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Samandrag:
Formålet med dette notatet er å belyse situasjonen før og etter planlagt tiltak, samt beregne
mengde overvann for hvert nedbørsfelt. Notatet kan brukes som et utgangspunkt for videre
analyser av hydrologien i Lyseparken.
Ved bruk av ArcGIS sitt hydrologi-verktøy har nedbørsfelt og strømningsretning for
planområdet blitt definert. For å belyse konsekvensene av planlagt tiltak har dette blitt
utført på eksisterende terreng og for terrenget etter endringer.
Dreneringssystemene, før og etter endring av terreng, ser ikke ut til å bli særlig påvirket av
endringene planlagt tiltak har for terrenget. Konsekvensene av planlagt tiltak ser ut til å ikke
ha noen særlig stor konsekvens for dreneringssystemet innenfor planområdet.
Den rasjonelle metoden er benyttet for å kalkulere overvannsmengder for hvert
nedbørsfelt. For beregningne er det benyttet en klimafaktor på 40%. Klimafaktor er
benyttet for å ta hensyn til forventet økning i nedbør som en konsekvens av
klimaendringene.

Oppdragsgjevar: Os kommune

Forfattar: Helge Jørgensen
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1

Forord

Planområdet for Lyseparken dekker et areal på 942 dekar, og omfatter flere elver og bekker,
samt myrer, dammer og mindre innsjøer. Topografien i området er kupert, hvor planområdet
ligger i hellende terreng omgitt av fjellsider i nord og øst. Disse fjellpartiene danner
nedslagsfelt for nedbør som drenerer til Lyseparken.
Det er viktig å kartlegge størrelse på nedbørsfeltene og beregne hvor mye vann som renner i
elvene. Det er også viktig å se på konsekvensene av planlagt tiltak i forhold til endring av
dreneringsmønster for elvenettet i området.
Ved bruk av ArcGIS sitt hydrologi-verktøy har nedbørsfelt og strømningsretning for
planområdet blitt definert. For å belyse konsekvensene av planlagt tiltak har dette blitt utført
på eksisterende terreng og for terrenget etter endringer.
Formålet med dette notatet er å belyse situasjonen før og etter planlagt tiltak, samt beregne
mengde overvann for hvert nedbørsfelt. Notatet kan brukes som et utgangspunkt for videre
analyser av hydrologien i Lyseparken.
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Nedbørsfelt og strømningsmønster

ArcGIS bruker en terrengmodell for å kalkulere nedbørsfelt og strømningsretning vann.
Algoritmen som ArcGIS bruker, tar hensyn til hver piksel i datasettet og kalkulerer gradienten
mellom piksler som grenser til hverandre. Vannet vil strømme fra en piksel mot den
nabopikselen den har høyest gradient til. Gradienten mellom pikslene i datasettet angir
hellingen mellom pikslene hvor de pikslene med størst gradient har størst helningsvinkel, og
angir dermed strømningsretningen (Figur 1a).
Strømningsmønsteret blir kalkulert ved å beregne akkumulasjon av vann i hver piksel i
datasettet. Strømningsakkumulasjon i pikslene blir kalkulert ved at for hver enkelt piksel blir
det beregnet hvilken nabopiksel som strømmer inn i en angitt piksel. Videre, for hver av disse
pikslene og oppover i terrenget blir samme kalkulering utført og antall piksler som vil strømme
mot den angitte pikselen blir kalkulert. De pikslene som ligger lavest i terrenget vil da ha
høyest verdi (Figur 1b).

Figur 1. ArcGIS hydrologi-verktøy har blitt brukt for å kalkulere akkumulasjons og strømningssystem for
nedbørsfeltene tilhørende Lyseparken planområde. a) strømningsretning b) Akkumulasjon.
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Terrengmodellen som har blitt brukt under analysen, har blitt laget basert på 1x1m FKB
kartdata. Basert på dette datagrunnlaget, har det blitt identifisert 7 dreneringssystemer i
terrenget i Lyseparken som drenerer mot Sjøbøelva (Figur 2). De røde punktene i Figur 2 viser
nedre del av hvert enkelt dreneringssystem. For hvert av disse dreneringssystemene har
nedslagsfeltet blitt kalkulert for å angi størrelsen på feltene som tilfører vann til
dreneringssystemene (Tabell 1). Dreneringssystemene og nedbørsfeltene kan videre brukes
til å kalkulere vannføringen i dreneringssystemene. For å kvalitetssikre at de kalkulerte
strømningsmønstrene stemmer med eksisterende dreneringssystemet i planområdet, har
orienteringskartet over Lyseparken blitt brukt (Figur 3).
Tabell 1. Størrelse på nedslagsfelt i Lyseparken ved dagens topografi.
Areal, dekar

Nedslagsfelt 1
254,5

Nedslagsfelt 2
229,2

Nedslagsfelt 3
165,6

Nedslagsfelt 4 Nedslagsfelt 5 Nedslagsfelt 6 Nedslagsfelt 7 Planområdet
29,1
26,2
16,3
18,0
935,9

Figur 2. Topografisk kart. Dreneringssystem med tilhørende nedslagsfelt. Røde punkt viser nedre del for hvert
enkelt dreneringssystem.

Figur 3. For å kvalitetssikre kalkulering av dreneringssystem har orienteringskartet blitt brukt som grunnlag.
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Konsekvensene planlagt tiltak vil ha på dreneringssystemet i Lyseparken har blitt forsøkt
belyst ved å følge samme metodikk som beskrevet over. Terrengmodellen har blitt endret til
å passe til hvordan planområdet er planlagt etter endt tiltak.

Figur 4. Konsekvenser av planlagt tiltak

Figur 5 Viser endringer av dreneringsområder og endringer i strømningsmønster for vannet.

Dreneringssystemene, før og etter endring av terreng, ser ikke ut til å bli særlig påvirket av
endringene planlagt tiltak har for terrenget. Konsekvensene av planlagt tiltak ser ut til å ikke
ha noen særlig stor konsekvens for dreneringssystemet innenfor planområdet. Resultatet fra
denne analysen kan kun brukes som en veiledning og som et utgangspunkt for videre og mer
detaljerte analyser av overvannshåndtering i Lyseparken.
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Metode for beregning av mengde overvann

Beregninger av overvannsmengde kan utføres enten basert på manuelle metoder eller ved
hjelp av programmer som er spesielt egnet til formålet. Den vanligste metoden for å beregne
vannføringen er ved bruk av den «Rasjonelle metoden» (Lloyd-Davis, 1906), og omtales ofte
som en enkel beregningsmetode. Denne metoden benytter ett areal med en nedbørsvarighet
basert på feltets konsentrasjonstid og en gjennomsnittlig avrenningsfaktor. Ved felt større en
>10km2 gir den rasjonelle formelen store usikkerheter og denne metoden bør derfor ikke
brukes ved større nedbørsfelt (Statens vegvesen 2014). Bergen kommune har utarbeidet en
overvannsveileder for kommunen (Bergen kommune 2005), hvor det er satt en øvre grense
for bruk av den rasjonelle formel på 50 hektar. Hvis feltet er større enn dette, bør det brukes
en elektronisk databehandlingsmodell.
Den rasjonelle formelen
Q= 𝐶 𝑥 𝑖 𝑥 𝐴 𝑥 𝐾𝑓

Q = vannføringen (l/s)
Vannføringen i avrenning fra området.
C = Avrenningskoeffisient
Avrenningskoeffisient er en funksjon av nedbørsvarighet, nedbørintensitet, vegetasjon,
fordypninger i terrenget og helningen til terrenget og overflatens tetthet (permeabilitet og
porøsitet) (NTH Institutt for Vassbygging, 1981). Avrenningskoeffisienten kan hentes fra
avrenningskoeffisienttabeller og grafer, men bør vurderes ut fra de lokale forholdene, hvor
det tas hensyn til andel tette flater, arealstørrelse, helningen til arealet og grunnforhold. For
flate, permeable overflater med stor avstand ned til grunnvannsspeilet benyttes de høyeste
verdiene. Det må også tas hensyn til forholdne e under vinterhalvåret, hvor grunnen kan være
frosset og da oppføre seg som en tett flate. For utbygde områder vil nedbørsfeltet bestå av en
kombinasjon av skogsområder, grøntområder og urbane overflater, noe som kompliserer
beregninger av avrenningskoeffisient.
i = dimensjonerende nedbørsintensitet l/(s*ha)
Nedbørsinensiteten hentes fra relevant IVF-kurve, basert på konsentrasjonstid (tc) og
gjentakelsesperiode (z). Dimensjonerende nedbørintensitet varierer med gjentaksintervallet
og feltets konsentrasjonstid. Data for nedbørintensiteten hentes ofte fra en IVF-kurve hvor
konsentrasjonstiden er kjent. Konsentrasjonstid beskriver tiden som vannet bruker fra det
ytterste punktet i feltet, til utløpet.
Tc = konsentrasjonstid (min), beregnes ved formelen:
𝑡𝑐 =

0,6 𝑥 𝐿
,
𝐻0 5

+ 3000 x Ase

A = Nedbørsfelt, hektar
A er størrelsen på nedbørsfeltet som bidrar til avrenningen.
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Kf = klimatillegg
NVE (2011) anbefaler at det under beregninger av dimensjonerende flommer, bør tas hensyn
til forventende klimaendringer.

Figur 6 IVF-tabell, for 50480 Bergen - Sandsli, basert på perioden 1982 – 2014, antall sesonger, 30. Øverst,
returperioder (år) og nedbørsum (mm). Nederst, returperioder (år) og nedbørsintentitet i l/s (Metrologisk
Institutt).
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Beregning av overvann

Den rasjonelle metoden er benyttet for å kalkulere overvannsmengder for hvert nedbørsfelt.
For beregningne er det benyttet en klimafaktor på 40%. Klimafaktor er benyttet for å ta hensyn
til forventet økning i nedbør som en konsekvens av klimaendringene.
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