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SAMMENDRAG 

Det er utført en flomfarevurdering for Vølundbekken i Evje og Hornnes kommune i forbindelse med 
reguleringsplaner for utbygging av Lianvegen Park i Evje. Flomberegningene gir en 200-årsflom på 5,0 m³/s i 
Vølundbekken som er flomutsatt. Disse verdiene inkluderer et klimatillegg på 20 % som tar høyde for forventet 
økning i flomverdier på grunn av klimaendringer.  

Resultatene fra vannlinjeberegningene utført i en 1D HEC-RAS modell viser at vannet for det meste vil holde seg i og 
ved bekkeløpet, og det vil ikke renne vann ned mot reguleringsområdet til Lianvegen Park så lenge kulverten ved 
utløpet til Otra ikke går tett. Denne kulverten virker i utgangspunktet oppstuvende og vannstanden oppstrøms 
kulverten er følsom på gjentettingsgrad av denne. Vannstanden i Vølundbekken er beregnet til 181,3 moh.  

1 Bakgrunn 
I forbindelse med reguleringsplan for utbygging av Lianvegen Park i Evje må det gjøres en 
flomfarevurdering da NVE har registrert deler av tomta som aktsomhetsområde for flom. Dette er 
antatt at kommer fra Vølundbekken som renner sør-vest for reguleringsområdet. Vølundbekken 
renner ut i Otra. Aktsomhetsområdet med Vølundbekken, Otra og Lianvegen Park er vist på kartet i 
Figur 1. En situasjonsplan for Lianvegen Park er vist i Vedlegg 1. 

Lianvegen Park skal plasseres i sikkerhetsklasse F2, som gjelder tiltak der oversvømmelse har middels 
konsekvens. Dagens krav finnes i TEK17, der det stilles krav til at bygg i sikkerhetsklasse F2 for flom 
skal sikres mot 200-årsflom (Direktoratet for byggkvalitet, 2017).  

Dette notatet omfatter beregning av 200-årsflom for Vølundbekken, samt vannlinjeberegninger for 
å finne tilhørende vannstander og for utarbeidelse av oversvømmelseskart. Til slutt er flom – og 
erosjonsfaren vurdert basert på beregningsresultatene.  
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Figur 1 Aktsomhetsområde for flom rundt Lianvegen Park 

2 Flomberegning 

 Feltparametre 

Nedbørfeltet er beregnet ut fra NEVINA og kontrollert i GIS-programvare med kartgrunnlag basert 
på FKB Kartdata (Statens Kartverk). Feltarealet for Vølundbekken ved området for eventuell 
oversvømmelse er beregnet til å være 1,84 km². 

Oversiktskart over nedbørfeltet er vist i Vedlegg 2 og feltparametere er vist i Tabell 2-1. Feltareal er 
kontrollert og korrigert av Multiconsult, mens andre feltparametere er hentet fra NVEs 
kartapplikasjon NEVINA (sammendrag fra beregning i NEVINA er vist i Vedlegg 3). 

Tabell 2-1 Feltparametere Skareliabekken 

Lokasjon Feltareal Spesifikk 
avrenning 

(61-90) 

Effektiv 
sjøprosent 

Snaufjell Høydeintervall 
min-middel-maks 

- km2 l/s/km2 % % moh 

Vølundbekken 1,84 27,6 0,00 0,00 181-205-383 

Lianvegen Park 

Vølundbekken 

Otra 
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 Formelverk for små nedbørfelt (NIFS) 

Det er beregnet flomverdier med nasjonal regresjonsligning for flommer i små nedbørfelt (også kalt 
NIFS-formelen) som ble utviklet av NVE (NVE, 2015). Små felt er definert som nedbørfelt mindre enn 
50 km², og passer dermed godt til dette feltet. Inngangsparametere er nedbørfeltareal, 
normalavrenning og effektiv sjøprosent. Denne metoden gir resultater som vist i Tabell 2-2. 

Tabell 2-2 Resultater fra formelverk for små nedbørfelt (NIFS-formelen) 

Navn qM, mom QM, mom q200, mom Q200, mom 

- l/s/km²  m³/s l/s/km²  m³/s 

Vølundbekken 785 1,44 2148 3,95 

 Flomfrekvensanalyse 

Det ble funnet flere NVE-vannføringsmålestasjoner i området (Figur 2). Ved nærmere undersøkelse 
ble en del sortert ut fordi seriene var for korte, regulerte, lå i ikke-representative områder eller hadde 
andre lite representative feltparametere. De tre stasjonene VM 19.73 Kilåi bru, VM 19.82 Rauåna og 
VM 22.16 Myglevatn ndf ble vurdert som mest representative for nedbørfeltet til Vølundbekken. 

Feltet til Vølundbekken ligger i nærheten avl VM 22.16 Myglevatn ndf. Dette feltet har et betydelig 
større feltareal enn det aktuelle feltet, men nærhet og god dataserie gjør at det er interessant å se 
på flomverdier herfra. Feltene til VM 19.73 Kilåi bru og VM 19.82 Rauåna ligger ca. 50 km unna, 
men har feltparametere som stemmer overens med dem til Vølundbekken. Særlig Rauåna stemmer 
godt med Vølundbekken med tanke på areal, snaufjell og effektiv sjøprosent. Selv om feltene ligger 
noe langt fra hverandre har de lik avstand til kysten.  

Tabell 2-3: Feltparametere for de aktuelle målestasjonene 

  Navn Periode 
Antall 

år 
Feltareal  

Spesifikk 
avrenning 

Snaufjell Eff. Sjø Høyde 

        km² l/s/km2 % % min--maks 

19.73 Kilåi bru 
1968-
2018 

52 64 28,5 11,4 2,44 320-921 

19.82 Rauåna 
1973-
2018 

47 9 23,9 1,2 0,00 222-760 

22.16 Myglevatn ndf. 
1952-
2018 

68 182 44,8 11,0 1,53 252-741 

 Vølundbekken - - 1,84 27,6 0,0 0,00 181-383 

*Hentet fra Nevinas avrenningskart (61-90) 

 

De tre valgte referansevannmerkene VM 19.73, VM 19.82 og VM 22.16 har relativt like spesifikke 
middelflommer på hhv. 286, 362 og 304 l/s/km2. Deres frekvensfaktorer (Q200/QM) er 2,7, 3,2 og 1,8. 
Da VM 19.82 Rauåna er det vannmerket som klart skiller seg ut som best egnet for settes også 
middelflommen for feltet til Vølundbekken 360 l/s/km2. Frekvensfaktoren velges også ut fra dette 
vannmerket og settes til 3,2. Dette gir en 200-årsflom på 2,12 m³/s (døgnverdi). Med 
momentanfaktor Qmom/Qdøgn = 2,0 får vi en 200-årsflom på 4,24 m3/s (momentanverdi). Dette er så 
vidt høyere enn resultatene fra NIFS-metoden. Momentanfaktoren er valgt ut i fra 
momentanfaktorene til VM 18.11 Tjellingtjørnbekk og VM 19.89 Skornetten, da dette er et felt med 
samme areal og effektiv sjøprosent som Vølundbekken, faktorer som er viktige for bestemmelse av 
momentanfaktor. Disse vannmerkene ble ikke inkludert i flomfrekvensanalysen da de ligger enda 
lengere unna. 
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Tabell 2-4: Flomfrekvensanalyse for referansevannmerker 

  Navn QM qM Q200 Q200/QM q200 Valgt fordeling 

    m3/s 
l/s/k
m2 

m3/s   l/s/km2  

19.73 Kilåi bru 18,4 286 49,9 2,7 776 Gen.Log. 

19.82 Rauåna 3,2 362 10,3 3,2 1151 Gen.Log. 

22.16 Myglevatn ndf. 55,4 304 99,7 1,8 547 Gen.Log. 

 Vølundbekken  360  3,2  - 

 

 

Figur 2 Aktuelle målestasjoner for vannføring. Målestasjonenes nedbørfelt vist i oransje, og Vølundbekkens felt er markert. 

 Klimaendringer 

For å ta hensyn til fremtidige klimaendringer og økte flomstørrelser må det legges til et klimatillegg 
på flomverdiene. Vølundbekken ligger i et område hvor det er forventet en økning på rundt 20 %, og 
det er derfor anbefalt å ta høyde for en 20 % økning i flomstørrelser (Norsk Klimaservicesenter, 2017). 
Valgt klimafaktor er derfor 1,2. 

 Sammenligning av resultater og valg av dimensjonerende flom 

Tabellen under viser resultater fra NIFS-formelen og FFA. Kolonnen lengst til høyre viser 
dimensjonerende verdier, inkludert klimafaktor. 

Nedbørfelt 
Vølundbekken 
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Tabell 2-5 Resultater fra flomberegninger 

Lokasjon Gjentaks
-intervall 

Beregnings-
metode 

QT,døgn Momentan-
faktor 

QT,mom Klima-
faktor 

QT,dim inkl. 

20% klima 

 år - m³/s - m³/s - m³/s 

Vølundbekken 200 
NIFS-

formelen 
- - 3,95 1,2 4,74 

Vølundbekken 200 FFA 2,12 2,0 4,14 1,2 4,97 

 

De benyttede metodene gir svært like resultater. NIFS-formelen er basert på et generelt formelverk 
som ikke tar hensyn til stedsspesifikke karakteristikker eller erfaringstall for regionen. Metoden gir 
et konfidensintervall som vist i Figur 3. Flomfrekvensanalysen er basert på et vannmerke der 
feltverdiene stemmer godt overens med de for feltet til Vølundbekken. Flomfrekvensanalysen gir et 
noe høyere resultat, men ligger godt innenfor konfidensintervallet til NIFS-formelen. I videre arbeider 
med hydraulisk modellering velges det å benytte resultatene fra flomfrekvensanalysen inkl. 
klimafaktor, dvs. en 200-årsflom på 5,0 m³/s (= 2700 l/s/km2). 

 

Figur 3 Flomverdier med konfidensintervall for NIFS-formelen 

3 Hydraulisk modellering 

 Modellens oppbygning 

Det er laget en 1D hydraulisk modell i beregningsprogrammet HEC-RAS (Brunner, 2016), for å 
beregne vannstand og vannhastigheter ved Q200+20% klima. Kartgrunnlag dannet på bakgrunn av 
laserscanning av terrenget (tetthet 5 punkt pr m2) er hentet fra hoydedata.no (Terratec, 2017). 
Scanningene av terrenget ble utført 22. og 23. mai 2017, og man kan se fra nærliggende vannmerker 
(VM 22.16) at det disse dagene var relativt lav vannføring. For et lite felt slik som for Vølundbekken 
er det kraftige nedbørhendelser som vil gi høy vannføring. Det ble fra xgeo.no sett at det ikke falt 
nedbør over nedbørfeltet til Vølundbekken den 22. og 23. mai 2017 og det antas dermed at det på 
disse tidspunktene var lav vannføring i Vølundbekken. Det laserscannede terrenget brukes dermed 
direkte uten å justere bunnivå på bekken. 
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Det er mye trær rundt Vølundbekken, men terrenget ser ut til å være godt justert for dette og har et 
klart definert bekkeløp. Bekken passerer noen mindre bruer som ikke er inkludert i modellen før den 
renner inn i en kulvert like oppstrøms utløpet i Otra. Dette er en sirkulær kulvert med diameter 0,8 
m. En oversikt over modellen er vist i Figur 4. Videre er følgende beregningsforutsetninger benyttet: 

 Nedstrøms grensebetingelse: Vannstand i Otra på kote 176 moh  

 Beregningene er kjørt med stasjonær vannføring lik 200-årsflom med klimapåslag (5,0 m3/s) 

 Manningstall: M=25 (n=0,04) for hele bekken 

 

 

Figur 4 Oversikt over hele det modellerte området i HEC-RAS-modellen.  

  

Lianvegen Park Kulvert 
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 Resultater 

Resultatene fra simuleringen viser at bekken stort sett holder seg innenfor sitt normalløp. Kun ved 
fotballbanen vil bekken renne inn i forsenkningen i terrenget ved en 200-årsflom, som vist i Figur 5. 

 

Figur 5 Kart over modellområdet som viser vanndybder [m] ved en 200-årsflom 

Vannstanden ved en 200-årsflom inkludert klimapåslag ligger på kote 181,3 moh. over hele det 
modellerte området. Dette er fordi kulverten under Fv. 42 virker oppstuvende på flomvannføringen. 
Modelleringen viser imidlertid at vannet ikke vil renne ned mot reguleringsområdet til Lianvegen 
Park. Dersom kulverten tettes igjen vil derimot dette kunne skje.  

Vannhastighetene på denne strekningen av Vølundbekken er lave ved høye vannføringer. Dette er 
på grunn av at bekken går utover sitt smale hovedløp og gitt større areal å renne over vil hastigheten 
på vannet gå ned. Modelleringen viser at vannhastigheter over 1 m/s ikke vil oppstå og det er derfor 
ikke fare for erosjon. 

 

Kulvert 
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4 Konklusjon 
Ved å bruke to ulike metoder for flomberegninger, ble det valgt å se på resultatene fra 
flomfrekvensanalysen. Dette resulterte i en 200-årsflom inkludert 20% klimapåslag på 5,0 m3/s i 
nedre del av Vølundbekken. Resultatene fra vannlinjeberegningene utført i en 1D HEC-RAS modell 
viser at vannet for det meste vil holde seg i bekkeløpet, og det vil ikke renne vann ned mot 
reguleringsområdet til Lianvegen Park så lenge kulverten ved utløpet til Otra ikke går tett. Denne 
kulverten virker i utgangspunktet oppstuvende og vannstanden oppstrøms kulverten er følsom på 
gjentettingsgrad av denne. Vannstanden i Vølundbekken er beregnet til 181,3 moh.  
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Vedlegg 1 Situasjonsplan Lianvegen Park 
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Vedlegg 2 Oversiktskart over nedbørfelt 
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Vedlegg 3 NEVINA 
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