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1 Bakgrunn 
Gjeldene reguleringsplan for Krogstad Miljøpark i Lillestrøm kommune er søkt endret pga 
planlagt bygging av hydrogenanlegg. 

Denne VA-rammeplanen beskriver prinsippløsning for vannforsyning, brannvannsdekning, 
håndtering av spillvann og overvann for det planlagte hydrogenanlegget. 

2 Eksisterende forhold 

2.1 Områdebeskrivelse 

Størrelse på den delen av tomten som er avsatt for Hydrogenanlegget er rundt 6600 m2. Hele 
planområdet er vist på figur 1. Området for Hydrogenanlegget er planlagt i sørøstre del av 
regulert areal. 

Området for hydrogenanlegget er opprinnelig jomfruelig terreng. Terrenget sydvest for tomta er 
naturlig skogsområde, og terrenget nordøst for tomta er myrområde.  

Det er tidligere utført omfattende grunnundersøkelser på tomta. Tomten er planert ut til kote 
163,5 – 163 med fall ut mot nordvest og bygd opp med kult og steinmasser. Se figur 2.  

Det har ikke vært virksomhet på tomten og det er dermed ingen mistanke om forurensning.  

Langs plangrense i syd er det etablert en fjellskjæring mot skogsområdet. Det er etablert en 
grøft mellom fjellskjæring og Hydrogentomta for å ta opp overvann fra bakenforliggende 
skogsområde. Vannet vil bli ledet rundt tomta, ut i myr, og til en skogsbekk i nordøst som også 
er tidligere resipient. Bekken er kalt Djupdalsbekken. 
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Figur 1 Situasjonskart. Tomt for hydrogenanlegg    
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 Figur 2 Bilde fra planert tomt for Hydrogenanlegg med tomten for biogassanlegget i bakgrunnen 
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2.2 Eksisterende forhold VA 

Det er i dag kun etablert vann og avløpssystem frem til eksisterende slamlager på Krogstad. 
Dette består av lokale løsninger for både vann, avløp og overvann.  

Hydrogentomta har naturlig avrenning fra skogområde til Djupdalsbekken nordøst for tomta, se 
figur 3. 

 

Figur 3: Avrenningsmønster Hydrogentomta 
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3 Planlagte tiltak for VA 

3.1 Anlegg for sanitærvann, slokkevann og avløp 

3.1.1 Beskrivelse av løsning for Biogassanlegget 

I forprosjektet for Biogassanlegget er det beskrevet løsning for sanitærvann, slokkevann og 
spillvann. Det er beskrevet både løsning for lokal håndtering av vann og avløp, og 
reserveløsning for vann og avløp via et overføringsanlegg til kommunalt nett på Heia. Etter endt 
behandling av søknadsprosess hos ansvarlig myndigheter er det besluttet at lokal løsning ikke 
kan godkjennes, og at det må etableres overføringsanlegg for vann og avløp. Dette medfører 
etablering av 6,5 km 160 mm vannledning og 160 mm spillvannsledning med tilhørende 
trykkøkning.  

Vannbehovet til prosessen er forholdsvis beskjeden og er estimert til 5,0 m³/h i 2042. Det er 
foreløpig planlagt å etablere et eget basseng for forbruksvann, på ca 130 m³. Det etableres 
trykkøkningsstasjon nær bassenget for å sikre tilfredsstillende trykk i distribusjonssystemet.  

Det legges til grunn en brannvannsdekning for 50 l/s fordelt på flere brannposter inne på 
området. Brannvann forsynes via eget brannvannsbasseng. Bassenget dimensjoneres for et 
volum på 452 m³. Dette vil gi brannvannsdekning på minimum 2,5 time ved maksimalt 
brannvannsuttak. Det etableres en dieseldrevet brannpumpe i felles trykkøkningsstasjon med 
pumpene for forbruksvann. Det etableres egen ledning for brannvann, rørdimensjon ca 200 mm.  

For avløp er det planlagt å etablere en sentral pumpestasjon på tomta, for overpumping til 
kommunalt nett på Heia. Frem til denne stasjonen vil avløp fra Biogassanlegget bli pumpet via 
mindre interne pumpestasjoner.  

3.1.2 Beskrivelse av løsning for Hydrogentomta 

System for vann og avløp på Biogasstomta videreføres vestover til Hydrogenanlegget.   

Separat ledning for brannvann videreføres inn på Hydrogentomta. Dimensjon ca 200 mm. Det 
planlegges med hydranter for brannvannsuttak. Disse plasseres med maks 100 m avstand. Det 
vil være tilstrekkelig med 3 stk. Plassering er vist på vedlegg 1, tegning EB01_00_00005. 

Separat ledning for forbruksvann videreføres til Hydrogentomta. Det sørges for system for brutt 
vannspeil internt på anlegget til alle bygg som forsynes med drikkevann. 

Det planlegges en intern pumpestasjon for avløp fra bygg på Hydrogenanlegget som pumper 
avløpet over til anlegget på Biogassanlegget.   

3.2 Overvann Hydrogentomta 

Plassen blir etablert med ensidig fall for å opprettholde dagens situasjon med avrenning mot 
myrområdet og Djupdalsbekken i nordøst. Det skal etableres et 10 meters vegetasjonsbelte 
langs Djupdalsbekken som trolig vil ha god infiltrasjonskapasitet og fungere som et naturlig 
rensetiltak av overvann. Takvann er foreslått å ledes ut mot nord, via myra til Djupdalsbekken.  

Det legges til grunn at overvannet fra tak, veger og plasser på anlegget i utgangspunktet vil 
være rent og at det derfor ikke vil medføre problemer med å lede dette vannet til 
Djupdalsbekken via myra. Transport inn til hydrogenområdet vil kun skje med ordinære tankbiler 
som skal hente gass, hhv hydrogen og CO2. Det anses ikke som noen fare for forurensning av 
overvann i dette området. 

Avrenning fra skogsområdet i nordvest avskjæres med en langsgående grøft parallelt med 
fjellskjæringen for å lede dette vannet rundt Hydrogentomta og videre til Djupdalsbekken.  
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Ny planlagt rømningsvei krysser Djupdalsbekken i nord. Her planlegges etablert et 1600 mm 
overvannskulvert.  

Plan for overvannsløsning er vist på vedlegg 2, tegning EB01_00_00006. 

 

Figur 4: Overvannshåndtering Hydrogentomta 

 

4 Overvannsberegning  

4.1 Overvannsberegning for Hydrogentomta 

Verdier for nedbørsdata er hentet fra målestasjon Blindern. Som klimafaktor er det benyttet 1,5 
ihht gjeldende overvannsveileder for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.  

Det er utført overvannsberegninger for 20 og 200 års gjentaksintervall. Se vedlegg 4_1 og 4_2 
(rev.01).  

Området etableres i hovedsak med tette flater (4800 m2) og noen grøntområder (1800 m2). Det 
benyttes avrenningsfaktor 0,9 for tette flater og 0,05 for grøntområder.  

Resultater fra beregningene er vist i tabell 1.  
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Tabell 1: Resultater overvannsberegninger Hydrogentomta 

Situasjon Avrenning 20 års 
gjenntaksintervall 

Avrenning 200-års 
flom 

Eksisterende  45 l/s 76 l/s 

Ny  139 l/s 232 l/s 

 

4.2 Overvann avskjærende grøft bakkant Hydrogentomta 

Det er benyttet verdier for en ekstremnedbørshendelse ved beregning av vannmengde fra 
bakenforliggende skogsområde, da Hydrogentoma omfattes av storulykkeforskriften. 

Verdier for ekstremnedbør er hentet fra tabell 2 i notat – 1000 års flom – Krogstad 
Hydrogenproduksjonsanlegg, se vedlegg 3. Klimafaktor 1,5. 

Det er to delnedbørsfelt med totalt areal på 11 ha som drenerer mot avskjærende grøft, se figur 
3.  

Beregninger viser at vannmengde ved en 1000 års flomhendelse vil være ca 690 l/s (0,7 m3/s), 
inkl. klimafaktor 1,5. Se vedlegg 5 for beregningsdetaljer.   

 

 

Figur 5 Nedbørsfelt for avskjærende grøft 

 

4.3 Dimensjonering av kulvert under beredskapsvei ved kryssing av Djupdalsbekken 

Kulvert under beredskapsvei er dimensjonert til 1600 mm med bunn på kote 158,50. Kulverten 
er beregnet for 200-års flom, i hht punkt i reguleringsbestemmelsene «Særlige hensyn til 
vannmiljø». For dimensjonering vises det til vedlegg 6, notat «200-års flom i bekk ved Krogstad 
Hydrogenproduksjonsanlegg – dimensjonering av kulvert under beredskapsveg».  

Det vil være behov for å etablere en mindre voll langs innløpet mot kulverten på kote 161,0 og 
en forsiktig tilpasning av bekkeleiet inn mot kulvert innløp. Dette for å sikre at vann ved mindre 
flommer går gjennom kulverten og ikke videre ned og over lavbrekket på veien lenger 
nedstrøms. 
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4.4 Flom 

Det er tidligere utført kartlegging av flomfare for en ekstremsituasjon tilsvarende en flom med 
1000 års gjentaksintervall i Djupdalsbekken. Resultatene viser at området med planlagte 
terrengjusteringer ikke vil berøres av en 1000 års flom med klimapåslag, og Djupdalsbekken har 
kapasitet til å håndtere avrenningen fra Hydrogentomta etter utbygging. Det vises til vedlegg 3, 
«Notat – 1000 års flom – Krogstad Hydrogenproduksjonsanlegg».  

Den avskjærende grøfta i bakkant av tomta vil fungere som en flomvei ved en 1000 års 
flomhendelse. 

 

 

 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Tegning EB01_00_00005_Vann og avløp_Hydrogentomta 

Vedlegg 2 Tegning EB01_00_00006 _Overvannshåndtering Hydrogentomta 

Vedlegg 3 Notat – 1000 års flom – Krogstad Hydrogenproduksjonsanlegg_REV01 

Vedlegg 4_1 Overvannsberegning-Hydrogentomta 20 års intrv_REV01  

Vedlegg 4_2 Overvannsberegning-Hydrogentomta 200 års intrv_REV01 

Vedlegg 5  Overvannsberegning- Avskjærende grøft Hydrogentomta  

Vedlegg 6  Notat - 200-års flom i bekk ved Krogstad Hydrogenproduksjonsanlegg – 
dimensjonering av kulvert under beredskapsveg 
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1000 års flom 
-  Bekk ved Krogstad, Sørum  

 
 

 

 

1. Bakgrunn 

I forbindelse med bygging av anlegg for hydrogenproduksjon på Krogstad har det vært behov for 
kartlegging av flomfare for en ekstremsituasjon tilsvarende en flom med 1000 års gjentaksintervall i 
nærliggende bekk.   
 

2. Områdebeskrivelse 

Området ligger i Sørum kommune i Akershus, langs Brumåsavegen innover Djupdalen, syd for Fv170 ved 
Krogstad. Nedbørfeltet er øst for Glomma og bekken har ikke noe navn på kartet, men renner ned mot 
Fossåa som drenerer ut i Glomma oppstrøms Bingsfoss. 
 
Bekken er en mindre skogsbekk, på rundt 1-2 meters bredde og har årssikker vannføring. Oppstrøms 
nedbørfelt ved planområdet for Hydrogenanlegget er på 2,86 km2. Nedbørfeltet har ingen innsjøer, men 
noe myr som virker dempende på normalavløpet og mindre flommer. Felt og terrengegenskaper er 
beregnet på grunnlag av tilgjengelige digitale kartdata for FKB, laserdata fra Norsk høydedatamodell 
(NHD), nasjonalt avrenningskart og andre tematiske data basert på informasjon fra Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE). Vurderingen av området opp mot faresonekart for skred, ras og lignende viser 
at området ikke ligger innenfor aktsomhetsområder for disse. 

Lillestrøm

Området ligger i Lillestrøm kommune, i Viken,

Rev:
09.09.2022
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Midlere årlige avrenning i dette området er på 18,6 l/s pr. km2 (1961-1990) som tilsvarer en avrenning 
på nær 600 mm pr. år. Normal nedbørsmengde er på 773 mm. Midlere årstemperatur er på 3,8◦C, med en 
sommertemperatur på 11,9◦C og vintertemperatur på -2,1◦C. 

 

 
Figur 1 Bekkefar. Foto Sweco 

 

 
Figur 2 Nedbørfeltet til bekken 

3. Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger  

Arealplanlegging som tar hensyn til naturfare, er et viktig virkemiddel for å redusere risikoen for skader 
ved ekstreme naturhendelser som flom og ras. Den beste måten å forebygge på er å unngå å bygge i 
fareutsatte områder eller eventuelt ved å identifisere risiki og gjøre tiltak for å redusere eller unngå 
disse. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-Analyse) skal gjennomføres ved utarbeidelse av alle planer for 
utbygging og problemstillinger knyttet til flom og ras skal være en del av en slik analyse. 

De antatte effekter av pågående klimaendringer gir grunn til å være mer på vakt mot flom og skred, og 
prosesser relatert til disse. Hyppigere og mere ekstreme nedbørshendelser gir nye utfordringer for 
bygging og overvannshåndtering i både bebygde og ubebygde områder. 

For tiltak eller byggverk gjelder «Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger» gitt i § 7 i «Forskrift om 
tekniske krav til byggverk» (Byggteknisk forskrift, TEK 17). Denne er gjeldende for konstruksjoner og 
anlegg, også midlertidige. De generelle krav er som følger: 
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• Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende 
sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

 

• Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende 
terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. 

 
For sikkerhet mot flom og stormflo skal det dimensjoneres eller sikres mot flom slik at den største 
nominelle årlige sannsynlighet (returperioden1) avhengig av konsekvensgrad ikke overskrides.  
 
For byggverk/konstruksjoner hvor konsekvens anses som liten er denne største nominelle årlige 
sannsynlighet satt til 1/20 eller 20 års returperiode. For middels konsekvens, her innbefattet 
infrastruktur, er returperioden satt til 200 år og for byggverk/konstruksjoner med stor konsekvensgrad er 
returperioden på 1000 år. Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i 
flomutsatt område. 
 
Som NVE har også Statens vegvesen og Jernbaneverket egne retningslinjer med krav til undersøkelser 
og sikkerhet. Flom- og skredfare knyttet til omkringliggende arealer skal omtales og vurderes i planer 
som omhandler jernbane og veg. Bygging av veg og jernbane må heller ikke føre til økt vassdragsrelatert 
fare som flom, erosjon, dårligere områdestabilitet eller lignende.   
 
Statens vegvesens Håndbok N200 gir føringer for dimensjonering av veianlegg mot flomrisiko. Normalt 
legges 200 års gjentaksintervall til grunn for dimensjonerende flom ved permanente anlegg. For viktige 
veger uten reell omkjøringsmulighet kan det være aktuelt med et høyere gjentaksintervall være aktuelt. 
For veger med mindre viktighet kan det benyttes 50 års gjentaksintervall. Ved midlertidige arbeider kan 
mindre gjentaksintervall benyttes, og det kan også tas sesonghensyn. 
 
Bygging av produksjonsanlegg for hydrogen i dette området langs Brumåsavegen og bekken anses å ha 
høy konsekvensgrad. Det er her derfor gjort vurderinger for nedbør- og flomstørrelser med 1000 års 
gjentaksintervall. 
 

4. Flomberegning 

Det er foretatt flomberegninger basert på flere forskjellige metodikker for å anslå maksimalverdier og 
forløp av en 1000 års flom inkludert et klimapåslag for dette nedbørfeltet.  
 
Metodikk for beregning av flom kan hovedsakelig deles inn i tre hovedgrupper: 

• Flomfrekvensanalyser  
• Nasjonalt eller regionalt formelverk 
• Nedbør-avløpsmodellering 

 
Flomfrekvensmetoden er hovedsakelig basert på analyser av målte avløpsserier. Nedbør-avløpsmetoden 
er basert på frekvensanalyser av nedbørdata, hvor nedbør- og eventuelt snøsmelteverdier overføres til 
flomverdier ved hjelp av hydrologiske modeller.   

 
1 Returperiode (gjentaksintervall) er et uttrykk for hvor ofte (hvert n-te år) det inntreffer flom til et visst nivå eller nedbør 
med en viss intensitet, ut fra statistiske vurderinger av nedbørs- og avrennings-observasjoner. 
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Vanligvis skal flomfrekvensmetoden benyttes for beregning av tilløpsflommer med gitte 
gjentaksintervall. For små vassdrag og i områder med dårlig datagrunnlag kan det være nødvendig å 
benytte nedbør-avløpsmetoder for flomberegning. I slike tilfeller bør resultatet likevel vurderes mot 
observerte flomdata eller erfaringstall for flomstørrelser. 
 
For veldig små nedbørfelt (i størrelsesorden opp mot 2 km2) kan den rasjonelle formel benyttes (Statens 
vegvesen, 2018) og (Statens vegvesen, 2020). Blir vassdragene noe særlig større enn dette kan 
imidlertid denne formelen gi store usikkerheter.  NVE anbefaler imidlertid ikke denne metodikken brukt 
om nedbørfeltene overskrider 0,5 km2 (Fergus, 2010) og (Lindholm, 2008). 
 
PQRUT-modellen er en annen metode for nedbør-avløpsmodellering, basert på observerte avrennings-
forløp. Metoden benyttes gjerne i beregninger av flomforløp til magasiner med nedbørsfelt med areal opp 
til 200 km2. 
 
I forbindelse med Etatsprogrammet «NATURFARE – infrastruktur, flom og skred (NIFS)», ble det i 2015 
utarbeidet et nasjonalt formelverk for beregning av flom i små nedbørfelt under 60 km2. (NVE, 2015).  
For flomberegninger i felt > 60 km2 har NVE nylig utarbeidet et annet formelverk, RFFA2018 (NVE, 2020). 
I ny veileder for flomberegning (NVE 2022) er disse formelverkene, NIFS og RFFA 2018, nøyere beskrevet 
sammen med annen relevant metodikk.  
 
Flomfrekvensanalyse og nedbør-avløpsmodellen PQRUT benyttes for flomvurderingene. For metodikk 
som NIFS er nedbørfeltets størrelse godt under grenseverdien på 60 km2 og denne benyttes også. 

Det er en utfordring å finne referansestasjoner som vil være like på alle parametere som på det 
nedbørfelt man vurderer så sant det ikke er en målestasjon i nedbørfeltet, så kompromisser må gjøres. 
Stasjoner i nærheten vil sannsynligvis ha mest representative verdier på større hendelser om ikke det er 
store terrengmessige gradienter i området. Lik størrelse og lignende sjøprosent vil ofte gi lignende 
respons. Med bakgrunn i trenden med økende nedbør i den siste trettiårs perioden og en forventning om 
økende nedbør grunnet pågående klimaendringer vil en stasjon som har en måleperiode som går frem til 
i dag gi mer korrekte resultater. 

Det er i liten grad målestasjoner for vannføring med så små nedbørfelt i området. Det finnes en liten 
stasjon 40 km sørvest av området, på Ås, 5.17 Rustadskogen. Denne har et nedbørfelt på 0,24 km2 og har 
en ikke helt komplett dataserie siden 1973. Noe nærmere, i Sagstubekken, 30 km sørvest av området har 
vi stasjonen 3.11 Sagstubekken. Denne har et nedbørfelt på 3,34 km2 men ble nedlagt i 1974. Stasjonen 
har data fra 1951. 

Ellers i regionen er det heller ikke stasjoner med så små nedbørfelt som i noen særlig grad kan benyttes. 
Det finnes et enkelte stasjoner rundt Oslo som er vurdert. Dette gjelder 6.10 Gryta, 8.6 Sæternbekken og 
8.8 Blomsterkroken.  Disse har nedbørfelt < 25 km2 og som benyttes til vurdering i en flomfrekvens-
analyse.  

Nærmeste pågående målestasjon er 14 km rett øst av området, 1.200 Lierelv. Denne har imidlertid meget 
kort måleserie og et stort nedbørfeltareal på 132 km2 og høy effektiv sjøprosent. 
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Tabell 1 Flomfrekvensanalyser på utvalgte målestasjoner, døgnmiddelflom. 

VM Felt- 
areal 

Eff.sjø Q N Høyde Måle- 
periode 

QM Q 200  Q1000 

 km² % l/s*km² m.oh ant. år m³/s l/s*km² l/s*km² 

1.200 Lierelv 132.39 3,01  134-407 2010-2021 19.93 151 369 458 

3.11 Sagstubekken 3,34 0,03 18,68 154-239 1951-1974 0,80 240 608 734 

5.17 Rustadskogen 0,24 0 17,16 125-135 1973-2021 0,048 200 542 667 

6.10 Gryta 7,03 0,41 20,62 165-435 1967-2021 1,58 226 548 659 

8.6 Sæternbekken 6,29 0,01 17,61 102-420 1971-2021 1,54 246 685 835 

8.8 Blomsterkroken 22,59 0,29 18,74 21-458 1975-2005 6,14 272 673 810 

 
Flomfrekvensanalysen er utført i henhold til «Retningslinjer for flomberegninger» (NVE 2022). For 
beregning av middelflom og flommer med ulike gjentaksintervall er det benyttet NVEs programvare for 
ekstremverdianalyse i Hydra2. Terrengparametere og resultater fra flomfrekvensanalysen er vist i  Tabell 
1. 
Når flomverdier beregnes som døgnmiddelverdier, må også kulminasjonsverdien estimeres. I den grad 
data på fin tidsoppløsning finnes, anbefales det at flomfrekvensanalysen utføres på momentanflommer 
(kulminasjonsvannføringer).  
 
Alternativt kan forholdet mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelverdi ved de største flommene i 
vassdraget eller i sammenlignbare felt benyttes. Hvis slike data ikke foreligger anbefales det å benytte 
formler, basert på feltparametere, for å beregne forholdstallet mellom momentanflom og døgnmiddel-
flom (NVE 2011). Denne tidligere veilederen presenterte også enkelte observerte forholdstall mellom 
momentanflom og døgnmiddel-flom for en rekke målestasjoner.  
 
For nedbørfeltet til den mindre bekken på Krogstad gir dette formelverket et forholdstall på 2,0 for 
høstflommer. Lite nedbørfelt og lav effektiv sjøprosent gir liten demping og bidrar i hovedsak til et høyt 
forholdstall. 
 
En spesifikk døgnmiddelflom på mellom 700-750 l/s pr. km2 for en Q1000 døgnmiddelflom vil dermed gi 
en spesifikk avrenning ved maksimal flomtopp på opp mot 1400-1500 l/s pr.km2, tilsvarende 4,0 – 4,3 
m3/s. 
 
Beregninger med NIFS metodikk, som gir momentanflom (flomtopp), gir spesifikk avrenning på om lag 
1420 l/s pr. km2, tilsvarende 4,06 m3/s. På flommer med gjentaksintervall på 1000 år benyttes flom-
frekvensfaktoren fra RFFA2018 som anbefalt i ny flomberegningsveileder (NVE 2022). 
 
Beregninger med nedbør-/avløpsmodeller regner nedbørdata om til avløp vha. feltparametere for det 
aktuelle feltet og er blant annet beskrevet nærmere i (NVE, 2022). I denne vurderingen benyttes NVES 
nettversjon av modellen. Parameterne til den hydrologiske flommodellen skal helst bestemmes ved 
kalibrering mot observerte vannføringer, men siden det ikke finnes observerte vannføringer fra de 
aktuelle feltene i dette tilfellet, er modellparameterne teoretisk bestemt ut fra feltparametere for 
nedbørfeltene. 
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Det er ikke foretatt egne ekstremnedbørberegninger for dette feltet. Nedbørsverdier er derfor fra en 
tidligere ekstremnedbørberegning utført av met.no i forbindelse med en flomberegning for en dam i 
Østmarka, 20 km rett vest av området. Verdier nedenfor i Tabell 2. 
 
Tabell 2 M1000 ekstremnedbør 

 1 t 2 t 6 t 12 t 24 t 48 t 72 t 
Akkumulert nedbør i mm 50 65 95 115 145 180 205 

 
Beregninger foretatt med PQRUT gir Q1000 flomverdi på 4,22 m3/s som vist i Figur 3 nedenfor, 
tilsvarende 1476 l/s pr. km2. 
 

 
Figur 3 Q1000 flomforløp beregnet med PQRUT. 

 

5. Klimapåslag 

Rapporten «Klimapåslag for korttidsnedbør, anbefalte verdier for Norge» (NCCS, 2019) viser tydelig at 
klimafaktorer øker tydelig med lengre returperioder og med kortere varigheter. Dette er i tråd med at det 
er de mest ekstreme hendelsene som vil øke mest i framtiden er småskala, intense nedbørhendelser 
som for eksempel konvektive sommerbyger. Tidligere anbefalinger om 40% påslag for nedbørvarigheter 
opp til 3 timer (Førland, 2015) samsvarer godt med disse nye resultatene, men det er også tydelig at 
klimafaktorer for kortere varigheter enn 3 timer i snitt for Norge er større enn 1,4.  
 
Anbefalingen fra dette arbeidet er for nedbør med returperioder på mer enn 50 år og med varighet under 
1 time, ett klimapåslag på 50 % som gjengitt nedenfor i Tabell 3.  
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Tabell 3 Anbefalte klimapåslag (%) for endring i dimensjonerende korttidsnedbør fram til 2071-2100.  

 
 
For dimensjoneringsberegninger av sikker plassering av hydrogenproduksjonsanlegget legges til grunn 
1000 års gjentaksintervall, samt et påslag i form av en klimafaktor på 50 % i nedbørfeltet.  
 
De forskjellige flomberegningsmetodikker gir godt samsvar i verdier. Fra flomfrekvens på 1400-1500 l/s 
pr km2 til bruk av NIFS og PQRUT på hhv. 1420 og 1476 l/s pr km2.  

6. Beregnet flomverdi for Q1000 

Det velges å benytte resultatene fra bruk av PQRUT inkludert 50 % klimapåslag. Dette gir i tillegg til 
dimensjonerende momentanverdi også et flomforløp som eventuelt kan benyttes for dimensjonering av 
andre flomdempende tiltak om ønskelig. Beregnet flomverdi Q1000 er som vist i Tabell 4. 
 
Tabell 4 Beregnede flomverdier for Q1000 i l/s for det vurderte nedbørfeltet 

 Areal PQRUT PQRUT  
inkl. 50 % klimapåslag 

Flom Q1000klima 

Bekk ved 
hydrogenproduksjonsanlegg 

2,86 km2 1476 l/s pr km2 2214 l/s pr km2 6,33 m3/s 

 

7. Vannstandsberegninger 

For å planlegge sikker arealbruk langs vassdrag er det nødvendig å vite hvor høyt vannstanden går ved 
store vannføringer, som oftest en 200-års flom, eller i spesielle tilfeller med svært høye risikokrav som 
her, en 1000 års flom.  

Beregning av vannstand for en gitt vannføring kalles vannlinjeberegninger. Samme metodikk kan 
benyttes for å vurdere virkningene av nye tiltak i eller langs elveleiet, eller andre fysiske endringer i 
terreng, elveleie eller i eksisterende hydrauliske strukturer som broer eller leveer (elvevoller). 

Vannlinjeberegninger kan utføres ved hjelp av ulike hydrauliske datamodeller. De vanligste metodikkene 
er endimensjonale, og brukes der vannet følger et godt definert løp i en retning. Hvis vannet strømmer i 
flere retninger, for eksempel ut over flomsletter, tilbake fra flomsletter eller kutter over meandersvinger, 
kan man også benytte to- eller tredimensjonale strømningsmodeller. Disse er ofte tyngre i bruk og krever 
større mengde med terreng- og hydrauliske parametere. 

Frem til relativt nylig har slike modellverktøy vært i mindre bruk grunnet manglende tilgang på gode nok 
terrengdata og gode nok koblinger og håndtering av hydrauliske strukturer i vassdraget. Men med 
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fremvekst av tilgang på laserdata og andre gode terrengdata over større områder samt bedre håndtering 
av hydrauliske strukturer er disse modellverktøyene blitt bedre i bruk. 

Beregningen av vannstander ved ønskede vannføringer i området er utført ved hjelp av den hydrauliske 
modellen HEC-RAS 6.1 (US Army Corps of Engineers).  

Programmet er en én- og todimensjonal modell for beregning av både stasjonære og ikke stasjonære 
strømninger og er en av de mest anvendte modellene i bruk i verden innen hydrauliske beregninger i 
naturlig og kanaliserte elver. Programmet beregner vannstand og hastighet i profilene. Det er benyttet 
en-dimensjonal beregning i dette arbeidet. 

For mer opplysninger om programmet, se http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ 

Grunnlagsbehov og forutsetninger for vannlinjeberegningene er gitt nedenfor: 

∇ Vannføringer 
∇ Modellert område 
∇ Bekkens geometri 
∇ Bekkens ruhet / Strømningsmotstand  
∇ Grensebetingelser 

Modellert strekning av denne bekken går fra ca. 100 meter oppstrøms planlagt hydrogenproduksjons-
anlegg til 150 meter nedstrøms siste veikryssing nedstrøms biogassanlegget, en strekning på om lag 
800 meter.  

Laserdata Romerike 2013 er benyttet for vannlinjemodelleringen. Dette er laserdata med en punkttetthet 
på 2 pkt/m2. Høydemodell for dataene er NN2000.  Fra oppdragsrapporten (Terratec 2013) er det oppgitt 
en kontroll av høydenøyaktighet mellom laserdataene og kontrollpunkter med en høydefeil i 
størrelsesorden ± 6 cm. 
 
En beskrivelse av bekken og terrengets form er lagt inn i beregningsmodellen sammen med informasjon 
om planlagt tiltak. Disse dataene gir samlet en meget nøyaktig beskrivelse av terrenget og en god modell 
av elveleiet oppstrøms og nedstrøms. Det modellerte området er vist i Figur 4.  

Den modellerte elvestrekningen er beskrevet med over 80 tverrsnitt på strekningen.  Dette gir en midlere 
avstand mellom hvert profil på ca. 10 meter, men er betraktelig tettere ved hydraulisk viktige tverrsnitt. 
Dette er tilstrekkelig for å beskrive vannstandsendringene og variasjon på strekningen. Tverrprofilene er 
vist i Figur 4 nedenfor. 

På den modellerte strekningen er det lagt inn to kulvertkryssinger nedstrøms hydrogenanlegget. Begge 
har en innvirkning på vannstandsforholdende i området.  

I beregningsmodellen må elvens og terrengets ruhet (strømningsmotstand) uttrykt ved Mannings 
koeffisient, n, benyttes. Mannings n for elvekant og elvebunn er satt basert på empiriske verdier som 
referert i Chow 1959. På de oversvømte arealene av elvebredden over normalt flomnivå, er Mannings-
tallet satt til n = 0.040 og bekkeløpet har en n satt til 0,035.  

 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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Figur 4 Modellert område Krogstad. Spesielt vurdert område hydrogenproduksjonsanlegg er markert med rød ring.  

 

Resultatene fra flomberegningene er brukt som input i den hydrauliske modellen. Det er kjørt modell-
beregninger med Q1000 med klimapåslag i nedbørfeltet. Det er for andre vurderinger også kjørt 
lavvannsforhold og en ekstremverdi på Q1000 + 100%. 
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Tabell 5 Vannføringer i HECRAS modellen. 

 

 

Det er ikke utført vannføringsmålinger med tilhørende vannstandregistreringer som kan benyttes for å 
sette øvre og nedre grensebetingelse. Øverst og nederst på strekningen er derfor den naturlige 
helningen på elveleiet benyttet som grensebetingelse.  

Tidligere i kapittelet nevnes beregnet flommer, elvas geometri og elvas ruhet som forutsetning og 
grunnlag for en vannlinjeberegning. Nøyaktigheten på denne informasjonen varierer, og skal vurderes 
når sikkerhetsmarginer fastsettes. 

Terrengmodellen som ligger til grunn, har meget gode laserdata. Terrengmodellen utenfor elveleiet 
anses som meget god. For bekkeleiet anses modellen også som god, men kan muligens forbedres 
ytterligere ved innmålinger av enkelte tverrprofil direkte i bekken.  

Modellens andre grensebetingelser er de forskjellige benyttede flomvannføringer og elvas helning øverst 
og nederst. Det er ikke foretatt direkte målinger av flomvannstand og flomvannføring i elven og modellen 
er derfor ikke kalibrert mot sammenhengende vannstander og vannføringer. Det kan ved en senere 
anledning gjøres innmålinger av sammenhengende vannføring og vannstand for å kunne forbedre 
modellresultatene. 

Fra NVEs interne veileder for vannlinjeberegninger er det anbefalt en sikkerhetsmargin mellom 0.1 – 0.6 
meter basert på usikkerheter i deler av underlagsmaterialet. For beregnede vannstander på denne 
strekningen anbefales det å legge til en sikkerhetsmargin på 25 cm basert på usikkerheten i 
inngangsparametrene. 

 

8. Resultater  

Vannlinjeberegningen er utført for vannføringer som vist Tabell 5 for dagens forhold med plassering av 
nye anlegg for biogass- og hydrogenproduksjon. 

Vannstanden i bekken ved en Q1000 inkludert 50 % klimapåslag tilsvarende en vannføring på 6,33 m3/s 
er beregnet til kote 159,94 (NN2000) ved planområdet 

Resultatene (Figur 5) viser at området med planlagte terrengjusteringer av dagens terreng i forbindelse 
med utbyggingen, ikke berøres av en 1000 års flom med klimapåslag.   

Det er også kjørt sensitivitetsanalyser for å fastsette usikkerhetsmarginene i modellen. Mindre 
justeringer i ruhetsparameter (± 20%) gir små utslag i beregnede vannstander på noen få cm. Bruk av 
ekstreme flomvannføringer opp mot det dobbelte av beregnet Q1000 flom gir maksimalt 15 cm økning i 
beregnede vannstander langs planområdet. 
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Det anses dermed som tilstrekkelig å maksimalt sette 25 cm som sikkerhetsmargin for den beregnede 
flomvannstanden. Dette gir en minimum sikker høyde inkludert sikkerhetsmargin for plassering av bygg 
langs bekken i denne delen av området på kote 159,94 +0,25 = 160,19 (NN2000). 

 

 

Figur 5 Q1000 med 50% klimapåslag.  



   

 

 

12 (12) 
 
NOTAT 
17.02.2022 

 

 

m
em

o0
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

KS e:\1_oppdrag\2022\10207132_nra_krogstad_hydrogen\notat - 1000 års flom - krogstad hydrogenproduksjonsanlegg.docx 

Kilder og litteratur 

Glad, P.A., Reitan, T. og Stenius, S. 2015 Nasjonalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt. 
Revisjon av rapport 62-2014. NVE rapport 13/2015. 

Lawrence, D. 2016 Klimaendring og framtidige flommer i Norge. 81-2016 

NVE 2011 Retningslinjer for flomberegning. 

NVE 2014 Flaumfare- og skredfare i arealplanar. Revidert 22. mai 2014. Retningslinjer 2/2011. 

NVE 2015 Flaumfare langs bekker. Tråd og tips om kartlegging. Rettleiar 3/2015 

NVE 2022 Veileder for flomberegninger 

Berg. A, 1992 Flomberegning og kulvertdimensjonering. SINTEF/NHL, Trondheim 1992 

Statens vegvesen 2014 Vegbygging. Håndbok N200. 



Forutsetninger for beregningen
20
15

1,5
140

Nedbørsfelt
Areal
(m2)
4 800
1 800

Fortsetter på neste side
IVF-kurver

År 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120
min.

180
min.

360
min.

720
min. 1440 min.

2 253,6 215,9 194,5 158,7 116,2 92,5 79,3 61,6 47,6 39,6 30,3 25,3 19,6 12,1 7,4 4,5

5 355,3 306,0 276,8 228,7 172,3 139,7 119,8 92,8 71,2 58,8 44,0 36,2 27,4 16,5 9,6 5,7

10 425,7 369,7 333,4 279,7 211,4 174,4 150,8 117,0 89,9 73,8 54,5 44,4 33,0 19,5 11,3 6,6

20 496,8 434,1 391,6 333,3 251,2 209,8 184,1 143,2 110,0 90,6 65,9 53,0 38,7 22,5 13,0 7,5

25 520,6 454,9 410,5 350,3 264,3 221,6 195,1 152,1 116,8 96,2 69,7 55,9 40,6 23,5 13,5 7,7

50 594,9 518,8 470,5 405,3 306,2 261,6 231,6 181,1 140,8 115,8 82,1 65,2 46,7 26,6 15,3 8,6

100 672,6 588,0 532,2 464,0 350,3 304,9 271,5 213,3 167,4 137,9 95,7 75,5 53,3 29,7 17,2 9,6

200 756,8 657,0 594,5 522,9 395,4 351,0 314,7 249,9 197,9 162,8 111,5 86,2 60,5 33,0 19,3 10,6

21,9 38,3 51,8 73,5 110,8 138,8 121,8 94,7 72,8 59,9 43,6 35,1 25,6 14,9 8,6 5,0

Største vannføring (ved uregulert utløp):
15 138,78

Utregning av nødvendig fordrøyningsvolum
Modell: Aron og Kiblers metode (VA-miljøblad nr. 69)

1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440
1,3 4,6 9,3 22,0 66,5 124,9 146,1 170,5 196,5 215,8 235,4 252,4 276,5 321,5 371,5 428,7

67,2 71,4 75,6 84,0 105,0 126,0 147,0 189,0 252,0 315,0 441,0 567,0 819,0 1575,0 3087,0 6111,0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Største nødvendige fordrøyningsvolum
0,0

Antall serier 52Måleperiode 1968-2021

10207132Oppdragsnr.
Øystein RappKontrollert avKristina Nerdal

Hydrogentomta Korgstad

0,05Grøntområde

Gjentaksintervall (år)

Målestasjon

Klimafaktor

Resultater av overvannsberegning

6 600

Dimensjonerende
avrenning fra feltet

0,9

Avrennings-
koeffisient

Sum areal (m2)
Gjennomsnittlig avrenningskoeffisient
Sum  red.a. (m2) 4 410

0,67

Revisjon
Utført av

Konsentrasjonstid for hele nedbørsfeltet (min)

Varighet (min)

Blindern

Q dim (l/s)

Nødvendig fordrøyningsvolum (m3)

Maks tillatt videreført vannmengde (l/s)

Beskrivelse
Asfalt og takflater

Nødvendig
fordrøyningsvolum

Videreført volum (m3)
Tilført volum (m3)

Varighet regn (min)

01
09.09.2022

Oppdrag
Dato



Forutsetninger for beregningen
200

15
1,5

240

Nedbørsfelt
Areal
(m2)
4 800
1 800

Fortsetter på neste side
IVF-kurver

År 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120
min.

180
min.

360
min.

720
min. 1440 min.

2 253,6 215,9 194,5 158,7 116,2 92,5 79,3 61,6 47,6 39,6 30,3 25,3 19,6 12,1 7,4 4,5

5 355,3 306,0 276,8 228,7 172,3 139,7 119,8 92,8 71,2 58,8 44,0 36,2 27,4 16,5 9,6 5,7

10 425,7 369,7 333,4 279,7 211,4 174,4 150,8 117,0 89,9 73,8 54,5 44,4 33,0 19,5 11,3 6,6

20 496,8 434,1 391,6 333,3 251,2 209,8 184,1 143,2 110,0 90,6 65,9 53,0 38,7 22,5 13,0 7,5

25 520,6 454,9 410,5 350,3 264,3 221,6 195,1 152,1 116,8 96,2 69,7 55,9 40,6 23,5 13,5 7,7

50 594,9 518,8 470,5 405,3 306,2 261,6 231,6 181,1 140,8 115,8 82,1 65,2 46,7 26,6 15,3 8,6

100 672,6 588,0 532,2 464,0 350,3 304,9 271,5 213,3 167,4 137,9 95,7 75,5 53,3 29,7 17,2 9,6

200 756,8 657,0 594,5 522,9 395,4 351,0 314,7 249,9 197,9 162,8 111,5 86,2 60,5 33,0 19,3 10,6

33,4 57,9 78,7 115,3 174,4 232,2 208,2 165,3 130,9 107,7 73,8 57,0 40,0 21,8 12,8 7,0

Største vannføring (ved uregulert utløp):
15 232,19

Utregning av nødvendig fordrøyningsvolum
Modell: Aron og Kiblers metode (VA-miljøblad nr. 69)

1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440
2,0 7,0 14,2 34,6 104,6 209,0 249,8 297,6 353,5 387,7 398,3 410,6 432,2 471,5 551,5 605,8

115,2 122,4 129,6 144,0 180,0 216,0 252,0 324,0 432,0 540,0 756,0 972,0 1404,0 2700,0 5292,0 10476,0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Største nødvendige fordrøyningsvolum
0,0

Antall serier 52Måleperiode 1968-2021

10207132Oppdragsnr.
Øystein RappKontrollert avKristina Nerdal

Hydrogentomta Korgstad

0,05Grøntområde

Gjentaksintervall (år)

Målestasjon

Klimafaktor

Resultater av overvannsberegning

6 600

Dimensjonerende
avrenning fra feltet

0,9

Avrennings-
koeffisient

Sum areal (m2)
Gjennomsnittlig avrenningskoeffisient
Sum  red.a. (m2) 4 410

0,67

Revisjon
Utført av

Konsentrasjonstid for hele nedbørsfeltet (min)

Varighet (min)

Blindern

Q dim (l/s)

Nødvendig fordrøyningsvolum (m3)

Maks tillatt videreført vannmengde (l/s)

Beskrivelse
Asfalt og takflater

Nødvendig
fordrøyningsvolum

Videreført volum (m3)
Tilført volum (m3)

Varighet regn (min)

01
09.09.2022

Oppdrag
Dato



Forutsetninger for beregningen
1000

60
1,5

0

Nedbørsfelt
Areal
(m2)

110 400

Fortsetter på neste side
IVF-kurver

Se notat "1000 års flom - Krogstad Hydrogenproduksjonsanlegg

År 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120
min.

180
min.

360
min.

720
min.

1440 min.

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Største vannføring (ved uregulert utløp):
60 691

Utregning av nødvendig fordrøyningsvolum
Modell: Aron og Kiblers metode (VA-miljøblad nr. 69)

1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 2486,0 -- -- -- -- -- --

Oppdragsnr.
Kjetil SandsbråtenKontrollert avKristina Nerdal

Hydrogentomta Korgstad

Gjentaksintervall (år)

Målestasjon

Klimafaktor

Resultater. Avrenning til avskjærende grøft

110 400

Dimensjonerende
avrenning fra feltet (l/s)

0,3

Avrennings-
koeffisient

Sum areal (m2)
Gjennomsnittlig avrenningskoeffisient
Sum  red.a. (m2) 33 120

0,30

Revisjon
Utført av

Konsentrasjonstid for hele nedbørsfeltet (min)

Varighet (min) Q dim (l/s)

Maks tillatt videreført vannmengde (l/s)

Beskrivelse
Skogsområde

Nødvendig
fordrøyningsvolum (m3)

Videreført volum (m3)
Tilført volum (m3)

Varighet regn (min)

09.06.2022
Oppdrag

Dato
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200-års flom i bekk ved Krogstad 
Hydrogenproduksjonsanlegg  

– dimensjonering av kulvert under beredskapsveg  
 
 

 

 
I forbindelse med bygging av anlegg for hydrogenproduksjon på Krogstad har det vært behov for 
kartlegging av flomfare for ekstremsituasjoner for en rekke forhold. Det er tidligere foretatt en vurdering 
for områdets sikkerhet i forbindelse med en 1000 års flom inkludert klimapåslag (Sweco notat 
11.05.2022). Vannstanden langs bekken ved hydrogenproduksjonsanlegget er beregnet for en slik 
tilstand til kote 159,94. Inkludert en sikkerhetsmargin på 25 centimeter gir det kote 160,19 som er langt 
lavere enn anleggets tomtehøyde på 163,0 moh. 
 
I overkant av dette området skal det nå etableres en beredskapsveg opp til anleggets sørlige del som 
vist i Figur 1. Lengdesnitt av veien er vist i utsnitt fra byggetegning i  Figur 2.  
 
Gjennom denne beredskapsvegen er det også behov for en kulvert med kapasitet for flomvannføring i 
bekken tilsvarende en 200 års flom inkludert klimapåslag. I tillegg må ny vei og kulvert ikke føre til økt 
vannstand under en 1000 års hendelse tilsvarende det som er beskrevet ovenfor. Beredskapsvegen er 
utformet med et lavbrekk på kote 158.95 som skal gi økt kapasitet ved ekstreme flommer.  
 
Områdebeskrivelser, flomforhold og flomstørrelser er beskrevet i tidligere notat og gjengis ikke her. 
Q1000 er gitt til 4,22 m3/s og inkludert et 50 % klimapåslag blir vannføringen på 6.33 m3/s. Q200 flom 
utgjør, i henhold til beregninger med NIFS i dette området, om lag 70-75 % av en Q1000 flom. Dette gir 
en Q200 inkludert klimapåslag på 4,75 m3/s. 
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Figur 1 Beredskapsveg tilpasset HECRAS terrengmodell til hydrogensproduksjonsanlegget på Krogstad. Plassering 
vist med rød ring. 

 
Figur 2 Lengdeprofil av beredskapsveg. Utsnitt fra tegningsnummer C003 fra 01.06.2022. 
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Det er dimensjonert med en kulvert på 1600 mm med bunn på kote 158,50 gjennom beredskapsvegen. 
Terrenget nedstrøms kulvertgjennomføringen er noe lavt for å sikre at vann ved mindre flommer går 
gjennom kulverten og ikke videre ned og over lavbrekket på veien lenger nedstrøms før det er behov. Det 
er derfor modellert med en mindre voll langs innløpet mot kulverten på kote 161,0 og en forsiktig 
tilpasning av bekkeleiet inn mot kulvertinnløp, som vist i Figur 3. 
 

 
Figur 3 Mindre voll og kulvertplassering gjennom beredskapsveg. 

 
Modellering med vannføring tilsvarende Q1000 inkludert klimapåslag, gir med disse tiltakene tilnærmet 
uendret flomstigning langs tomten og gir tilstrekkelig kapasitet for flomvannføringer på Q200 inkludert 
klimapåslag i kulverten under vegen (se Figur 4 og Figur 5). 
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Figur 4 Q1000Klima og tiltak med ny beredskapsveg, 1600 mm kulvert og mindre voll. 
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Figur 5 Q200Klima og tiltak med ny beredskapsveg, 1600 mm kulvert og mindre voll. 
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