre tømmekonstant K2 = 0,009 + 0,21 · K1 – 0,00021 · HL 

Terskelverdi T = -9,0 + 4,4 · K1
-0,6 + 0,28 · QN 
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Tabell 5 Modellparametere flommodellen 

Felt Øvre tømmekonstant K1  

(time-1) 

Nedre tømmekonstant K2  

(time-1) 

Terskelverdi T 

(mm) 

Dragsjøen 0,1083 0,0289 10,22 

Veslesjøen 0,1935 0,0445 4,99 

Dragåa v/Fv175 0,1484 0,0386 7,36 

 

Feltparametere for vassdragets forskjellige delfelt er tatt ut fra digitalt kartgrunnlag, laserdata og FKB og 

finnes i Tabell 6. Spesifikk avrenning er for feltene beregnet ut fra NVEs digitale avrenningskart for perioden 

1961-1990 (NVE 2002). Kart over vassdraget med inntegnede feltgrenser finnes i Figur 46.  

 
Magasinets kritiske varighet er for Dragsjøen funnet til ca. 42 timer, jfr. beskrivelse i Retnings-linje for 
flomberegninger (NVE 2011). Minste varighet på tilløpsflommen er derfor satt til 48 timer. Videre nedover 
anses det derfor naturlig å benytte denne varigheten. 

 

Tabell 6 Feltdata for nedbørsfeltene i Dragåavassdraget 

Feltparametere   Modellfelt Totalfelt ned til  

kryssing av Fv175 

 
   Dragsjøen Veslesjøen 

(lokalfelt) 

Dragåa 
v/Fv175 

(lokalfelt) 

Feltareal A (km²) 6,6 0,73 5,99 13,32 

Magasinareal ved HRV AM (km²) 0,552 0,094 0,0  

Spesifikk avrenning,  

1961-1990 
QN 

(l/s 
km²) 

9,02 7,87 9,04 9,0 

Effektiv sjøprosent ASE (%) 0,030 0,001 0,001 2,5 

Feltaksens lengde LF (km) 2,50 0,66 5,40  

 H50 m 34 16 40  

Relieff-forhold HL (m/km) 13,60 24,24 7,41  

       
Dyrket mark  %    29,0 

Innsjø  %    5,2 

Myr  %    2,6 

Skog  %    62,1 

Urban  %    0,5 

       
Hmax - terreng      287 

Hmid - terreng      198 

Hmin (HRV)   192,25 173,79 138 138 

 
 
Nedbørforløp 

Meteorologisk institutt har i september 2017 gjort beregninger av ekstremnedbør for nedbør-feltet til 

Dragåavassdraget. For vassdraget er det ikke gjort en spesifikk oppdeling for hver av de tre delfeltene. Den 

beregnede ekstremnedbøren gir største nedbørverdier i perioden juni til august og minst i perioden 

desember til februar. Maksimal observert nedbør i området er målt ved 4940 Hvam - Tolvhus den 25.8.1996 

med 86 mm. Vurdering av snøsmelting viser at det kan forekomme flommer om høsten med lavt 
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smeltebidrag, men som likevel gir større flommer enn flommer som skyldes nedbør alene. For ikke å 

underestimere tilløpsflommene ved å legge høstnedbør eller sommernedbør til grunn er derfor årsverdier 

benyttet i videre beregninger. Årsverdier for nedbørsverdier, for ulike varigheter, er vist i Tabell 7. Tabellene 

viser punktverdier. 

 

Tabell 7 Årsverdier av ekstremnedbør for utvalgte gjentaksintervall 

8 Timer 1 2 6 12 24 48 

10 års gjentaksintervall 20 25 35 40 50 60 

25 års gjentaksintervall 25 30 40 50 60 75 

50 års gjentaksintervall 30 35 50 60 70 85 

200 års gjentaksintervall 35 45 60 75 90 110 

 

For å kunne beregne avrenningen fra området må man imidlertid beregne nedbøren for hele arealet. Denne 

arealnedbøren vil være mindre enn høyeste punktnedbør i feltet. Det er derfor vanlig å uttrykke 

arealnedbøren som en prosentandel av en «representativ» punktnedbørverdi i feltet. Denne prosentandel 

eller forholdstall, kalles Areal-Reduksjons-Faktoren (ARF). For et gitt nedbørsfelt med areal A, og for et gitt 

gjentaksintervall T, vil ARF øke med økende varighet D. For en gitt D og T vil ARF avta med økende A. 

(Førland 1992). Beregnede ARF verdier er gitt i Tabell 8 nedenfor. 

 

Tabell 8 Beregnede ARF verdier for Dragåavassdraget.  

Areal  

i km2 

Varighet, antall timer 

1 2 6 12 24 48 

Lokalfelt 1 - 6 0,90 0,92 0,95 0,96 0,97 0,98 

Totalfelt 13 0,88 0.91 0.94 0.96 0.97 0.98 

 

Ved beregning av dimensjonerende flom for dammene er det for det lokale tilsiget benyttet ARF faktorer for 

lokalfeltet. Dersom dammen også mottar avløp fra oppstrøms dammer er det benyttet ARF faktorer for 

totalfeltet ned til den dam det beregnes for ved beregning av avløpsflommer fra oppstrøms dammer.  

 

Det er konstruert et nedbørforløp med høyeste intensitet etter halve tiden ut fra de arealreduserte nedbør-

verdiene. Nedbørforløpet for M200 for Dragåvassdraget er vist som eksempel i Figur 47 nedenfor. 
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Figur 47 M200 

For alle magasinene gjelder at startvannføringen ved flomberegningene settes lik 2 ganger midlere 

vannføring, Qm, og vannstanden ved begynnende flomhendelse settes lik HRV. 
 

Dammer, magasin og flomavledningskapasitet 

Dam Dragsjøen er en eldre betongdam. Eldre tegninger gir byggedato til 1954. Dammen er inntaksdam for 

Årnes vannverk.  
 

HRV på damtegninger er på kote 191,85. Det er antatt at denne er i NN1954. Dette stemmer godt med 

innmålinger i nytt høydegrunnlag, foretatt i forbindelse med befaring, hvor overløpstopp er innmålt til 192,03. 

«HRV» er imidlertid satt til funksjonelt overløp, dvs. med tre bjelker i bjelkestengselet, på kote 192,25 

(NN2000). Ved «HRV» er samlet magasinareal på 0,552 km2 stigende til 0,570 km2 ved kote 194,25. 

Vannføringskurve er vist i Figur 49. 

 

 
Figur 48 Dam Dragsjøen – fra oppstrøms side 
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Figur 49 Vannføringskurve - dam Dragsjøen 

 

Dam Veslesjøen er en lang, lav betongdam med et dykket utløp i midten av dammen hvor vannet går ned i 

et utløpsrør. Dammen er bygget i 1980. HRV er innmålt under befaring til 173,45 (NN2000). «HRV» er 

imidlertid satt til funksjonelt overløp, dvs. med bjelker i bjelkestengselet, på kote 173,79 (NN2000). Ved 

«HRV» er samlet magasinareal på 0,094 km2. Vannføringskurve er vist i Figur 52. 

 

 
Figur 50 Oppstrøms side - Dam Veslesjøen 

 
Figur 51 Utløpsrør - dam Veslesjøen 
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Figur 52 Vannføringskurve - Dam Veslesjøen 

 

Flomforløp 

Grunnet dammene dempes flomavløpet noe nedover i vassdraget. Størst demping vil det imidlertid være rett 

nedstrøms dammene, mens det grunnet et stort lokalt, udempet restfelt ned til FV175, ikke vil gi den store 

tidsforsinkelsen på flomtoppen. Maksimal flomtopp vil derimot være godt dempet i forhold til i et uregulert 

vassdrag da flomtopp fra avløp Veslesjøen først inntreffer 10 timer etter flomtoppen i det nederste lokalfeltet 

ned mot FV175 som vist i Figur 53. Kulminasjonsverdier for flomvannføring er gitt for de forskjellige 

gjentaksintervaller og beregningsplasser i vassdraget i Tabell 9. 

 

 
Figur 53 Flomvannføring ved 1,5·Q200 ved gitte punkt i vassdraget 
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Tabell 9 Kulminasjonsvannføring i m3/s for gitte gjentaksintervall 

Punkt i 
vassdraget 

Q10 Q10 
klima 

Q25 Q25 
Klima 

Q50 Q50 
Klima 

Q200 Q200 

Klima 

Utløp 
Dragsjøen 

1,92 3,15 2,63 4,31 3,15 5,21 4,35 7,64 

Utløp 
Veslesjøen 

2,08 3,41 2,84 4,66 3,41 5,62 4,71 8,27 

Dragåa ved 
FV175 

6,39 9,86 7,95 12,30 9,72 15,09 12,35 19,06 
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