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1. INNLEDNING, MÅL OG METODE 

1.1 Innledning og mål 

Det skal utarbeides en detaljregulering for Klinkenberg boligfelt ved Nordal i Lier kommune. I 

forbindelse med etablering av ny adkomstveg som skal krysse Nordalsbekken, ønsker Lier kom-

mune en flomfarevurdering.    

 

Mål: 

Hovedmålet med dette notat har vært å foreta en flomfarevurdering av nye Klinkenberg boligfelt, 

både med hensyn til bekkeflom og overvannsflom, samt anbefale eventuelle avbøtende tiltak. 

 

 

1.2 Metode 

Utredningen om flomfare følger retningslinjer gitt av NVE for arealplanlegging i flomutsatte om-

råder («Flaum- og skredfare i arealplanar», NVE 2/2011), samt veiledning om flomfare langs 

bekker («Flaumfare langs bekker», NVE 3/2015). 

 

Videre er krav angitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) med hensyn til flomsikkerhetsklasser hen-

syntatt i forhold til elve/bekke-flom. I henhold til TEK 10 § 7-2 skal byggverk beregnet for per-

sonopphold (blant annet skole, bolig og næringsbygg), sikres i forhold til en 200 årsflom (sikker-

hetsklasse F2, med største nominelle årlige sannsynlighet lik 1/200). Dimensjonerende flom for 

lokal bekk (Nordalsbekken) er derfor satt til Q200 +20 %, som også skal hensynta forventede 

fremtidige klimaeffekter. 

 

Det er gjennomført en avrenningsanalyse for hele nedbørfeltet oppstrøms Ringeriksveien. Analy-

sen inkluderte beregninger av graderte avrenningslinjer, delnedbørfelt og forsenkninger/groper. 

Analysen er utført ved bruk av ArcMap og analyseverktøyene i «Hydro» og «Hydro tools», samt 

Rambølls egenutviklede metoder for avrenning med og uten bekke/elve-kryssinger og stikkren-

ner/kulverter. 

 

Med hensyn til overvannshåndtering er Norsk Vanns anbefalinger benyttet. Det betyr blant annet 

at overvannssystemet i et boligstrøk i utgangspunktet skal dimensjoners for en regnskyllhyppig-

het på 10 år/oversvømmelseshyppighet på 20 år. Videre bør det gjøres en risikovurdering av 

flommer opp til 200 års gjentaksintervall (Norsk Vann angir 100 år, Rambøll anbefaler 200 år) 

med tanke på alternative åpne flomveier. 

 

 

 

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

2.1 Planområdet 

Planområdet ligger i et relativt bratt terreng ovenfor Ringeriksveien. Planområdet ligger ikke i 

nærheten av elv, men øvre del av Nordalsbekken renner gjennom området (se figur 2.1). Plan-

området drenerer vestover ned mot Gamle Ringeriksvei, Nordal skole og Ringeriksveien, og vide-

re til Nordalsbekken som ender i Lierelva. 

 

Planområdet ligger i ytterkanten av nedbørfeltet til Nordalsbekken og følgelig er bekken relativt 

liten (nedbør-/avrennings-felt ca. 25 ha/0,25 km
2
),  og dermed relativt lave flomvannmengder 
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Figur 2.1. Eksisterende vannveier (Bekk og Vann, FKB), planområdet (gult) og planlagt ny til-

knytningsvei (gul/grå i nord/syd retning). Øvre del av Nordalbekken renner gjennom planområ-

det (i nord/midt), mens en lokal bekk i sør renner nær.  

 

 

2.2 Nordalsbekken 

Fra Ringeriksveien og østover/oppstrøms har Nordalsbekken et nedbørfelt på 0,4 km2 (40 ha), og 

ender i Lierelva i vest. Feltet er dominert av skog (61%) og har en andel dyrket mark på 31,7 %. 

Delvassdraget ligger på kote 132-361 m og har en middelavrenning på ca. 18 l/s*km2. Nedbør-

feltet er vist som grønt polygon i figur 2. 

 

Frem til planområdet har bekken et avrenningsfelt på totalt ca 20 ha, hvorav ca. 11 ha fra 

øst/Hennumveien.  
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Figur 2.2: Nedbørfelt for Nordalsbekken ned til Ringeriksveien er markert med grønn lin-

je/polygon. Planområdet er markert med gule linje/polygon og blåe linjer er bekker. 

 

 

2.3 Avrenningsforhold og løsmassegeologi 

Planområdet og nedbørfeltet til Nordalsbekken er dominert av tynt løsmassedekke over berg-

grunn i bratt terreng. Dette medfører relativt rask og høy avrenning. 

 

 

 
 

Figur 2.3 Løsmasser i avrenningsfeltet. 
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3. FLOMFAREVURDERING, BEKKER 

3.1 Eksisterende vannveier 

Eksisterende bekker og vann er vist foran i figur 2.1.  

Det er Nordalsbekken og liten bekk i sør som er vurdert med hensyn til flomfare. 

 

3.2 Konsekvenser ved flom 

Nordalsbekken utgjør en potensiell flomfare og det er gjennomført en flomanalyse og tilhørende 

kapasitetsberegninger langs bekken. 

Flomvannføringer er beregnet ved bruk av rasjonale formel og IVF-kurver fra Drammen. 

  

Kapasitetsberegninger viser av eksisterende stikkrenner og kulverter ikke har kapasitet til en 200 

årsflom. Stikkrenne ved Hennumveien har knapt kapasitet til en årsflom, mens stikkrenne under 

Gamle Ringeriksvei har kapasitet tilsvarende en beregnet 10 årsflom. Videre nedstrøms har kul-

vert under RV285 en beregnet kapasitet som ca. tilsvarer en 200 årsflom, men ikke 200 år + 

klimapåslag, og heller ikke dersom vi benytter nye og høyere anbefalte avrenningsfaktorer/lavere 

konsentrasjonstid (NIFS-prosjektet, 2015). 

 

Konsekvens for planområdet er at utbyggingen må hensynta Nordalsbekken gjennom planområ-

det både fra nord og fra øst (fra Hennumveien). 

 

Valgte avrenningsfaktorer og beregnede konsentrasjonstider for eksisterende stikkrenner er ba-

sert på Norsk Vanns anbefalinger. For ny kulvert under planlagt vei er det imidlertid benyttet re-

lativt konservative/høye avrenningsfaktorer og klimapåslag basert på seneste anbefalinger blant 

annet fra NIFS, Naturskadeprosjektet (NVE 28/2016).  

 

 
Figur 3.1. Nordalsbekken, beregnede flomvannmengder og kapasitet på eksisterende stikkren-

ner/kulverter. 
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Nedstrøms planområdet passerer Nordalsbekken gjennom 3 stikkrenner og deretter under Nordal 

skole/Ringeriksveien i en 800 mm stikkrenne. Stikkrennene har ikke kapasitet til en dimensjone-

rende 200 årsflom, hvilket medfører at bekken vil finne nytt flomløp/sekundær flomvei. Avren-

ningsanalyse viser at flomvannet vil passere over de 2 første stikkrenner, deretter sør for stikk-

renne under Gamle Ringeriksvei, videre sør for Nordal skole, deretter sørover langs veigrøft 

RV285 før den krysser hovedveien ved Haugveien (ca 250 meter lengere sør). Analysen indikerer 

at flomvannet vil kunne finne en relativt trygg vei forbi eksisterende hus og skole, men spesielt 

skolebyggets sørøstlige del er flomutsatt. 

 

 

3.3 Anbefalte avbøtende tiltak og aktsomhetsområder 

Følgende avbøtende tiltak foreslås: 

1. Aktsomhetssone på 20 meter til hver side for Nordalsbekken samt lokal bekk i sør. 

2. Det etableres en avskjærende grøft langs Hennumveien som får avrenning dels mot nord 

(Nordalsbekken) og dels mot sør (lokal bekk sør for planområdet, som samløper med Nor-

dalsbekken lengere vest like før Lierelva). Se kap. 4 for detaljer. 

3. Det bygges ny kulvert under ny adkomstvei. Denne dimensjoneres iht nye anbefalinger fra 

NIFS-programmet.  

4. Fordrøyning av overvann fra tette flater. For å hindre at utbygging av planområdet forverrer 

flomforholdene nedstrøms anbefales det å stille krav til fordrøyning av overvann fra tette fla-

ter før påslipp til bekk. 

 

 

 
Figur 3.2. Forslag til aktsomhetssone for bekkeflom (rød skravur). Eksisterende vannveier, Bekk 

og Vann (FKB), samt planområdet (gult) og planlagt nye vei (gul/grå).  
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Det må etableres ny kulvert/stikkrenne for Nordalsbekken under planlagt ny vei inn til planområ-

det. Kulverten foreslås dimensjonert for en fremtidig 200 årsflom inklusive klimapåslag. Dimen-

sjonering av kulvert viser en nødvendig rør-dimensjon på 1,4 meter eller tilsvarende tverrsnitt.  

 

Siden vegen er planlagt senket ca 4 meter under eksisterende terreng ved Nordalsbekken, må 

bekken senkes tilsvarende. Det medfører at bekken anslagvis må senkes for en strekning på ca. 

60 meter (fra skjæringskant i nord og nedstrøms mot sørvest). Plan/reguleringsområdet bør 

dermed utvides tilsvarende langs bekkeløpet, ca 35 meter mot sør. 

 

Endelig valg av kulvertløsning (senking, fall, utforming/dimensjon) gjøres som en del av detalje-

ringsfasen. 
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4. OVERVANNSHÅNDTERING 

4.1 Eksisterende overvannshåndtering 

Området er ikke bebygd fra før så det eksisterer ikke noe overvannssystem/ledningsnett. Lokale 

bekker og overvann følger naturlige løp. Kryssing av veier skjer gjennom stikkledninger/kulverter 

og dels i langsgående grøfter. Kapasitetsberegninger og avrenningsanalyser viser at ved flom vil 

bekk/overvann passerer over Hennumveien og Gamle Ringerriksvei. 

 

Rambøll har befart og gått langs aktuelle veier og bekkeløp og registrert synlige stikkren-

ner/kulverter. Disse er vist i figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1. Registrerte stikkrenner/kulverter nær planområdet og særskilt fokus på Nordalsbekken 

og lokal bekk i sør. 

 

 

4.2 Avrenningsanalyse 

Det er gjennomført en avrenningsanalyse for hele nedbørfeltet oppstrøms Ringeriksveien. Analy-

sen inkluderte beregninger av graderte avrenningslinjer, delnedbørfelt og forsenkninger/groper. 

 

Avrenningsanalysen ble gjennomført både med og uten eksisterende stikkrenner/kulverter. Ana-

lyse uten stikkrenner/kulverter viser hvordan flomvannet vil kunne renne oppå bakken (såkalt 

sekundær flomvei) dersom stikkrennene/kulvertene går fulle/gjenstoppes. 
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Figur 4.2 viser avrenningsanalyse MED eksisterende stikkrenner/kulverter. Nordalsbekken renner 

gjennom planområdet i nord, og avrenningslinjer viser lokal avrenning mot bekk. Tilsvarende ses 

avrenningsmønster mot lokal bekk i sør. 

 

 

 
Figur 4.2. Avrenningsanalyse inkludert eksisterende stikkrenner/kulverter. Graderte avrennings-

linjer (oppstrøms avrenningsareal angitt for utvalgte punkter) og forsenkinger. Eksisterende 

stikkrenner/kulverter/kjent vannvei er vist som brune linjer. 

 

Figur 4.3 viser tilsvarende analyse for fulle stikkrenner og flomvannet må ledes oppå bakken i 

«naturlige løp». 
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Figur 4.3. Avrenningsanalyse ved fulle/tette stikkrenner, sekundære flomveier og forsenkninger. 

 

For planområdet viser avrenningsanalysen at overvann fra Hennumsvei i nord vil passere over 

veien litt nord for stikkrennen, og deretter vestover mot Nordalsbekken. For øvrig viser analysen 

at lokalt overvann vil flomme over veien og inn i planområdet. 

 

Videre nedstrøms viser beregningene at ved flom/gjentettet kulvert under Ringeriksveien/RV285 

så vil flomvannet renne sørover forbi det sørøstlige hjørnet av skolen, videre ned til Ringeriks-

veien, følge dennes grøfter sørover og deretter passere over veien og til lokal bekk i sør. 

 

 

4.3 Fare for overvannsflom og avbøtende tiltak 

Vurdering av fare for overvannsflom er dels dekket av vurderingene av Nordalsbekken i kapittel 

3. Avrenningsanalysene i figur 4.2 og 4.3 viser gradering og lokalisering av bekke- og overvanns-

flom og disse må hensyntas i videre detaljplanlegging. 

 

Det er identifisert en stikkrenne under Hennumveien som leder overvann inn på planområdet i 

nordøst. Denne har for liten kapasitet til de største flommene, og analyse viser at sekundær 

flomvei vil gå like nord for stikkrenne og deretter over vei og ned til Nordalsbekken.  
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Som avbøtende tiltak foreslås det å etablere en avskjærende overvannsgrøft langs Hennumveien 

som dels leder overvann til Nordalsbekken og dels til bekk i sør (se figur 4.4). Dette vil avskjer-

me planområdet for oppstrøms overvannsflom, som ledes til nærmeste lokale bekk. Ny over-

vannsledning langs ny adkomstvei er også skissert med grov angivelse av fallretning for ikke å 

øke avrenning mot Nordalsbekken. 

 

I figur 4.4 er avskjærende grøfter foreslått lagt innenfor plan-/reguleringsplan-området (avgren-

sing for tiltak), det vil si på vestsiden av Hennumveien. I forhold til avrenningsretning vil det 

imidlertid være mest naturlig å legge grøften på øst/oversiden av veien. Dersom dette er mulig 

bør det vurderes i videre detaljplanlegging. 

 

Videre anbefales det å sette av aktsomhetsområder langs de største beregnede sekundære flom-

veier i planområdet. Dersom avskjærende grøft lang Hennumveien etableres, er det kun sekun-

dær flomvei langs Nordalveien (i nordvest) som må hensyntas. Denne flomvei er lokalisert lengst 

nordvest i planområdet. 

 

For øvrig følges kommunes prinsipper og krav for overvannshåndtering angitt i deres VA-norm. 

 

  
Figur 4.4. Forlag til nye avskjærende grøfter langs Hennumveien med påslipp til Nordalsbekken i 

nord og lokal bekk i sør. Sum avrenning etter tiltak til Nordalsbekken er tilsvarende som i dag, og 

noe lavere mot Nordal skole. 
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5. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

 

Flomfare bekk 

Planområdet ligger ikke i nærheten av elv, men Nordalsbekken renner gjennom området. Videre 

nedstrøms krysser Nordalsbekken Ringeriksveien ved Nordal skole, for deretter å ende opp i Lier-

elva lengere vest. 

 

Planområdet ligger ved starten av nedbørfeltet til Nordalsbekken og følgelig er bekken relativt 

liten (nedbørfelt ca. 25 ha/0,25 km2) og med relativt lave flomvannmengder. I henhold til NVE’s 

retningslinjer foreslås det likevel å avsette en aktsomhetssone for flom som går som et belte på 

20 meter på hver side av bekken. Eventuell utbygging i aktsomhetsområdet, dvs nærmere enn 

20 meter fra bekk, krever ytterligere detaljutredning knyttet til flomfare og eventuelt gjennomfø-

ring av avbøtende flomsikringstiltak før utbygging kan skje. Rett utenfor planområdet i sør renner 

det også en liten bekk med et nedbørfelt på ca. 4,5 ha. Det legges også her inn en aktsomhets-

sone på 20 fra bekk. 

 

Det må etableres ny kulvert/stikkrenne for Nordalsbekken under planlagt ny vei inn til planområ-

det. Kulverten foreslås dimensjonert for en fremtidig 200 årsflom inklusive klimapåslag. Siden 

vegen er planlagt senket ca 3-4 meter under eksisterende terreng ved Nordalsbekken, må bek-

ken senkes tilsvarende. Det medfører at bekken anslagvis må senkes for en strekning på ca 40- 

60 meter (fra vegens skjæringskant i nord og nedstrøms mot sørvest). Reguleringsplanen omfat-

ter nødvendig areal langs bekkeløpet tilsvarende en senkning av bekken på 60 meter. Endelig 

valg av løsning gjøres i detaljeringsfasen. 

 

Konsekvens nedstrøms planområdet 

Nedstrøm planområdet passerer Nordalsbekken gjennom 3 stikkrenner og deretter under Nordal 

skole/Ringeriksveien i en 800 mm stikkrenne. Stikkrennene har ikke kapasitet til en dimensjone-

rende 200 årsflom, hvilket medfører at bekken vil finne nytt flomløp/sekundær flomvei. Avren-

ningsanalyse viser at flomvannet vil passere over de 2 første stikkrenner, deretter sør for stikk-

renne under Gamle Ringeriksvei, videre sør for Nordal skole, deretter sørover langs veigrøft 

RV285 før den krysser hovedveien ved Haugveien (ca 250 meter lengere sør). Analysen indikerer 

at flomvannet vil kunne finne en relativt trygg vei forbi eksisterende hus og skole, men spesielt 

skolebyggets sørøstlige del er flomutsatt. For å hindre at utbygging av planområdet forverrer 

flomforholdene nedstrøms bør det stilles krav til fordrøyning av overvann fra tette flater før på-

slipp til bekk. 

 

Fare for overvannsflom og overvannshåndtering 

Planområdet og tilhørende avrenningsfelt er i dag dominert av skog og dyrket mark. Feltet er 

imidlertid relativt bratt (ca 15%) og løsmassene er dominert av tynt dekke over berggrunn, hvil-

ket medfører rask og relativt høy avrenning. 

 

Det er identifisert naturlige flomløp og forsenkninger i området, og kapasitet til eksisterende 

stikkrenner/kulverter er beregnet. Det er identifisert en stikkrenne under Hennumveien som le-

der overvann inn på planområdet i nordøst. Stikkrennen har for liten kapasitet til de største 

flommene, og analyse viser at sekundær flomvei (oppå bakken) vil gå like nord for stikkrenne og 

deretter over vei og ned til Nordalsbekken. Som avbøtende tiltak anbefales det å etablere en av-

skjærende overvannsgrøft langs Hennumveien som dels leder overvann til Nordalsbekken og dels 

til bekk i sør. Dette vil avskjerme planområdet for oppstrøms overvannsflom, som ledes til nær-

meste lokale bekk. 

 

Det anbefales videre å sette av aktsomhetsområder langs de største beregnede sekundære flom-

veier i planområdet. Dersom avskjærende grøft lang Hennumveien etableres, er det kun sekun-

dær flomvei langs Nordalveien lengst nordvest i planområdet som må hensyntas.  

 

Som nevnt over bør det stilles krav til fordrøyning av overvann fra tette flater. For øvrig følges 

kommunens prinsipper og krav for overvannshåndtering angitt i deres VA-norm. 
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