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1 Sammendrag 

Kanalene som leder vannføring gjennom flyplassområdet har liten kapasitet i forhold til beregnede 

flomstørrelser og vil ikke kunne holde unna en Q200 års flom i dagens situasjon og dermed heller 

ikke i en fremtidig situasjon. Det meste av vannet som ledes til kanalene kommer fra områdene 

oppstrøms selve reguleringsområdet.  

Avrenningen fra reguleringsområdet vil øke betydelig etter utbygging da dette området i dagens 

situasjon består av åpne jordbruksområder og myrområder der permeabiliteten/ 

vanngjennomtrengningen er høy. Dette gjør at området naturlig har en høy fordrøyning slik det 

ligger nå. Etter regulering og påfølgende utbygging kan området få et helt annet 

avrenningsmønster avhengig av hvordan området blir bygget ut. Faktorer som vil påvirke dette er 

terrengformer, tette flater og hvordan eksisterende arealer og naturtyper skal bevares. I 

beregningen av flomvannføringer er det lagt inn reelle avrenningsfaktorer for førsituasjon, mens det 

i ettersituasjon er lagt inn et verste tilfelle der hele reguleringsområdet får tette flater. 

En utbygging av reguleringsområdet vil derfor øke vannføringen betraktelig avhengig av type 

utbygging og andel tette flater. Dette vil gjøre området enda mer flomutsatt enn nå. Det vil være 

behov for tiltak og sannsynligvis en kombinasjon av ulike tiltak. Kanalsystemet bør oppgraderes og 

utvides enten ved åpne eller lukkede kanaler eller en kombinasjon av disse.  

For å redusere faren for flom i området kan man se på følgende muligheter/flomreduserende tiltak 

videre i planarbeid: 

- Redusere andel tette flater i reguleringsområdet ved å definere krav til eksempelvis blågrønn 

faktor, permeable areal og grønne tak. 

- Sette krav til fordrøyning av flommene. 

- Sette krav til bevaring av grønne områder/korridorer. Det må tas stilling til åpne eller lukkede 

kanaler. Åpne kanaler kan være å foretrekke der strekningene går utenfor selve flystripa, Her 

vil prinsippet «bekk i bekk» kunne være aktuelt.  «Bekk i bekk» vil sikre vannføring også i 

tørrere perioder samtidig som det i en flomsituasjon vil lede flomvannet. 

- Etablere åpne korridorer/flomveier rundt området. 

- Bevare flomdempende arealer som myrer/våtmarker. 

- Øke dimensjoner for de lukkede kanalene for å sikre at kapasiteten er stor nok. Dette må 

gjøres når terrengform/utforming er definert. Det er svært flatt i området og små 

høydeforskjeller kan utgjøre store forskjeller i dreneringsvei. Dette er grunnen til at en nærmere 

analyse av drensvei ikke kan utføres før man vet mer om planene for utbygging. 
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2 Bakgrunn 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Lista Renewable Energy Park AS gjennomført befaring av 

området med hensyn på overvannsproblematikk i området. Kanalsystem er målt opp.  

Dette er en del av en områdeplan med krav om konsekvensutredning der flom/overvann er et 

deltema. Kommunen har opplyst at området er flomutsatt. 

Formålet med planarbeidet som Sweco Norge AS utarbeider på vegne av Lista Renewable Energy 

Park AS er å etablere næringsområde med mulighet for å etablere datalagringssenter eller annet 

kraftforedlende næringsarealer, nordøst for flystripa. For å gjenvinne noe av varmen som 

datalagringssenteret skaper ser en på mulighetene for å etablere fiskeoppdrett på land.  

 

3 Områdebeskrivelse 

Planområdet ligger i Farsund kommune, ca. 12 km fra Farsund by, som er kommunesenteret i 

Farsund kommune. Farsund kommune har ca. 9705 (2014) innbyggere. Planområdet ligger i 

nærheten av tettstedene Vanse og Vestbygda.  

Planområdet har en størrelse på 2220 daa, og er vist på kart i Figur 2. Planavgrensningen er vist i 

Figur 1. Planområdet ligger nord for flystripa på Farsund flyplass, Lista. Det brukes to navn på 

flyplassen, Farsund lufthavn og Lista flyplass. Området er har adkomst fra Nordveien (Fv. 463), Fv. 

464 og kommunal vei i øst. 

 

Figur 1. Området for planen (blåskravert). Området ligger nord for flystripa på Farsund flyplass, Lista.  

Kartgrunnlag: Finn.no. 
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Figur 2. Varslet plangrense. Kilde: Sweco. 

Innenfor planområdet er det mange grunneiere, noen privatpersoner og noen selskaper. Selve 

flyplassen eies og driftes av Lista lufthavn AS. 

3.1 Dagens situasjon 

Området har vært i Forsvarets eie frem til 2002, da private investorer overtok. Det er i dag lite 

flytrafikk på flyplassen, i 2012 fikk Farsund lufthavn, Lista, fornyet konsesjonen for lufthavn til 

offentlig bruk fra 27.07.2012 til 26.07.2032.(Kilde: Wikipedia). Det har vokst opp et næringsområde 

og aktivitetssenter på nordsiden av flyplassen. Pr. i dag er det ca. 20 firma, med ca. 120 ansatte 

som er etablert i området. Det er overnattingsteder og mange aktiviteter for barn som gokartbane, 

klatrepark og skatepark.  

Figur 3 er bilde som viser dagens tilstand i planområdet.  

 

Figur 3. Bilde fra planområdet sett fra flyfoto. Kilde: Googlemaps.no 
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3.2 Kanaler 

Innenfor området finnes det flere kanaler, noen lukket og noen åpne. Kanalene leder vannet 

gjennom flyplassområdet. Figur 4 og Figur 5 viser kart der hovedkanalene er tegnet inn. Røde linjer 

er lukkede kanaler.  

Kanal A og B har innløp på samme sted og vannmengdene til henholdsvis A og B reguleres ved 

luker.  

  

Figur 4 Eksisterende kanalsystem Kilde:Sweco 

 

Figur 5 Detalj inntak A8 Kilde: Sweco 
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3.2.1 Kanal A 

Kanal A har et regulert innløp og leder direkte mot sjøen under flyplassområdet. Videre 

beskrivelser og bilder gis i kapittel 4. 

3.2.2 Kanal B 

Kanal B har regulert innløp på samme sted som kanal A. Dette betyr at vann som drenerer mot 

dette punktet kan ledes enten mot kanal A eller mot kanal B. Kanal B renner mot nord-vest og har 

utløpet slik at åpen del av kanalen grenser mot Slevedalsvann naturreservat. 

3.2.3 Kanal C 

Basert på gammelt grunnlag er Kanal C en nedgravd 21" betongkulvert. Dette tilsvarer 530 mm, 

som er av eldre type prefabrikkert sirkulært betongrør. Kanal C ble ikke befart, men da den ligger 

parallelt den gamle flystripen, er det høyst sannsynlig at denne er påkoblingspunkt for 

drenssystemet i området. Kanal C går fra der den gamle flystripen krysser med hovedbanen, til 

våtmarksområdet Slevedalsvannet. Forurensning i området langs den gamle flystripen vil kunne bli 

tatt opp av drenssystemet og bli ført med kanal C til Slevedalsvannet. 

3.2.4 Kanal D 

Kanal D har innløp syd for flyplassområdet og utenfor reguleringsområdet. Kanal D består av en 

lukket del før den åpnes opp et lite stykke. Kanalen lukkes igjen og ledes så inn i kanal A som har 

utløp i havet.  

3.2.5 Kanal E 

Basert på gammelt grunnlag er Kanal E en nedgravd 21" betongkulvert. Kanal E har innløp i 

myrområdet øst for flyplassområdet. Det er et relativt lite nedslagsfelt til denne kanalen. Kanal E 

ledes inn i kanal A under flyplassen og videre til utløpet i havet.  

3.2.6 Kanal X 

Ved utløpet av kanal B er det to utløp. Den ene er kanal B, den andre kanalen betegnes i det 

videre for kanal X og har trolig innløp fra felt F1 og D1 vist i Figur 24.  

 

3.3 Drenssystem 

Det er et omfattende drenssystem i området. Det er betydelig større dreneringssystem enn hva 

som fremkommer på kartet, både på flyplassområdet og utenfor. Systemet består av mindre 

dreneringsrør og større overvannsrør som enten drenerer til de nedgravde kanalene vist i Figur 4 

og Figur 5 eller til åpne kanaler, både menneskeskapte og naturlige bekkeleier. 
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3.4 Myrområder 

 

Figur 6 Myrområder Kilde: Finn.no 

Hellemyra er lokalisert i området reguleringsplanen skal håndtere. Hellemyra var et 

nydyrkingsområde. Det er et stort område som drenerer i to retninger. Mot sør-vest drenerer det 

mot kanal E og mot nord drenerer det mot Brastadvannet via konstruerte drenskanaler.  

Myrområdet fungerer i dag som fordrøyning men det er usikkert hvor stor kapasitet området har. 

Det er også knyttet til hvor dyp den effektive delen av myra er.  

Slevedalsvannet er et fredet reservat nedstrøms selve reguleringsområdet. Slevedalsvannet mottar 

vann fra reguleringsområdet og fra eksisterende flyplassområde. Vannet eller myra som det i 

realiteten er/har vært var svært tilgrodd og området ble restaurert med åpent vannspeil.  

De historiske bildene gitt i kapittel 5 viser spesielt hvordan disse to myrområdene har forandret seg 

fra 1956 og til 2014.   
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4 Befaring 

Befaring ble utført onsdag 04.04.2018 av Martin Harlem og Eythor Gudlaugsson. Området er stort 

og befaringen ble konsentrert rundt kanalene A, B og D vist i Figur 4 og Figur 5. Figurene viser 

innmålinger av kanal A og B.  Kanalen som er nedgravd (rød stiplet linje) har dimensjon Ø1500. 

Figuren Viser også Kanal D og E. Disse er ikke innmålt. Kartet er rotert mot nord. 

 

4.1 Innmålinger  

Nedenfor følger innmålinger som ble uført under befaringen. Disse dataene blir benyttet videre i 

kapasitetsberegninger vist i kapittel 7. Nummereringen er vist i Figur 4 og Figur 5. 

 

Innmålinger Kanal A 

Pkt. Type Høyde bunn 
innvendig (moh.) 

Avstand til neste 
pkt. (m) 

A1 Inntak/sluse 2,62 1169 

A2 Kumlokk med mulighet for nedstigning 1,38 121 

A3 Kumlokk med mulighet for nedstigning 1,32 114 

A4 Kumlokk med mulighet for nedstigning 1,17 229 

A5 Kumlokk med mulighet for nedstigning 0,91 118 

A6 Påkobling til kanal for inntak A8 0,7 184 

A7 Utløp til sjø. Ikke dykket. 0,5  

Total lengde for Kanal A er 1936 meter med et gjennomsnittlig fall på 1,1 ‰. 

 
Innmålinger Kanal B 

Pkt. Type Høyde bunn 
innvendig (moh.) 

Avstand til neste 
pkt. (m) 

B1 Inntak/sluse 2,54 311 

B2 Kumlokk med mulighet for nedstigning 2,47 186 

B3 Kumlokk med mulighet for nedstigning 2,37 718 

B4 Kumlokk med mulighet for nedstigning 0,65 52 

B5 Utløp til kanal. Ikke helt eller delvis 
dykket ved normal vannføring. 

0,65  

Total lengde for Kanal B er 1267 meter med et gjennomsnittlig fall på 1,5 ‰. 

 

4.2 Innløp Kanal A og B 

Inntak for kanal A og B er vist i Figur 7. Nummereringen er vist i Figur 4 og Figur 5. A1 er inntak 

lengst til venstre og B1 til høyre. Det er her en mulighet for å sluse/regulere vannføringen. Slusene 

stod ved befaring nesten helt åpne. 

Nedenfor følger bilder fra kanal A og B. 
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Figur 7 Inntak for Kanal A og B, Kilde: Sweco 

 

 

 

Figur 8 Inntak A1 og B1 samt bekkeleie oppstrøms Kilde: Sweco 

  



RAPPORT SIDE 11 AV 32  

 

 
 

 
 

 

Figur 9 Bekkeleie for inntak kanal A og B sett oppstrøms. Kilde: Sweco 
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Figur 10 Inntak A1 for kanal A Kilde: Sweco 
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Figur 11 Inntak B1 for kanal B. Lik utforming for inntak A1 og B1. Kilde: Sweco  

 

4.2.1 Kanal A 

Inntak A8, Figur 12, tilkobles kanal A 11 meter nedstrøms innløpet. Dette innløpet kommer trolig fra 

åpen del av kanal D i punkt A6. Det var relativt lav vannføring i kanalen under befaring i forhold til 

hva det var i kanal A og B. Antar 0,1 m/s. 

11 meter inn i Inntak A8 er kanalen strupet betydelig, se Figur 13. Bak denne strupingen kan man 

se at kanal A er kommer inn (pkt. A6). 

Kanal A renner ut i sjøen og er vist i Figur 14.  
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Figur 12 Inntak A8.Kilde: Sweco 

 

 

Figur 13 Samløp kanal A og D Kilde: Sweco 
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Figur 14 Utløp A7 Kilde: Sweco 

 

4.2.2 Kanal B 

Figur 15 viser utløp (B5) for kanal B sett nedstrøms mot oppstrøms. Kanal B består her av 2 x 

Ø1500 betongkanaler. Det er usikkert hvilket av disse to utløpene som kommer fra inntak B1. Mest 

sannsynlig den til høyre i bildet. Det var ikke mulig å lokalisere inntaket for det andre utløpet ved 

befaring, videre kalt kanal X. Dette løpet kommer mest sannsynlig fra nedslagsfelt rett nord for 

utløpene (felt F1 og D1 i Figur 24). 

Figur 16 viser utløp (B5) for kanal B sett oppstrøms mot nedstrøms. Retning vises mot vest. 

Kanalen er ikke befart, men i henhold til kartgrunnlag er dette en åpen kanal med en lengde på 2,8 

km med utløp i sjøen. Kanalen går primært gjennom dyrket mark. Det er sannsynlig at den dyrkete 

marken drenerer til denne kanalen. 
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Figur 15 Utløp B5 til høyre og kanal x til venstre Kilde: Sweco 

 

 

 

Figur 16 Utløp B5 sett oppstrøms mot nedstrøms. Kilde: Sweco 
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5 Felt 

Området som skal reguleres er stort og det er små høydeforskjeller. Området er dominert av åpne 

kanaler, lukkede kanaler og myrområder. Drenssystemet er komplisert da det er en kombinasjon 

av naturlig drenssystem eller menneskeskapte kanaler. I tillegg består området av bebyggelse, 

veier og tilhørende kanaler. 

Historiske bilder er gitt i Figur 17 til Figur 23.  

 

Figur 17 1956 Kilde: Finn.no 
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Figur 18 1978 Kilde: Finn.no 

 

 

Figur 19 2002 Kilde: Finn.no 
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Figur 20 2009. Kilde: Finn.no 

 

 

Figur 21 2009. Kilde: Finn.no 
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Figur 22 2011 Kilde: Finn.no 

 

 

Figur 23 2014. Kilde: Finn.no 
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5.1 Feltareal 

Dreneringsmønsteret i området kan vises som i figuren nedenfor med felt som drenerer enten mot 

kanaler eller mot Brastadvannet.  

Felt F1+D1 drenerer mot kanal X, Felt F2 +D2 drenerer mot kanal A og B mens felt F3 og D3 

drenerer ut mot Brastadvannet.  

 

Figur 24 Feltareal. (Kulvert betyr her Kanal). Kilde: Sweco 
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Figuren under viser hvordan reguleringsområdet skjærer inn i nedbørfeltene til kanalene. Rød linje 

markerer grensen til reguleringsområdet.  

 

Figur 25 Feltareal inklusive reguleringsareal Kilde: Sweco 
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Figur 26 viser i tillegg til arealene både strømningsretning og feltstørrelser.  

 

Figur 26 Feltareal. Rødt område er reguleringsområde, Feltene F1-F3 og D1-D3 er nedbørfelt ned til 

eksisterende kanaler. Kilde: Sweco 
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6 Flomberegning 

Flomberegningen for området må deles i 2. Den ene delen av flomberegningen er flommen som 

føres inn i området. Den andre delen er flommen som genereres i selve reguleringsområdet. 

Første del påvirkes ikke av utbyggingen. Flomstørrelsen som beregnes er Q200 og Q200 + 

klimapåslag. 

Anbefalt klimapåslag for nedbørfelt i Agder og Rogaland er på minst 20% ifølge 

http://www.klimatilpasning.no som driftes av Miljødirektoratet. NVE gir i sitt program et anbefalt 

klimapåslag på 40%. Det er valgt å legge inn begge alternativene.  

Flomberegning skal utføres for 3 ulike alternativer: 

1. Dagens situasjon 

2. Alternativ 0 – Dagens kommunedelplan 

3. Alternativ 1 – Fremtidig bruk 

 

6.1 Metode 

Avrenning mot flyplassen og utbyggingsområdet/reguleringsområdet består av felt vist i Figur 26. 

Feltkarakteristikken for de største feltene består av mye skog sammenliknet med de minste feltene 

som kun har dyrket mark og flyplassområde. Dette gjør at vi velger å se på ulike 

flomberegningsmetoder. Nedbørfelt som drenerer mot flyplass og mot Brastadvannet beregnes ved 

Nasjonalt formelverk for flommer, mens før og ettertilstand for selve reguleringsområdet beregnes 

ved rasjonell metode.  

Beregningene vil bli utført enten ved Nasjonalt formelverk for flommer (NVE rapport 13 2015) eller 

ved rasjonell metode.  

Nasjonalt formelverk for flommer: 

Metoden er beskrevet i NVE rapport 13, 2015. Metoden baserer seg på areal, spesifikk avrenning 

og effektiv innsjøprosent. Metoden egner seg best for arealer under 50 km2.  

Rasjonell metode: 

Rasjonell metode baserer seg på arealfordeling i felt, avrenningskoeffisienter og intensitet-nedbør 

kurver fra met.no. Metoden er beskrevet i Statens Vegvesen Håndbok N200.  IVF kurven er 

benyttet for Mandal III og for Kristiansand, Sømskleiva. Mandal III ligger nærmest 

reguleringsområdet med har kun 9-10 år med data, noe som er lite for å lage en IVF kurve. 

Sømskleiva har 38 år med data og har derfor et større statistisk grunnlag. Det er utført beregninger 

for begge seriene og de viser sammenliknbart resultat. 

6.2 Felt som drenerer mot kanaler/mot Brastadvannet, dagens 
situasjon 

Det er et stort felt som drenerer inn mot flyplassen og som renner under flyplass via kanaler. 

Kanalene er gamle og kapasiteten usikker.  

Feltarealet som drenerer inn mot kanalene A og B, se Figur 24, er på totalt 7,2 km2. Spesifikk 

avrenning er 29,9 l/skm2 og gir en midlere vannføring over året på 0,22 m³/s. 

Feltarealet som drenerer inn mot kanal X, se Figur 24, er på 2,8 km2. Spesifikk avrenning er 29,9 

l/skm2 og gir en midlere vannføring over året på 0,08 m³/s. 

Feltet som drenerer mo Brastadvannet via menneskelagede kanaler er på 3,9 km2 og midlere 

vannføring over året er på 0,12 m³/s.  

http://www.klimatilpasning.no/
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Flomberegninger for nedbørfeltet er utført ved å benytte Nasjonalt formelverk for flomberegning 

(NVE rapport 13 2015). Nasjonalt formelverk gir kulminasjonsvannføring for området. 

Inngangsparametrene er areal, spesifikk avrenning og effektiv sjøprosent.  

 

 

Areal 
[km²] 

Q200 [m³/s] * Q200 +20% 
klimapåslag [m³/s] 

Q200 +40% 
klimapåslag [m³/s] 

F1+D1 mot Kanal X 2.8 4.8 5.8 6.7 

F2+D2 mot kanal A og B 7.2 12.4 14.9 17.4 

F3+D3 mot 
Brastadvannet** 3.9 6.7 8.0 9.4 

* Nasjonalt formelverk samt skalering, kulminasjonsvannføring 

**Av felt 4 er det 0,52 km2 som vil bli regulert. Dette feltet drenerer mot Brastadvannet naturlig. 

 

6.3 Felt som drenerer mot reguleringsområdet, dagens situasjon 

Det er et stort felt som drenerer inn mot reguleringsområdet og flyplassen. Feltene er omtrent de 

samme som i kapittelet over, men reduseres med andel felt innen reguleringsområdet. Feltene 

drenerer naturlig mot de gamle kanalene og denne vannføringen vil være en 

«bakgrunnsvannføring» i «ettertilstanden». Kanalene er gamle og kapasiteten usikker.  

Flomberegninger for nedbørfeltet er utført ved å benytte Nasjonalt formelverk for flomberegning 

(NVE rapport 13 2015). Nasjonalt formelverk gir kulminasjonsvannføring for området. 

Inngangsparametrene er areal, spesifikk avrenning og effektiv sjøprosent.  

 

 Areal [km²] 
Q200 [m³/s] * Q200 +20% 

klimapåslag [m³/s] 
Q200 +40% 

klimapåslag [m³/s] 

F1 mot Kanal X 2.59 4.5 5.4 6.3 

F2 mot kanal A og B 7.03 12.1 14.5 16.9 

F3 mot Brastadvannet** 3.36 5.8 7.0 8.1 

* Nasjonalt formelverk samt skalering, kulminasjonsvannføring 

**Av felt 4 er det 0,52 km2 som vil bli regulert. Dette feltet drenerer mot Brastadvannet naturlig. 

Dette er en «bakgrunnsvannføring» som kommer inn mot reguleringsområdet ved en Q200 års flom. 
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6.4 Reguleringsområdet, dagens situasjon, alternativ 0 og alternativ 1 

Avrenningen i området vil ved en utbygging bli endret. Ved å endre avrenningsflatene vil det kunne 

resultere i høyere forventet avrenning.  

Samlet kan man se på hele utbyggingsområdet uavhengig av om vannføringen renner mot kanaler, 

Brastadvannet eller ut andre veier fra området. Flomberegningen er gjort ved rasjonell metode og 

IVF kurven er benyttet for Mandal III og for Kristiansand, Sømskleiva. Mandal III ligger nærmest 

reguleringsområdet med har kun 9-10 år med data, noe som er lite for å lage en IVF kurve. 

Sømskleiva har 38 år med data og har derfor et større statistisk grunnlag. Det er utført beregninger 

for begge seriene og de viser sammenliknbart resultat. Tabellen nedenfor viser resultat for Mandal. 

Reguleringsområdet har overslagsmessig følgende arealfordeling: 

 Andel av areal [%] 
Dagens situasjon 

Andel av areal [%] 
Alternativ 0 

Andel av areal [%] 
Alternativ 1 

Avrennings-
koeffisient 

Tette flater 8 95 100 0,8 

Åpen mark 42 5 0 0,3 

Skog 30 0 0 0,3 

Myr 20 0 0 0,1 
 

Ved en regulering av området til tette flater vil avrenningen øke betydelig. Økningen er veldig stor 

da arealet i dag består av store åpne og permeable områder sammen med myrområder.  

Området er vurdert under ett. Høydefordelingen er liten og arealet er flatt. I utgangspunktet er det 

etter regulering satt at hele arealet vil bestå av tette flater og ha en koeffisient lik 0,8. Ved nye 

reguleringer settes det som regel krav til avrenning. Dette er diskutert i Kapittel 8, Konklusjon. 

 

6.4.1 Dagens situasjon 

Tabellen under viser dagens situasjon og teoretisk flomstørrelse ut fra arealfordelingen i området.  

 

Areal [km2] Q200 [m³/s]  
Dagens situasjon 

2,22 8,4  
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6.4.2 Alternativ 0 

Tabellen under viser situasjon Alternativ 0 og teoretisk flomstørrelse ut fra arealfordelingen i 

området. Andel tette flater er 95% mens 5% er dyrket mark/landbruk 

 

Areal 
[km2] 

Q200  

[m³/s]   
Alternativ 0 

Q200 +20% klimapåslag 
[m³/s] 

Alternativ 0 

Q200 +40% klimapåslag 
[m³/s] 

Alternativ 0 

2,22 21,8  26,1  30,5  

6.4.3 Alternativ 1 

Tabellen under viser situasjon Alternativ 0 og teoretisk flomstørrelse ut fra arealfordelingen i 

området. Andel tette flater er 100%. 

 

Areal 
[km2] 

Q200  
[m³/s]   

Alternativ 1 

Q200 +20% klimapåslag 
[m³/s] 

Alternativ 1 

Q200 +40% klimapåslag 
[m³/s] 

Alternativ 1 

2,22 22,5  27,0 31,5  
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7 Kapasitetsberegning kanal 

Det er gjennomført kapasitetsberegninger for kanal A og B; pga. begrenset informasjon om 

tverrsnittsendringer, knekkpunkter osv. må beregningen kun benyttes som grove overslag. 

Utgangspunkt for kapasitetsberegningene er innmålingene gjort ved befaringen. Dette er tverrsnitt 

og høyder. Høydene gir fall for kanalene. Kapittel 4.1 gir detaljer for innmålingene. 

7.1 Kanal A 

I beregningene er det forutsatt et rør med diameter 1,5 meter, lengde 1936 m og ruhet lik M = 80. 

det er forutsatt et innløpstap, ki = 0,5. Det er ikke tatt hensyn til andre singulærtap som retnings- 

eller tverrsnittsendringer.  

Det er forutsatt at vannstanden oppstrøms kanalinnløpet ligger ved kote 4,2 som tilsvarer det 

laveste nivået inne på flyplassområdet. Det forutsettes ikke tilstopping ved innløpet eller oppstuving 

ved utløpet. 

Som følge av liten bunnhelning til kanalen kan den forutsettes å være utløpskontrollert, dvs. gå full. 

Beregningen gir da en maksimal kapasitet til kanalen lik 2,4 m3/s. Retnings- og tverrsnittsendringer 

samt tilstopping vil kunne redusere kapasiteten.  

7.2 Kanal B 

I beregningene er det forutsatt et rør med diameter 1,5 meter, lengde 1267 m og ruhet lik M = 80. 

det er forutsatt et innløpstap, ki = 0,5. Det er ikke tatt hensyn til andre singulærtap som retnings- 

eller tverrsnittsendringer.  

Det er forutsatt at vannstanden oppstrøms kanalinnløpet ligger ved kote 4,2 som tilsvarer det 

laveste nivået inne på flyplassområdet. Det forutsettes ikke tilstopping ved innløpet eller oppstuving 

ved utløpet. 

Som følge av liten bunnhelning til kanalen kan den forutsettes å være utløpskontrollert, dvs. gå full. 

Beregningen gir da en maksimal kapasitet til kanalen lik 2,8 m3/s. Retnings- og tverrsnittsendringer 

samt tilstopping vil kunne redusere kapasiteten.  

7.3 Kanal C 

Kapasitet på kanal C er ikke beregnet. 

7.4 Kanal D og E 

Det har ikke vært mulig å få bekreftet opplysninger omkring kanal D og E. Det er av denne grunn 

ikke gjort egne beregninger av kapasiteten til disse. Både kanal D og E renner imidlertid inn i kanal 

A og kapasiteten til disse er derfor begrenset av kapasiteten til kanal A. Kanal A, har som 

beskrevet i avsnitt 7.1, maksimalt beregnet kapasitet lik 2,4 m3/s. Dette inkluderer eventuelle tilløp 

fra kanal D og E.  
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8 Konklusjon 

Fra kapittel 6, Flomberegninger, leser man at Kanal A og B får til sammen en bakgrunnsvannføring 

(vannføring fra uregulert areal) ved Q200 på 12.4 m³/s. Fra kapasitetsberegninger utført i kapittel 7 

ser man at kapasiteten på kanal A er beregnet til 2.4 m³/s og kapasiteten på kanal B er beregnet til 

2.8 m³/s. Til sammen gir dette en total kapasitet på kanal A og B på 5.2 m³/s som er mye mindre 

enn det som er beregnet til Q200.  Dette bekreftes også gjennom opplysninger fra kommunen at 

kapasiteten i området er for liten og at området er flomutsatt. Med bakgrunn i størrelsen på Q200 

og beregnet kapasitet kan man konkludere med at kapasiteten er nådd en god stund før man når 

opp i en 200 års flom.  

Økes andel tette flater for reguleringsområdet vil flomstørrelsene øke. Beregningene viser to 

alternativer (0 og 1) for utbygging, se kapittel 6. Beregnet økning av flomstørrelser er veldig stor da 

det i beregningene er antatt tette flater over hele reguleringsområdet.  

Dagens kanaler tåler ikke en ytterligere økning av flomstørrelsene da kanalene allerede ved innløp 

til reguleringsområdene har nådd mer enn maksimal kapasitet. Kanalene tar ikke unna vannet som 

renner ned til reguleringsområdet og kan dermed ikke holde unna ytterligere økt vannføring pga. en 

eventuell utbygging.  

Det bør i en videre fase utarbeides et flomkart for området. Ved dagens beregninger og vurderinger 

sammen med terrengformen som er svært flat vil en flomsone dekke hele reguleringsområdet. En 

mer detaljert beregning der terrengform og utbyggingsplan blir vurdert vil gi et mer nøyaktig svar på 

hvor i området man vil forvente flomproblematikk og oversvømmelser.  

For å redusere faren for flom kan man se på følgende muligheter/flomreduserende tiltak: 

- Redusere andel tette flater i reguleringsområdet ved å definere krav til eksempelvis blågrønn 

faktor, permeable areal og grønne tak. 

- Sette krav til fordrøyning av flommene. 

- Sette krav til bevaring av grønne områder/korridorer. Det må tas stilling til åpne eller lukkede 

kanaler. Åpne kanaler kan være å foretrekke der strekningene går utenfor selve flystripa.Her vil 

prinsippet «bekk i bekk» kunne være aktuelt.  «Bekk i bekk» vil sikre vannføring også i tørrere 

perioder samtidig som det i en flomsituasjon vil lede flomvannet. 

- Etablere åpne korridorer/flomveier rundt området. 

- Bevare flomdempende arealer som myrer/våtmarker. 

- Øke dimensjoner for de lukkede kanalene for å sikre at kapasiteten er stor nok. Dette må 

gjøres når terrengform/utforming er definert. Det er svært flatt i området og små 

høydeforskjeller kan utgjøre store forskjeller i dreneringsvei. Dette er grunnen til at en nærmere 

analyse av drensvei ikke kan utføres før man vet mer om planene for utbygging. 
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9 Referanser 

Nasjonalt formelverk for flomberegning (NVE rapport 13 2015). 

Statens Vegvesen håndbok N200 

Vassdragshåndboka 

Flomberegning og kulvertdimensjonering. Sintef NHL 

  



RAPPORT SIDE 31 AV 32  

 

 
 

 
 

Vedlegg 

 

  

Kapasitet av kulvert
Prosjekt: Lista datasenter. Konsesjonsregulering

Prosjektnr: 28324001

Utført av : Hilde Marie Kjellesvig

Kontrollert av: Samuel Vingerhagen

Kulvert A

Antar dimensjon er konstant gjennom hele strekningen

Vannstand oppstrøms begrenset, pga fare for vann ut av kummer på flyplassen:

Oppstrøms vannstand: 4.2 moh

Rørdimensjon, D: 1.5 m

Areal, A: 1.77 m2

Hydraulisk radius 0.38

Betongrør, antar M: 80

Friskjonstap, kf 22

Vannføringskoeff, ki: 0.5

Høyde bunn kulvert:

Ved inntak: 2.62 moh

Ved utløp: 0.5 moh

dH 2.12 m 

Lengde totalt: 1936 m

Helning: 0.0011

1.10 ‰

Antar ingen oppstuving nedstrøms.

Fra Fig 9.3 i Vassdragshåndboka: Utløpskontroll

Kulvert går full pga liten helning, strømning type 5

H (oppstøms vannstand - topp rør nedstrøms:

H  2.20 m

Hastighet, v: 1.36 m/s

Vannføring, Q: 2.4 m3/s
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Kapasitet av kulvert
Prosjekt: Lista datasenter. Konsesjonsregulering

Prosjektnr: 28324001

Utført av : Hilde Marie Kjellesvig

Kontrollert av: Samuel Vingerhagen

Kulvert B

Antar dimensjon er konstant gjennom hele strekningen

Vannstand oppstrøms begrenset, pga fare for vann ut av kummer på flyplassen:

Oppstrøms vannstand: 4.2 moh

Rørdimensjon, D: 1.5 m

Areal, A: 1.77 m2

Hydraulisk radius 0.38

Betongrør, antar M: 80

Friskjonstap, kf 14

Vannføringskoeff, Ki: 0.5

Høyde bunn kulvert:

Ved inntak: 2.54 moh

Ved utløp: 0.65 moh

dH 1.89 m 

Lengde totalt: 1267 m

Helning: 0.0015

1.49 ‰

Antar ingen oppstuving nedstrøms.

Fra Fig 9.3 i Vassdragshåndboka: Utløpskontroll

Kulvert går full pga liten helning, strømning type 5

H (oppstøms vannstand - topp rør nedstrøms:

H  2.05 m

Hastighet, v: 1.59 m/s

Vannføring, Q: 2.8 m3/s


