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Forord 

På oppdrag for Skaun kommune har NVE, Hydrologisk avdeling, utført flomberegning og 

en hydraulisk analyse for Vennbekken i Skaun. Denne rapporten beskriver dette arbeidet. 

Arbeidet er blitt utført i 2019 med Per Ludvig Bjerke som ansvarlig for oppdraget fra 

NVE sin side. Byman Hamududu har kvalitetssikret arbeidet. 

Rapporten er utført på oppdragsbasis og er ikke en del av NVE sin forvaltningsmessige 

behandling av saken. 

 

 

 

Trondheim, april 2019 

 

 

 

Elise Trondsen  Per Ludvig Bjerke 

Seksjonssjef  Prosjektleder 

 

 

 

 

 

 



Sammendrag 

Det er utført flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med ny reguleringsplan 

for Venn sentrum i Skaun.  

Flomberegningen for Vennbekken viser at 200 års flommen er på 7 m3/s. Det er da tatt 

høyde for fremtidige klimaendringer og basert på anbefalinger fra NVE er flomverdien 

økt med 20 %.  

En 200 års flom har en vannstand ved innløp til kulvert i Vennbekken lik 112.40 moh i 

NN2000. Det er for liten kapasitet i kulvertene og derved vil vannet flomme over disse 

ved en 200 års flom.  

. 

 

  



1 Innledning 

Skaun kommune ønsker å utrede flomfaren for Venn sentrum i Skaun og har engasjert 

NVE til bistand til flomberegning og hydraulisk analyse.   

Det er beregnet 200 års flom med sammenhørende hastigheter og vannstand for 

Vennbekken i Venn sentrum. 

Det er ikke kjent at bekkene har hatt ødeleggende flommer. Figur 1 viser kart over 

bekkene og de hydraulisk kritiske punktene med tilhørende nummerering. 

 

Figur 1 Kart som viser det omsøkte området med bekker og hydraulisk kritiske punkter i 

Venn sentrum i Skaun.   

 

2 Datagrunnlag 

Det ble utført befaring og oppmåling den 28 mars 2019. Oppmålingene er vist i vedlegg 

1.  Nedbørfeltene og dets karakteristika er hentet fra NEVINA og er vist i vedlegg 2 til 4. 

Det var vårløsning og ca 400 l/s i vannføring i Vennbekken under befaringen. 

Til beregningene er det benyttet laserdata fra hoydedata.no, informasjon fra Norgeskart, 

data fra NVE Atlas, resultat fra diverse rapporter fra NVE og data fra NVE sin Hydra II 

database. Laserdata for å beskrive elva er innmålt i 2014. 

Det er flere målestasjoner i nærheten og NVE har utført flomberegninger for flere av 

disse og resultatene derfra brukes i rapporten.   
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3 Kartlegging av hydraulisk kritiske punkt i 

Venn sentrum. 

 

Det ble under befaringen den 28 mars 2019 oppmålt kulverter og bruer i Venn sentrum. 

Data fra innmålingen er gitt i tabell 1. Det var vårløsning og middelflom i bekkene som 

gjorde innmålingen noe usikker, se figurene 2 til 10.  

Tabell 1  Informasjon om hydraulisk kritiske punkt i Venn sentrum 

Kritiske punkt Nr. på 

kart 

Diameter 

(m) 

Høyde topp 

kulvert/bru(moh) 

Vennabekken, innløp 1A 1.0/2x0.25 110.70 

Vennabekken, utløp 1B  110.20  

Skaugavegbekken, innløp 2 0.5 110.06  

Skaugavegbekken, utløp 1B  109.40 

Gangbru ved COOP 3 3.8 m bred 110.50 

Kvennhusdalbekken 4   

Veibru over Vennbekken 5 3.1 m bred 110.16 

Syrstadgardanveien innløp 6 2 x 1 m 108.38 

Syrstadgardanveien utløp 6  108.18 

Kulvert, Vennatunet 7 Ca. 1.2 m 104.47 

Bru 8 1.2 x 2  104.24 

 

Lengden av kulverten i Vennbekken fra 1A til 1B er 84 m. Den heller ca. 0.5 m og gir en 

helning på 0.6 %. Lengden på kulverten fra Skaugavegbekken fra 2 til 1B er 23.9 m og 

har 60 cm lavere utløp. Dette gir en helning på 2.5 %. Kulverten under 

Syrstadgardanveien heller 20 cm på 8 m som gir en helning på 2.5 %. Alle kulvertene har 

innløpskontroll og at det er diameteren og innløpsforholdene som bestemmer kapasiteten. 

 

Kulvertene har ikke kapasitet til å ta unna en 200 års flom. Veibrua ved Coopen tar unna 

en 200 års flom, mens den nederste brua ved Skaunavegen nr. 877 er i grenseland. 

 



 

Figur 2 Innløp kulverter i Vennbekken ved barnehagen. 1 stor (Ø=1m) og 2 små (Ø=0.25 m) 

 

 

Figur 3 Utløp kulverter fra Skaugavegbekken til venstre og Vennbekken ved Coopen. 

 

 

 

Figur 4 Sett nedover mot gangbru ved Coopen. Ca 3.1 m bred og ca 1.85 høy (lysåpning) 



 

Figur 5 Innløp veibru ved Coopen. Ca 3.8 m bred og ca 1.75 m høy (lysåpning). 

 

 

Figur 6 Innløp kulverter under Syrstadgardanveien. Diameter ca. 1m. 

 

Figur 7 Utløp kulvert Syrstadgardanveien 



 

Figur 8 Innløp kulvert ved Vennatunet. Diameter ca 1.2 m. 

 

Figur 9 Innløp bru nedenfor Vennatunet. Ca 1.2 m bred og 2 m høy (Lysåpning). Vst=102.6 

 

Figur 10 Utløp bru nedenfor Vennatunet. 



 

 

4 Flomberegning 

NVE har flere målestasjoner i nærheten og tidligere analyserte data derfra viser at det er 

svært tørt i området. Den spesifikke avrenning for Vennbekken er hentet fra NEVINA og 

beregnet til ca. 16 l/sek*km2.  

Arealet for Vennbekken er 4.8 km2. Det har 34 % dyrka mark og 55 % er skog.  

NVE har utført flere flomberegninger for felt i Trøndelag. Og det er flere analyser av 

målestasjonene i nærheten for eksempel Svartjønnbekken som er en del av Hokfossen 

(Svartelva) nær Trondheim og Lillebudal bru og Hugdal bru i Gaula. Avhengig av 

metode og utvalg vil middelflommen i ei elv variere. Erfaringsmessig ligger qmiddel for 

Trøndelag mellom 200 og 700 l/sek*km2 med avtagende tendens østover.   

Den spesifikke middelflommen settes lik 300 l/sek*km2 for Venn. Med et areal på 4.8 

km2 gir dette en døgnmiddelflom på 1.44 m3/s for Venn.  

Ved å bruke Sælthun’s formel for forholdet mellom kulminasjon og middelverdi som er 

beregnet til 1.7 for middel av vår- og høstflom blir kulminasjonsverdien lik 510 

l/sek*km2 og den kulminasjonsverdien blir 2.5 m3/s.   Forholdet mellom Q200 og Qmiddel 

settes lik 2.6 og 200 års flommen blir da 6.3 m3/s.  

Ved bruk av NIFS formel finnes en 200 års verdi lik 4.4 m3/s, se vedlegg 3. NIFS formel 

er en middelverdi av mange felt fra hele Norge og gjelder best for felt mindre enn 50 km2.  

Vi velger derfor en konservativ løsning og setter 200 verdien lik 6.3 m3/s. 

Justering av flomverdier i forhold til forventede klimaendringer 

Rapporten «Klimaendring og fremtidige flommer i Norge» (Lawrence, 2016) samt 

rapporten «Klima i Norge 2100» (Hanssen Bauer mfl., 2015) tar for seg endringer i 

flomstørrelsen sett i lys av fremtidige klimaendringer. 

Ut fra informasjon og anbefalinger i de nevnte rapportene velges en økning lik 20 % for å 

anslå klimaendringers effekt på flommer med forskjellige gjentaksintervall og 200 års 

flommen blir da 7.7 m3/s. 

 

5 Flomvannstander 

Det er beregnet vannstand og vannhastigheter for 200 års flommen. Det som bestemmer 

flomhøyden og vannhastigheten er først og fremst helningen av elva, men også svinger i 

elva og forholdene i elveløpet som størrelse på stein og eventuelt andre hindringer har 

betydning.  

I Venn sentrum er det flere kulverter som begrenser kapasiteten og vil gjøre at vannet 

flommer over bredden ved en 200 års flom. 



Den hydrauliske modellen Hec-Ras versjon 5.0.6 er benyttet i de videre beregninger. 

Informasjon om den finnes i Ref. (10). 

I modellen er elva modellert med laserdata av terrenget og med innmålinger utført av 

NVE i 2019.  

Som nedre grensebetingelse er satt normal helning 2 % ved Skaugavegen 677. 

Vannhastighetene og utbredelsen av 200 års flommen er vist i figur 3. Hastighetene 

varierer fra ca. 2 og opp til 6 m/s.  

Det er tatt ut vannstanden nedover langs ei linje i elva som vist i figur 5. Den viser at 

vanndypet er mellom 1 og 2 m ved en 200 års flom. 200 års flommen ved Coopen ligger 

på ca 110.20 moh. 

 

 
 

 

Figur 4 Kart over oversvømt området ved en 200 års flom. 

 

 

 



 

Figur 5 Figur som viser vannstanden nedover elva ved en 200 års flom. 

 

 

6 Konklusjon 

Det er foretatt en hydraulisk analyse for å utrede flomfaren for Venn sentrum i Skaun. 

Feltet er 4.8 km2 og 200 års flommen er funnet å være 7.7 m3/s. Dette tilsvarer en 

spesifikk flom lik 1600 l/sek*km2. Det er da inkludert 20 % klimapåslag. 

Kulvertene i sentrum er for små til å ta unna en 200 års flom og vil gi oppstuing og 

oversvømmelse av nærliggende områder. 

Vannstanden for en 200 års flom ligger på ca kote 112.30 moh. oppstrøms kulverten ved 

1A. Ved utløpet merket 1B er den ca 111.00 moh. Ved innløpet til gangbru ved punkt 4 er 

den 110.30 moh. 

Ved punkt 5, veibrua, er den 109.25 moh. og ved punkt 7 ved Vennatunet er vannstanden 

106.70 moh. Dette betyr at vannet står en dryg halv meter over brua. Ved punkt 8 ved 

Skaunavegen 877 er den 104.00 moh. og brua er i grenseland av å kunne ta unna 

flommen. 
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VEDLEGG 1 Innmåling i Venn sentrum 
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VEDLEGG 2 Innmåling ved Vennatunet 
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VEDLEGG 3 Innmålte data 28 mars 2019 
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VEDLEGG 4 Feltdata for Vennebekken ned til første kulvert 
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VEDLEGG 5 Flomberegning med NIFS formel for Vennebekken ned til første kulvert 
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VEDLEGG 6 Felt for Vennebekken pluss Skaugavegbekken 
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VEDLEGG 7 Flomberegning med NIFS formel for Vennebekken pluss Skaugavegbekken 
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VEDLEGG 8 Feltdata for Kvennhusdalbekken 
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VEDLEGG 9 Flomberegning med NIFS formel for Kvennhusdalbekken 
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VEDLEGG 10 Feltdata for feltet ned Kvennatunet 
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VEDLEGG 11 Flomberegning med NIFS formel for feltet ned til Kvennatunet 
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