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 Sammendrag 

Norconsult AS er engasjert av Hustadvika kommune for flomvurdering i Holamyra i forbindelse med 
detaljregulering Holamyra rundkjøring på fylkesvei FV64 i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal. Asplan 
Viak utførte beregninger for avrenning i feltene og kapasitet til eksisterende kulverter for Holamyra i september 
2021, men flomutbredelse ved 200-årsflom ble ikke beregnet. 

I denne rapporten er det utført en beregning av flomstørrelse og vurdert denne opp mot de tidligere estimatene. 
Beregnede flomstørrelser er brukt videre i vannlinjeberegning for å fastsette flomutbredelse i 
reguleringsområdet.  

200-årsflom med 40 % klimapåslag for de to bekkene på Holamyra er beregnet vha. den rasjonale formel til 
hhv.  1,0 m3/s og 2,15 m³/s. 

Flomutbredelse i vassdraget er beregnet ved bruk av en todimensjonal hydraulisk modell i dataprogrammet 
HEC-RAS 6.1. Resultatet fra vannlinjeberegningen er presentert på flomsonekart som ligger vedlagt denne 
rapporten. 

Utførte beregninger tilsier at kulvert Ø1000 under FV64 Malmefjordveien ikke har tilstrekkelig kapasitet til å ta 
unna 200-årsflom inkludert 40% klimapåslag. Ved 200-årsflom inkl. klimapåslag stiger vannstand i kum-13722 
over kumlokket. Vann vil renne ut av kummen og oversvømme nærliggende terreng. Videre reduserer høy 
flomvannstand i kum-13722 kapasiteten til kulvert Ø800 betydelig. Som et resultat renner deler av 
vannføringen i bekken på overflaten, utenom kulverten.  
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1 Innledning og forutsetninger 
For detaljregulering av Holamyra rundkjøring på fylkesvei FV64 er Norconsult AS engasjert av Hustadvika 
kommune for flomvurdering. Asplan Viak utførte beregninger for avrenning i feltene og kapasitet til 
eksisterende kulverter for Holamyra i september 2021, og beregningene er beskrevet i to notat [1], men 
flomutbredelse ved 200-årsflom er ikke beregnet. I denne rapporten er det utført en beregning av flomstørrelse 
og vurdert denne opp mot de tidligere estimatene. Beregnede flomstørrelser er brukt videre i 
vannlinjeberegning for å fastsette flomutbredelse i reguleringsområdet. 

Vurderingene er knyttet til to små nedbørfelt som drenerer til to kulverter. Oversiktskart med markering av 
reguleringsområdet er vist i Figur 1 og Figur 2. 

  
Figur 1: Oversiktskart med markering av Holamyra i Hustadvika kommune.  

  
Figur 2: Oversiktskart med markering av det aktuelle reguleringsområdet i Holamyra. 

Holamyra 

Holamyra 
rundkjøring Fv. 64 
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1.1 Beskrivelse av nedbørfelt 

Flomvurderingen i denne rapporten er knyttet til to små nedbørfelt i det aktuelle området: 

 Feltet som drenerer til 800 mm diameter kulvert (Felt-A)  
 Feltet som drenerer til 1000 mm diameter kulvert (Felt-B) 

Nedbørfeltet er beregnet ved bruk av Scalgo Live [4]. Feltareal til Felt-A og Felt-B er hhv. på 0,26 km², og 0,43 
km2 (se Figur 3). Felt-A består av myr (~24 %), skog (~21 %) jordbruk (~21 %), åpen fastmark (~18 %) og 
bebygd område (~16 %). Felt B består av skog (~84 %), bebygd område (~9 %), åpen fastmark (~4 %) og noe 
myr (~3 %). Feltene har ingen tjern, dvs. effektiv sjøprosent er 0,0. 

Nøkkeldata for nedbørfeltene er presentert i Tabell 1, mens et oversiktskart med markering av nedbørfeltene 
er vist i Figur 3. Feltdata fra Scalgo er vist i Vedlegg 2. 

 

Tabell 1: Nøkkeldata for nedbørfeltet. 

Nedbørfelt Areal  
(km²) 

Eff. Sjø 
 (%) 

Skog 
(%) 

Myr 
(%) 

Bebygd  
(%) 

Felt-A 0,26 0,0 21 24 16 

Felt-B 0,43 0,0 84 3 9 

 

Figur 3: Nedbørfelt. 

Felt A 

Felt B 
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2 Beregning av flomstørrelser 
Feltene til Holamyra er små nedbørfelt. Beregning av flomstørrelse for Holamyra i denne rapporten er utført 
ved bruk av den rasjonale formel og resultatet er vist i Tabell 2. 

2.1 Rasjonale formel 

Avrenningen (Q) i den rasjonelle formelen er basert på målt nedbør, gitt ved: 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴  

her  C = avrenningsfaktor 
I = dimensjonerende nedbørintensitet, (l/(s* ha)) 
A = feltareal (ha) 
 

Den rasjonelle formelen passer best til små nedbørfelt (felt mindre enn 2 km2) med rask respons [2]. 
Dimensjonerende nedbørintensitet (I) er fra IVF-kurve (Intensitet-varighet-frekvenskurver) for en nærliggende 
representativ nedbørsmålestasjon. 

Data fra klimaservicesenter (https://klimaservicesenter.no/) viser at det ligger målestasjoner SN62290 Molde 
Nøisomhed (9 km unna Holamyra-feltet), SN64300 Kristiansund Karihola (41 km unna Holamyra-feltet) og 
SN60940 Ålesund-Spjelkavik. I tillegg kan IVF-kurve på stedet (Holamyra) hentes i klimaservicesenter, men 
klimaservicesenteret advarer mot å bruke den til dimensjonering. Figur 4 viser sammenligning av IVF-kurver 
for målestasjoner. Selv om Molde Nøismhed ligger i nærheten er IVF-kurven sett bort fra fordi den mangler 
verdier for varigheter mellom 30 og 360 minutter for 200-års nedbør. I denne analysen er IVF-kurven for 
SN64300 Kristiansund Karihola (Vedlegg 3) brukt for å beregne nedbørintensiteten med 200-års returperiode. 

 

 
Figur 4: Sammenligning av IVF-kurver. 
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Konsentrasjonstid, definert som vannets transporttid fra øverste del av feltet til utløpet, er beregnet ved bruk 
av formler gitt i Statens vegvesens håndbok N200 [2] for naturlige felt, da nedbørfeltene i hovedsak består av 
skog, myr, åpen fastmark og jordbruk. Konsentrasjonstiden er avhengig av feltlengde, høydeforskjellen i feltet 
og effektiv sjøprosent. Konsentrasjonstid for Felt-A og Felt-B er estimert til hhv. 93 minutter og 45 minutter 
(Tabell 2). 

Avrenningsfaktor for 10-års returperiode er satt lik 0,45 for Felt-A og 0,35 for Felt-B basert på feltegenskaper. 
C-faktor for nedbør med returperiode lengre enn 10 år fås ved å multiplisere med en faktor, dog er C-faktor 
oppad begrenset til 0,95, som angitt i håndbok N200 [2]. 

 

Tabell 2: 200-årsflom (kulminasjonsverdi) beregnet med rasjonale formel. 

 

 

2.2 Endelig valg av flomstørrelse og klimapåslag 

Beregnede 200-års vannføringer i feltene er sammenlignet med beregnet avrenning i [1] i Tabell 3. I denne 
beregningen er 200-årsflom omtrent den samme som i [1] for Felt A og noe høyere for Felt B. Årsaken er at 
det er avvik i beregnede feltareal, konsentrasjonstid og nedbørintensitet. 

 

Tabell 3: Sammenligning av resultater. 

Felt 
Beregnet vannføring 

(m3/s) 

Beregnet i [1]  
(m3/s) 

 

Felt A 0,72 0,75 

Felt B 1,54 1,20 

 

Klimaframskrivinger for Norge tilsier endringer i fremtidig temperatur- og nedbørforhold. I rapporten 
«Klimaendring og fremtidige flommer i Norge», har NVE sett på hvordan klimaendringer vil føre til endringer i 
flomstørrelser frem mot år 2100. Holamyra ligger i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal. Ifølge klimaprofil 
Møre og Romsdal, basert på rapport om klimapåslag for korttidsnedbør [3], anbefales det et klimapåslag på 
40 % i dette området for mindre nedbørfelt som reagerer raskt på styrtregn. Det er i videre beregninger valgt 
å bruke 40 % klimapåslag. Kulminasjonsvannføring inkludert klimapåslag er presentert i Tabell 4. 

 

 

 
Feltareal 

(km2) 
Feltlengde 

(m) 

Høyde 
maks. - min. 

(m o. h.) 

Avrennings-
faktor, C 

Konsentra-
sjonstid 

(min) 

Q200 spes. 
(l/s/km2) 

Q200 
(m3/s) 

Felt A 0,26 1200 110,0 – 50,5 
0,585 

(0,45*1,3) 
93 2780 0,72 

Felt B 0,43 1320 308,0 – 51,0 
0,455 

(0,35*1,3) 
45 3580 1,54 
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Tabell 4: Flomverdier (kulminasjonsverdi) for feltene til Holamyra. 

Felt 
Q200  

(m3/s) 
Q200 inkl. klima (40%)  

(m3/s) 

Felt A 0,72 1,0 

Felt B 1,54 2,15 
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3 Hydraulisk modell 

3.1 Beregningsmodell 

Vannstandsstigning og flomutbredelse på reguleringsområdet i Holamyra er beregnet ved bruk av en 
todimensjonal hydraulisk modell laget i dataprogrammet HEC-RAS 6.1. Grunnlaget for modellen er laserdata 
«NDH Aukra-Fræna-Molde 5pkt 2017» over området fra 2017 hvor nøyaktigheten/tettheten er 5 pkt. per 
kvadratmeter, og oppløsning er 0,25 x 0,25 m [5]. Høydene i modellen refererer til høydedatum NN2000.  

Vannstand, vannføring og vannhastighet i modellen beregnes for celler i et «beregningsmesh». 
Cellestørrelsen i modellen er satt til 3 x 3 meter. Oversiktskart som viser modellert område, er vist i Figur 5.  

Figur 5: Kartutsnitt over modellert område.  

 

 

 

Q200 – Felt A  

Q200 – Felt B 

Q1 

Q2 
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3.2 Infrastruktur i modellen 

Det ligger et overvannsnett med kulverter og kummer på beregningstrekningen, og plassering er vist i Figur 6. 
En 800 mm diameter overvannskulvert starter på Holamyra vegen, like nedstrøms myrområdet, og den fører 
overvannet fra Felt-A til kum-13722. Det ligger 6 kummer mellom inntaket til overvannskulvert Ø800 og kum-
13722. En 1000 mm dia overvannskulvert fører overvannet fra Felt B til den samme kummen. Fra kum-13722 
fører overvannskulverten med 1000 mm diameter, som ligger under FV64 Malmefjordveien, til en bekk som 
renner ned til Malmefjorden. Det ligger to kummer på 1000 mm diameter vannkulverten mellom kum-13722 
og utløpet til bekken. En 600 mm diameter overvannskulvert og to 300 mm diameter overvannskulverter fører 
overvannet til 1000 mm vannkulverten.  

Dimisjoner på Kulverter og kummer, og høyder er basert på overvannsledningskart og kumkort. Videre har 
kommunen oppmålt bunnhøyder for kulverter og kummer i beregningstrekningen (se Vedlegg 4). Kulverter og 
kummer er lagt inn i den hydrauliske modellen. Manningstall for kulvertene er satt til 0,012 som benyttes for 
betongkulverter. Tapskoeffisienter for innløp og utløp er hhv. 0,5 og 1,0. 

Tabell 5: Dimensjoner til kulverter i modellen (Høydene i høydesystem NN2000). 

 
Ø800 mm kulvert 

(fra inntaket til kum-13722) 
Ø1000 mm kulvert (fra 
inntaket til kum-13722) 

Ø1000 mm kulvert (fra 
kum-13722 til utløpet) 

Diameter (mm) 800 1000 1000 

Total lengde (m) ~383 ~73 ~351 

Bunnivå innløp (m o. h.) 51,00 50,62 46,60 

Bunnivå utløp (m o. h.) 46,60  46,60 42,23 

Fall (%) 1,2 5,5 1,25 

Tabell 6: Kulvertlengder mellom kummene og bunnhøyder. 

 Lengde (m) Bunnhøyde (moh.) 

Ø800 mm overvannskulvert   

Inntaket  51,00 

Kum 13703 54,7 50,49 

Kum 13708 64,2 49,77 

Kum 13709 64,6 48,99 

Kum 13712 63,4 48,23 

Kum 13715 66,7 47,43 

Kum 13717 35,2 47,01 

Kum 13722 34,0 46,60 

Ø1000 mm overvannskulvert   

Kum 13722  46,6 

Kum 1428 45,7 46,05 

Kum 1138 241,8 43,02 

Utløpet 63,5 42,23 
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Figur 6.: Oversiktskart over kulverter og kummer.  

 

Ø800 kulvert  

Ø1000 kulvert  

Ø1000 kulvert  

Kum-13722  

Ø600 kulvert  

Kum-13703  

Kum-1138  

Kum-1428 

Ø300 kulvert  

Ø300 kulvert  

Utløpet  

Inntak – Ø800 kulvert 

Inntak – Ø1000 kulvert 
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3.3 Grensebetingelser 

Den todimensjonale modellen er satt opp med en øvre og nedre grensebetingelse hvor oppstrøms 
grensebetingelse er flomvannføring inn på beregningsstrekningen. Flomvannføringen er en konstant 
momentanverdi for flom, hentet fra Tabell 3. Nedstrøms grensebetingelse er satt lik normalstrømning med 
bunnhelning på 0,03.  Lokale vannføringer fra 300 mm (Q1=0,1+0,1=0,2 m3/s) og 600 mm (Q2 =0,65 m3/s) 
overvannskulverter (se avsnitt 3.3.1 og Tabell 7) er lagt inn i modellen som interne grensebetingelser (se Figur 
5). 

 

 Lokale vannføringer 

Som beskrevet i avsnitt 3.2, fører en 600 mm overvannskulvert og to 300 mm overvannskulverter overvannet 
til 1000 mm vannkulvert. Avrenningene til de tre kulvertene er ikke estimert. Maksimale kapasiteter til 600 mm 
og 300 mm kulverter er beregnet ved bruk av Colebrook-White formelen og benyttet som lokale vannføringer 
i modellen. 

 

Tabell 7: Kapasitetsberegning av kulverter ved bruk av Colebrook-White formelen. 

 Ø600 mm kulvert Ø300 mm kulvert 

Innvendig diameter (mm) 600 300 

Ruhet (mm) 1 1 

Kinematiske viskositet 

ved 10° C (m2/s) 
1,306*10^(-6) 1,306*10^(-6) 

Fall 1% 1% 

Maks. kapasitet ved fullt 
rør (m3/s) 

0,65 0,10 

 

 

3.4 Friksjonsforhold 

Friksjonsforholdene i beregningsområdet er vurdert ut fra kart og bilder, samt erfaringstall fra litteratur knyttet 
til forskjellig arealbruk. Friksjonsfaktoren for beregningsstrekningen er basert på Manningstall (n), og varierer 
fra 0,017 der det er veger til 0,08 i skogområdene. Åpen fastmark og innmarksbeite er satt til 0,045, ferskvann 
til 0,035 og myr til 0,06. Inndeling av arealsoner er basert på arealressurskart fra Statens kartverk. 
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4 Resultater 
Flomsonekart som viser flomutbredelse i reguleringsområdet, ligger vedlagt (Vedlegg 1). Flomutbredelsen er 
vurdert for flom med gjentaksintervall på 200 år i et fremtidig klima (200-årsflom inkludert 40 % klimapåslag). 
I Figur 7 er det vist oversvømt område ved 200-årsflom med 40 % klimapåslag. 

 
Figur 7: Flomutbredelse Holamyra (200-årsflom med 40 % klimapåslag). 

Kulvert Ø1000 under FV64 Malmefjordveien har kapasitet til å ta unna 200-årsflom, men den har ikke 
tilstrekkelig kapasitet til å ta unna 200-årsflom inkludert 40% klimapåslag. Ved 200-årsflom inkl. klimapåslag 
stiger vannstanden i kum-13722 over kumlokket. Vann vil renne ut av kummen og oversvømme nærliggende 
terreng. Videre reduserer høy flomvannstand i kum-13722 kapasiteten til kulvert Ø800 betydelig. Som et 
resultat renner deler av vannføringen i bekken på overflaten, utenom kulverten.. 
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5 Diskusjon og vurdering av resultat 
Det vil alltid være usikkerheter knyttet til beregninger av flom og flomvannstand. Dette gjelder særlig for 
flomberegninger i små felt. Flomberegningen som er utført for Holamyra, er gjort med den rasjonelle formelen. 
Det er usikkerheter knyttet til beregning av konsentrasjonstid og avrenningsfaktor, C.  

Terrengmodellen som vannlinjemodellen er basert på, er laget med punktoppmåling fra 2017 registrert fra fly. 
Punktoppmåling fra fly har i utgangspunktet høy nøyaktighet, men nøyaktigheten reduseres i områder med 
skog og der vanndybden er stor. Med henvisning til historiske flyfoto fra norgeibilder.no («Molde-Fræna-Akura 
2014» og «Møre 2018») er terrenget i industriområdet (Gnr. 59 Bnr. 30, 31 og 32) endret etter laserskanningen 
i 2017. Vi har gjort skjønnsmessig justeringer i høydemodellen basert på flyfoto. Mer detaljert terrenggrunnlag 
vil kunne øke nøyaktigheten i flomutbredelse i området. 

Bunnhøyder til kulverter og kummer er innmålt av oppdragsgiver, men kulvert Ø800 ved inntaket har ukjent 
høyde i bunn av innløpet. Vi forutsatt samme fall som nedre del mellom kum-13703 og kum-13722. Ifølge 
oppdragsgiver starter overvannsrør Ø800 i Holamyra vegen. Dette røret fungerer som et ekstra «overløp» for 
å avlaste steinfylling i vei og områder rundt som for øvrig fungerer som fordøyning. Vi har imidlertid begrenset 
opplysninger om inntaket til kulvert Ø800.  

Det er ikke tatt hensyn til at det kan fordrøyes vann i steinfyllingen på Holamyra. Vi kjenner ikke til volumet til 
steinfyllingen, og hva slags masser som er brukt. Hvis det gjennomgående er brukt grov sprengstein, som gjør 
at steinfyllingen vil ha betydelig permeabilitet, så kan fyllingen fordrøye vann i porevolumet. Dersom dette er 
tilfellet, så vil flomsonen som er beregnet ved 200-årsflom med klimapåslag kunne være konservativ. 

En konstant vannføring er benyttet over hele simuleringsperioden for å få stabil vannstand i 
beregningsområdet. Det er sannsynligvis noe konservativt.   

I denne rapporten er avrenning til kulvert Ø300 og Ø600, som fører vann til overvannsnettet, antatt ut fra 
maksimal kapasitet. Det er noe konservativt, men beregning av overvannsnettet er utenfor omfanget til dette 
oppdraget. 

I beregningene er det forutsatt at kulvertene er åpne (ikke tilstoppet). Eventuell tilstopping av kulvertene vil 
føre til høyere vannstand og større flomutbredelse sammenlignet med det flomsonekartene viser. 
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7 Vedlegg 
1. Flomsonekart 200-årsflom inkl. klimapåslag (40 %) for Holamyra 
2. Nedbørfeltparametere, hentet fra Scalgo Live (https://scalgo,com/) 
3. IVF kurven, SN64300 Kristiansund Karihola 
4. Oppmålinger av bunnhøyder for kulverter og kummer 
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Vedlegg 1: Flomsonekart 200-årsflom inkl. klimapåslag (40 %) for Holamyra 
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Vedlegg 2: Nedbørfeltparametere, hentet fra Scalgo Live 

Felt-A 
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Vedlegg 3: IVF-kurve for SN64300 Kristiansund Karihola 
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Vedlegg 4: Innmålinger av bunnhøyder for kulverter og kummer 

 


