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Flomvurdering for Detaljreguleringsplan Kjærnesveien 2 
Sammendrag 
Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 i Ås kommunen ligger innenfor NVE sin 

aktsomhetssone for flom. Både flom i Fålebekken og stormflo utgjør en potensiell flomfare. 

Det planlegges næringsbebyggelse og kombinert næring/bolig på området. Store deler av 

området ligger i dag lavere enn kote + 2,0 moh. 

Flomberegningen gir en 200-års tilløpsflom til Pollevannet på 13,5 m3/s. I Fålebekken, ved 

planområdet, er det beregnet at 200-års kulminasjonsvannføringen vil avta til 9,5 m3/s på 

grunn av dempningseffekten til vannet. Den hydrauliske beregningen av et flomforløp gir 

lavere 200-års vannlinje enn estimert 200-års stormflo i Bunnefjorden. Stormflo vil derfor 

være dimensjonerende med tanke på flomsikkerheten til planområdet. Følgende flomnivåer 

er dimensjonerende for aktuelle sikkerhetsklasser:  

Sikkerhetsklasse F1 (20-årsflom): + 2,0 moh (NN2000) 

Sikkerhetsklasse F2 (200-årsflom): + 2,3 moh (NN2000) 

Det er vurdert at erosjonssikkerheten er tilstrekkelig dersom et vegetasjonsbelte lags bekken 

opprettholdes. Dersom vegetasjonsbeltet fjernes og bebyggelse legges helt ned mot bekken, 

må bekkekant erosjonssikres. Det bør føres jevnlig tilsyn med bekken og kulvertene. Dersom 

det oppstår bunnheving i bekken og sedimentering i kulvertene, bør bekk og kulvert renskes 

for å opprettholde flomsikkerheten. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
I forbindelse med Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2, i Ås kommunen, er Skred AS 

bedt om å gjøre en flomvurdering av planområdet. Fålebekken, som grenser til planområdet, 

utgjør en potensiell flomfare. Dette kommer også frem av NVE sitt aktsomhetskart for flom. I 

tillegg utgjør stormflo og havnivåstigning en potensiell flomfare. 

Lokasjonen til det vurdere planområdet er vist i figur 1. 

 

Figur 1: Lokaliseringen av det vurderte planområdet. 

1.2 Mål 
Skred AS er bedt om å utføre en vurdering av fare for flom for området dekket av 

Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 i Ås kommune, Akershus. Dagens krav til sikkerhet 

mot flom, definert i TEK10 med veileder, skal legges til grunn for vurderingene. 

1.3 Forbehold 
Flomvurderingene er gjort med utgangspunkt i dagens forhold og forutsetninger. Ved 

vesentlige endringer i det benyttede grunnlaget anbefales det nye vurderinger. Det kan 

innebefatte fysiske endringer i vassdraget eller endring i aktuelle klimaframskrivninger. 

Endringer i vassdraget innebefatter forandringer som en konsekvens av erosjon, 

masseavlagring og menneskelige inngrep. 
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2 Krav til sikkerhet  

2.1 Lovverket 
Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og 

tilbygg: 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 

miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe 

som følge av tiltak.» 

2.2 Flom og stormflo 
Byggteknisk forskrift TEK10 § 7-2 definerer krav til sikkerhet mot flom og stormflo for 

nybygg. Paragrafen gjelder for saktevoksende flommer som normalt ikke medfører fare for 

menneskeliv. Sannsynligheten i tabell 1 angir største årlige sannsynligheten for flom. 

Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres i henhold til aktuell sikkerhetsklasse. I 

veilederen til TEK10 gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de 

ulike sikkerhetsklassene for flom (DiBK, 2016).  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i flomfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK10 (DiBK, 2016). 

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

F1 Liten 1/20 

F2 Middels 1/200 

F3 Stor 1/1000 

 

Sikkerhetsklasse F1 omfatter byggverk der oversvømmelse har liten konsekvens, både 

økonomisk og samfunnsmessig. Det innebefatter byggverk med lite personopphold som 

garasjer og lagerbygninger. 

Sikkerhetsklasse F2 omfatter tiltak der flom vil føre til middels konsekvenser. Dette 

innebefatter de fleste byggverk beregnet for personopphold som bolighus, hytter, kontorer, 

skoler og barnehager. Det kan tillates større økonomiske konsekvenser, men kritiske 

samfunnsfunksjoner skal ikke påvirkes.  

Sikkerhetsklasse F3 omfatter tiltak der flom vil føre til store konsekvenser. Sårbare 

samfunnsfunksjoner og byggverk der oversvømmelse kan påføre omgivelsene stor 

forurensning ligger innenfor sikkerhetsklassen. Sykehjem, beredskapsfunksjoner, kritisk 

infrastruktur og avfallsdeponier er nevnt som eksempler. 

I paragrafens fjerde ledd er det gitt at byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke 

oppstår skade ved erosjon. Avstanden til erosjonsutsatt elvekant bør være minst like stor 

som høyden på elvekanten og ikke under 20 meter. Dersom vassdraget sikres mot erosjon 

kan avstanden være mindre.  
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2.2.1 Aktuelle krav 

I retningslinjene til TEK10 er det gitt ulike eksempler, beskrevet ovenfor, på hva slags 

bebyggelse som ligger innenfor de ulike sikkerhetsklassene mot flom. Det planlegges 

næringsbebyggelse og kombinert bolig/næring på området som i utgangspunktet faller 

innenfor sikkerhetsklasse F2. Sikkerhetsklasse F1 kan også være aktuelt for enkelte bygg. 
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3 Beskrivelse av planområdet og vassdrag 
Et utklipp av foreliggende detaljreguleringsplan er vist i figur 2. Det planlegges 

næringsbebyggelse og kombinert næring/bolig på området. Store deler av området ligger i 

dag lavere enn kote + 2,0 moh (NN2000).  

 

Figur 2: Utklipp av Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2, datert 11.01.2017. 

Fålebekken renner langs planområdets nordvestlige grense. Fra planområdet går bekken ut i 

en mindre dam og videre gjennom 2 kulverter før den har utløp i Bunnefjorden (sjø). Det er 

også en kulvert under Kjærnesveien rett oppstrøms planområdet. På bakgrunn av bekkens 

karakteristikk forventes det at kapasiteten til kulvertene og havnivå er bestemmende for 

oppstrøms vannlinje/flomnivå ved flomvannføring i bekken. Lokasjon til åpne bekkeløp og 

kulverter er vist på figur 3. 

 

Figur 3: Lokasjon til åpne bekkeløp og kulverter i tilknytning til planområdet. 
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4 Flomberegning 

4.1 Metode 
Hvilke metoder som bør benyttes ved en flomberegning avhenger av flere forhold. Valg av 

metode må blant annet gjøres ut fra geografiske- og meteorologiske parametere, om det 

finnes målestasjoner i vassdraget eller i nærliggende vassdrag, kvalitet og lengde på 

eventuelle måleserier, samt det aktuelle nedbørfeltets størrelse og feltkarakteristika. For et 

nedbørfelt må det derfor gjøres en individuell vurdering med utgangspunkt i beliggenhet, 

feltkarakteristikk og foreliggende måledata.  

4.2 Beskrivelse av nedbørfelt 
Fålebekken drenerer sørvestover fra områdene vest for Vinterbru. Bekken har utløp i sjø ved 

Nesset. Feltet består av en blanding mellom skog, dyrket mark og urbane områder. De 

urbane områdene vil generelt gi høyere spesifikke flomverdier enn de naturlige områdene 

på grunn av tette flater og en raskere avrenningskarakteristikk. En større del av nedbørfeltet 

drenerer via Polevannet som vil gi en naturlig dempning av flomtoppene. Det forventes at de 

største flommene i bekken opptrer ved en kombinasjon av kraftig nedbør og høy 

grunnvannstand.  

Det foreligger ingen kjente målinger av vannføring i Fålebekken. Det finner heller ingen 

målestasjoner for små nedbørfelt i området med tilsvarende felekarakteristika. Det 

hydrologiske grunnlaget er derfor noe begrenset. Flomberegningen baserer seg på bruk av 

ulike metoder der resultatene blir sammenstilt og vurdert mot hverandre.  

Feltkarakteristika for bekken er gitt i tabell 2 og feltgrensene er vist i figur 4. 

Tabell 2: Feltkarakteristika til Fålebekken 

Vassdrag 
Feltareal 

[km2] 
qN 

[l/s*km2] 
Feltlengde 

[km] 
Eff. Sjø 

[%] 
Skog 
[%] 

Dyrket 
mark [%] 

Urbant  
[%] 

Høydeint. 
[moh] 

Fålebekken 6,3 13 3,3 3,1 63 10 14 1 - 166 
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Figur 4: Feltgrensene til Fålebekken. 

 

4.3 Målestasjoner og flomfrekvensanalyse 
Det er funnet et sett målestasjoner som sammen kan gi en indikasjon på flomforholdene i 

bekken. Det er valgt at stasjoner som synes representative for aktuelt nedbørfelt samtidig 

som at vannføringsdataene har god kvalitet. Ingen av referansevassdragene er direkte 

sammenlignbare. Indikasjonen fås derfor gjennom analyse av feltkarakteristika opp mot 

aktuelt nedbørfelt, samt beregning og vurdering av spesifikk middelflom.  

Feltkarakteristika samt kvalitet på vannføringskurven ved hver av stasjonene er gitt i tabell 3, 

mens beliggenhet er gitt i figur 5. Middelavrenning (qn) er beregnet basert på måleserien ved 

hver stasjon.  

Tabell 3: Feltkarakteristika til utvalgte referansevassdrag. 

Målestasjon 
Areal 
[km2] 

Måle-
periode [år] 

qN 

[l/s*km2] 
Eff. Sjø 

[%] 
Dyrke
t [%] 

Skog 
[%] 

Urbant 
[%] 

Høyde 
[moh] 

Kurve 
(flom) 

3,11 
Sagstubekken 

3,39 1951 -1974 15,6 0,6 0 97 0 
154 - 
239 

Meget 
bra 

6,10  
Gryta 

7,63 1967 – 16 19,7 0,4 0 94 0 
165 - 
435 

Meget 
bra 

8,6 
Sæternbekken 

6,31 1971 - 16 17,4 0,2 2,5 93 0,5 
102 - 
420 

Meget 
bra 
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Figur 5: Lokasjon til utvalgte referansevassdrag. 

I NVE (2015) er det gjennomført flomfrekvensanalyse på måleseriene til de utvalgte 

stasjonene. Da det i dag foreligger lengre måleserier ved to av stasjonene er resultatene 

verifisert ved egne analyser. Resultatene fra flomfrekvensanalysen er presentert i tabell 4. 

Tabell 4: Resultater fra flomfrekvensanalyse på årsflommer, kulminasjon.  

Målestasjon 

Middelflom 20-årsflom 200-årsflom 

QM 

[m3/s] 
qM    

[l/s*km2] 
Q20/  
QM 

Q20 

[m3/s] 
Q200/  
QM 

Q200 

[m3/s] 
3,11 Sagstubekken 1,31 386 1,85 2,4 2,53 3,3 

6,10 Gryta 2,05 288 1,96 4,0 3,31 6,8 

8,6 Sæternbekken 3,50 552 2,11 7,4 3,20 11,2 

 

4.4 Flomformelverk 
I NVE (2015) presenteres et nasjonalt formelverk for flomberegninger i nedbørfelt der 

feltareal er mindre enn 50 km2. Inngangsparameterne til formelverket er feltareal, midlere 

avrenning og effektiv sjøprosent. Den største usikkerheten i formelverket er estimat av 

middelflom, men resulterende vekstkurve vurderes som robust. Det betyr at et godt estimat 

av middelflom vil redusere usikkerheten i beregningene betraktelig. Formelverket gir 

kulminasjonsverdier direkte. Midlere avrenning i Fålebekken fått av NVE sitt avrenningskart 

for normalperioden 1961 – 1990 virker lavt sammenlignet med referansevassdragene. Det er 

valgt å benytte en middelavrenning på 16 l/s*km2 inn i formelverket, som tilsvarer målt 

middelavrenningen ved 3,11 Sagstubekken. 
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Resultatene gitt fra flomformelverket for Fålebekken er presentert i tabell 5. Det er gitt 

resultater for middelestimat, samt øvre og nedre konfidensintervall (95 %).  

Tabell 5: Resultater fra flomformelverket for små nedbørfelt, kulminasjon (eff. sjø = 3,1%).  

Estimat 
Middelflom Q20 / 

QM 
Q200/ 
QM 

Q20  

[m3/s] 
Q200  

[m3/s] QM [m3/s] qM [l/s*km2] 

Lav (95%) 0.8 133   1,5 2,5 

Middel 1.7 267 1,79 3,00 3,0 5,05 

Høy (95%) 3.4 533   6,0 10,1 

 

For å øke sammenligningsgrunnlaget mellom resultatene gitt fra flomfrekvensanalyse og 

flomformelverket er det gjort en beregning i formelverket der effektiv sjøprosent er redusert 

til 0,5. Flomverdiene øker da med 25 % - 30 %, som i praksis representeres 

flomdempningseffekten til Pollevannet. 

4.5 Klimaframskrivninger 
Med utgangspunkt i NVE (2016) og klimaprofil for Oslo og Akershus (Norsk 

Klimaservicesenter, 2017) anbefaler vi at det benyttes et klimatillegg på 30 % til beregnede 

flomstørrelser. Dette for å ta hensyn til foreliggende klimaframskrivninger fram mot år 2100. 

4.6 Dimensjonerende flommer 
På bakgrunn av geografi virker 3,11 Sagstubekken mest representativ, men da skog er 
enerådende terrengtype forventes det lavere flomverdier her. 8,6 Sæternbekken er ikke 
påvirket av urbane områder, men har til gjengjeld en større høydeforskjell. En spesifikk 
middelflom på 550 l/s*km2 er vurdert som realistisk i Fålebekken når man ser sett bort fra 
innsjødempning. Flomformelverket gir en reduksjon i middelflom på 30 % som en 
konsekvens av innsjødempningen, som gir en spesifikk middelflom på 385 l/s*km2 ved 
utløpet av Polevannet. Verdien ligger i det øvre konfidensintervallet til flomformelverket, 
som på bakgrunn av feltkarakteristika er realistisk. Da frekvensfordelingen gått fra 
flomformelverket anses robust benyttes det fremfor faktorene fått ved målestasjonene. 
Dimensjonerende flommer beregnet for Fålebekken, inkludert klimatillegg, er gitt i tabell 6. 

Tabell 6: Dimensjonerende flommer i Fålebekken inkludert klimatillegg (kulminasjon). 

Vassdrag 
Feltareal 

[km2] 

Klimatillegg 
[%] 

Q20 
[m3/s] 

Q200 
[m3/s] 

Fålebekken  
(Utløp Polevannet) 

6,3 30 5,6 9,5 

Innløp Polevannet 6,3 30 8,1 13,5 
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4.7 Dimensjonerende flomforløp 
Det er konstruert to flomforløp som skal representere forløpet til en 200-årsflom i 

Fålebekken. Flomforløpene er konstruert basert på skalering av de største flommene 

registrert med finoppløst data ved 8,6 Sæternbekken. Det er skalert mot 

kulminasjonsvannføring til tilløpsflommen til Polevann. Flomforløpene registrert ved 

Sæternbekken i juli 1999 og oktober 2001 er benyttet med skalingsfaktor på henholdsvis 1,4 

og 1,08. Flomforløpene gir et totalt flomvolum over 24 timer på i underkant av 300 000 m3. 

Resulterende flomforløp og flomvolum fremkommer av figur 6. Forløpet er benyttet videre i 

den hydrauliske analysen. 

 

 

Figur 6: Beregnede flomforløp (tilløpsflom) og flomvolum for Fålebekken. 
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5 Beregning av flomnivåer 

5.1 Dimensjonerende hendelser 
Både flom i Fålebekken og stormflo i sjø utgjør en potensiell flomfare for planområdet. 

Hvilken av hendelsene som er dimensjonerende undersøkes gjennom hydrauliske analyser 

av bekkestrekningen med kulverter. Følgende to hendelser blir vurdert: 

- 200-årsflom i Fålebekken i kombinasjon på 1-års stormflo (iht. NVE sin praksis). 

- 200-års stormflo. 

5.2 Stormflo 
Stormflonivåer med ulike gjentaksintervaller er estimert av Kartverket for alle 

kystkommuner i Norge. For Bunnefjorden (utløpet til bekken) er 200-års stormflonivå 

estimert til kote + 1,84 (NN2000) (Kartverket, 2017). 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har presentert en veileder som beskriver 

hvordan stormflo og havnivåstigning kan tas hensyn til i kommunal planlegging (DSB, 2016). 

Her anbefales det å ta hensyn til estimert havnivåstigning frem mot år 2100.  

Basert på de anbefalte tallene fra DSB er dimensjonerende 200-års stormflonivå i 

Bunnefjorden satt til kote + 2,3 moh (NN2000). Ved planområdet er det ikke nødvendig å ta 

hensyn til bølgeoppskylling. 

5.3 Vannlinjeberegning 

5.3.1 Metode 

I den hydrauliske modelleringen av flomforløp er programvaren Hec-Ras 5.0.3 benyttet. De 

viktigste inngangsparameterne til Hec-Ras modellen er geometri (terrengmodell, grid, 

elvebanker og konstruksjoner), ruhet, grensebetingelser og vannføring. Det er benyttet en 

kombinert 1D/2D-modell, og beregninger med et ikke-stasjonært flomforløp. Flomforløpet 

skalert fra flommen registrert ved Sæterbekken i juli 1999 er benyttet da den totalt ga det 

største volumet.  

5.3.2 Flomdempningseffekt 

Kjærnesveien og Breivollveien vil fungere som en demning i flomsituasjoner, der kulvertene 

under veien utgjør det eneste utløpet. Større områder oppstrøms vil fylle seg med vann før 

flomvannet går i overløp over veiene. En volumanalyse viser at det er et potensielt volum 

oppstrøms Kjærnesveien på ca. 200 000 m3, som utgjør ca 2/3 av volumet til en 200-årsflom 

over 24 timer (ref. kapittel 4.7). Oppstrøms Breivollveien er volumet beregnet større enn 

volumet til en 200-årsflom over 24 timer. Analysen tilsier at det bør gjennomføres en ikke-

stasjoner hydraulisk analyse av et flomforløp, der fordrøyningsarealene inkluderes i 

modellen. Figur 7 viser området som kan fungere som naturlig fordrøyningsareal. 
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Figur 7: Områder som kan fungere som fordrøyningsareal. 

 

5.3.3 Modelloppsett 

Det er etablert en terrengmodell av området basert på bakkepunkter fra laserskanning 

(Blom, 2014). Terrengmodellen er justert mot oppmåling av bekkebunn og konstruksjoner 

gjennomført av Mjøsplan. Områdene oppstrøms kulverten under Breivollveien modelleres 2-

dimensjonalt, mens kulverten og bekkestrekning ned mot sjø modelleres 1-dimensjonalt. 

Kulverten under Breivollveien er lagt inn med en dimensjon på 1800 mm, og med 

overløpsterskel på kote +3,4 moh. Innløpet til kulverten er på ca. kote 0 moh. På grunn av 

det potensielle oppstuvingsnivået og underkritisk strømning vil denne kulverten være 

bestemmende for oppstrøms vannlinje. 1D- og 2D-modellen er koblet sammen. Resultatene 

må forventes å være noe konservative på bakgrunn av valgene som er gjort ved etablering 

av modellen.  

Det er benyttet et Manningstall (ruhet) på 25 og et beregningsgrid på 5x5 meter. Modellen 

er kjørt med Full Momentum-equation. Nedstrøms grensebetingelse er satt til + 1,04 moh, 

som representerer 1-års stormflo (Kartverket, 2017).  

Figur 8 viser benyttet terrengmodell, beregningsgrid og områdene som er modellert 1-

dimensjonalt. 
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Figur 8: Benyttet terrengmodell og beregningsgrid i den hydrauliske modellen. 

5.3.4 Resultater 

Beregningene viser at Polevann med tilgrensende områder har et betydelig volum som i stor 

grad vil kompensere for begrenset kapasitet på kulverten under Breivollveien. Dette skyldes 

det store arealet som oversvømmes, som gir en stor økning i volum per høydeenhet.  

200-års vannlinje i Fålebekken er ved planområdet beregnet til ca. kote + 1,9 moh. 

Resultatene forventes å være konservative slik at flomnivået i virkeligheten kan være lavere. 

For det endelige resultatet har dette lite å si ettersom 200-års stormflo nivå er høyere. 

Figur 9 viser estimert flomsone ved planområdet ved en 200-årsflom inkludert klimatillegg. 
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Figur 9: Estimert flomsone ved planområdet ved 200-årsflom (inkludert klimatillegg) i 
Fålebekken. 

 

5.4 Dimensjonerende flomnivåer 
Beregningene av 200-årsflom i Fålebekken gir lavere flomnivå ved planområdet enn 200-års 

stormflonivå i Bunnefjorden. Stormflo er derfor dimensjonerende i henhold til kravene til 

flomsikkerhet gitt av TEK10. Det samme gjelder for 20-årsflom. 

Byggverk innenfor planområdet skal plasseres, dimensjoneres eller sikres slik at det ikke tar 

skade ved dimensjonerende flomnivåer. Følgende flomnivåer er dimensjonerende ved 

planområdet: 

Sikkerhetsklasse F1 (20-årsflom): + 2,0 moh (NN2000) 

Sikkerhetsklasse F2 (200-årsflom): + 2,3 moh (NN2000) 
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6 Erosjon og sedimentering 
Nytt byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår fare for erosjon. Da bekken 

har en svært slak gradient forventes det lave vannhastigheter og lite erosjonspotensiale. 

Bekken gjør ingen brå retningsendringer. Det vurderes at erosjonssikkerheten er tilstrekkelig 

dersom et vegetasjonsbelte lags bekken opprettholdes. Dersom vegetasjonsbeltet fjernes og 

bebyggelse legges helt ned mot bekken, må bekkekant erosjonssikres.  

Det bør føres jevnlig tilsyn med bekken og kulvertene. Dersom det over tid oppstår 

bunnheving i bekken og sedimentering i kulvertene, bør bekk og kulvert renskes for å 

opprettholde flomsikkerheten. 
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7 Konklusjon 
Flomberegningen gir en 200-års tilløpsflom til Pollevannet på 13,5 m3/s. I Fålebekken, ved 

planområdet, er det beregnet at 200-års kulminasjonsvannføringen vil avta til 9,5 m3/s på 

grunn av dempningseffekten til vannet. Den hydrauliske beregningen av et flomforløp gir 

lavere 200-års vannlinje enn estimert 200-års stormflo i Bunnefjorden. Stormflo vil derfor 

være dimensjonerende med tanke på flomsikkerhet for planområdet. Følgende flomnivåer 

vil derfor være dimensjonerende for aktuelle sikkerhetsklasser:  

Sikkerhetsklasse F1 (20-årsflom): + 2,0 moh (NN2000) 

Sikkerhetsklasse F2 (200-årsflom): + 2,3 moh (NN2000) 

Tilstrekkelig flomsikkerhet kan oppnås ved for eksempel å øke planeringshøyde, anlegge en 

flomvoll eller ved å dimensjonere og konstruere byggverk slik at de ikke tar skade ved 

dimensjonerende belastning. 

Det er vurdert at erosjonssikkerheten er tilstrekkelig dersom et vegetasjonsbelte lags bekken 

opprettholdes. Dersom vegetasjonsbeltet fjernes og bebyggelse legges helt ned mot bekken, 

må bekkekant erosjonssikres. Det bør føres jevnlig tilsyn med bekken og kulvertene. Dersom 

det oppstår bunnheving i bekken og sedimentering i kulvertene, bør bekk og kulvert renskes 

for å opprettholde flomsikkerheten. 
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