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Vannlinjeberegning Skorrabekken ved 200 års flom 

Sammendrag 

På oppdrag for Spydeberg Miljødeponi er det utarbeidet flomberegning og vannlinjeberegning for 

Skorrabekken.   

Flomberegningen er presentert i en egen rapport, 5161205-01. 

Vannlinjeberegningene er gjennomført på bakgrunn av tverrprofiler innmålt av oppdragsgiver. 

Beregningene viser at kulverten under Hellevegen er hydraulisk bestemmende for den beregnede 

elvestrekning. 

Resultatet fra beregningen viser at ved en 200-års flom vil vannstand stå tilnærmet horisontalt fra 

kulvertens innløp til profil 6.  

Beregnet vannstand:  

o Tilfelle A, åpen kulvert:   Kote 76,9  

o Tilfelle B, blokkert kulvert:  Kote 77,1 

o Tilfelle C, blokkert kulvert og overløp Kote 77,8 
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1 Innledning 

Norconsult er engasjert av Spydeberg Miljødeponi AS for å beregne vannlinje i Skorrabekken ved 

planlagt massedeponi for 200 års flom.  

Skorrabekken er en sidebekk til Glomma og ligger ca. 5 km sør fra Spydeberg kommune.  

Nedbørfeltet til bekken er 13,6 km2, Vedlegg 1. Planområdet ligger i gnr/bnr 40/1, bekken krysser 

Helleveien ved 3 rør (D 1200 mm), se Figur 1 og Figur 3.  

 

 

 

Figur 1. Beliggenhet av tiltaksområdet ca. 5 km sør fra Spydeberg kommune, Skorrabekken langs planlagt 
massedeponi omrisset i rødt. 
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2 Flomvannføring 

Oppdragsgiver ønsker at flomstigning i angitt område vurderes for en flom med gjentaksintervall 200 

år. Vannføringen for en 200 års flom i Skorrabekken er beregnet av Norconsult.  

Momentanverdi er beregnet til 19,6 m3/s. 

Det henvises til rapport 5161205-01 (Norconsult, 2016). 

Det anmerkes at i flomberegningen er det lagt til grunn et samlet nedbørsfelt for Skorrabekken og en 

sidebekk som har samløp med Skorrabekken like nedstrøms veikrysningen, se Figur 3.  Årsaken til at 

flomberegningen legger til grunn begge feltene er at denne sidebekken krysser under Hellevegen like 

ved Skorrabekkens krysning, slik at i en flomsituasjon der vegbanen overtoppes, vil vannføringen fra 

det samlede nedbørfeltet bidra til avløpsflommen. 

3 Vannlinjeberegning, grunnlagsdata 

Vannlinjeberegningene beregnes på bakgrunn av innmålte tverrsnitt i bekken og innmålt geometri av 

broer, kulvert og annen infrastruktur i bekkeløpet. 

3.1 Tverrsnitt  

Tverrsnitt av bekkeløpet er målt inn av oppdragsgiver. 

 

Figur 2 Oversikt over innmålte tverrprofiler 
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Oppstrøms profil 6 er det ikke innmålte tverrprofiler, og kartgrunnlaget har 5 m koter og derfor for grovt 

til å bruke som grunnlag for beregning av vannlinjer i Skorrabekken.  Det vil derfor ikke bli gjennomført 

beregninger ut over tverrprofil 6. 

 

3.2 Kulvert 

Bekken krysser under Helleveien.   

 

Figur 3. Skorrabekken krysser Helleveien.  

 

Oppdragsgiver har oppgitt at det er 3 kulverter med netto innvendig diameter 1.20 m.  

Nivå på kulvertenes innløp og utløp er ikke målt inn.  Oppdragsgiver opplyser imidlertid at vannstand 

ved innmålingen var ved kote 73,4, og at man kunne anslå at dette var midt i kulverten.  Det vurderes 

at denne antakelsen gir en usikkerhet i kulvertens nivå på ca. 5-10 cm.  

 

Bekken krysser under Helleveien i 3 kulverter 
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Figur 4. Vannstand er målt inn til kote 73,4 

3.3 Hydrauliske inngangsparametere 

Vannlinjeberegningen er basert på energiligningen og impulsligningen der erfaringstall for falltap 

legges til grunn for beregningene. 

Elveløpets friksjonsfaktor er vurdert med et gjennomsnitt av bunn og sideliggende terreng:  

M ~ 28, n ~ 0.035 

Betongkulvertenes friksjonsfaktor er vurdert til: 

M ~ 65 , n ~ 0,015 

Betongkulverten stikker ut av vegens mur, innløpskoeffisient og utløpskoeffisient er vurdert til: 

 kinn ~ 0,8  

 kut ~1,0 

Ved overtopping av vegbanen er det vurdert overløpskapasitet: 

 C ~ 1.4 

Kulvertens lengde er ikke målt inn, men på bakgrunn av innmålte tverrsnitt oppstrøms og nedstrøms 

er kulvertens lengde anslått til 11 m. 

3.4 Tilstopping 

I retningslinjer for flomløp til klassifiserte dammer (NVE, 2005) kapittel 3, er det anbefalt at i vassdrag 

hvor gjenstander som is, tømmer, røtter, flytetorv og annet drivgods, eller snø og rasmasser, kan bli 
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liggende foran og blokkere overløpet, skal tilstoppingsfaren vurderes spesielt. Det er videre anbefalt at 

det skal regnes med minimum 25 % redusert flomavledningskapasitet ved avledning av Qdim. 

Et flomoverløp som har pilarer eller andre hindringer som trafikkrekkverket vil ha en viss fare for 

tilstopping. En kulvert er imidlertid betydelig mer utsatt for tilstopping, spesielt når det er flere mindre 

kulverter i stedet for én stor kulvert. I denne beregningen er lagt til grunn et tilfelle der kulverten er 

90% tilstoppet og overløpet over vegen er 50% tilstoppet. 

 

Figur 5 Kulvert under Hellevegen (kilde Google Maps).  Strømningsretning er fra høyre til venstre i bildet.  Ved 
flom er det stor sannsynlighet for at trær og annet drivgods tilstopper trafikkrekverket og reduserer 
overløpskapsiteten.  

4 Vannlinjeberegning  

Vannlinjer er modellert i HEC-RAS 4.1.0. HEC-RAS er et program utviklet av US Army Corps of 

Engineers for 1D modellering av «stasjonær» og «dynamisk» vannføring i elver.  

Det er gjort 3 beregninger av vannlinjer: 

A. Kulvertene er fullt åpen 

B. Kulverten er 90% tilstoppet, og overløpet er fritt åpent mellom rekkverk stolpene 

C. Kulverten er 90% tilstoppet og overløpet er 50% tilstoppet. 

5 Beregningsresultater 

 Beregningene viser at ved Q200 er det kulverten som er hydraulisk bestemmende for den 

beregnede elvestrekning fra tverrsnitt 1 til tverrsnitt 6 

 Ved flommer i størrelsesorden Q200 vil vannstand nå opp til vegbanen og vegen overtoppes. 

 Ved tilstoppet kulvert vil vegen og vegrekkverket definere vannstanden langs elvestrekningen 

til tverrsnitt 6.   

 I det beregnede tilfellet, vil vannstand stå tilnærmet horisontal fra kulvertens innløp til profil 6. 

Beregnet vannstand:  

o Tilfelle A, åpen kulvert:   Kote 76,9  

o Tilfelle B, blokkert kulvert:  Kote 77,1 
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o Tilfelle C, blokkert kulvert og overløp Kote 77,8 

 

Figur 6 Vannlinjeberegning for tilfelle A, B og C.  Oppstrøms (til høyre på bildet) vegen er vannlinjen tilnærmet 
horisontal 
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Vedlegg 1. Nedbørfelt til Skorrabekken 

 


