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1 INNLEDNING 
 
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. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Bergerveien i Asker kommune har 
SWECO tidligere fått som oppdrag å estimere flomstørrelser og utarbeide flomsonekart 
for Neselva innenfor planområdet. Dette arbeidet er utførlig beskrevet i Sweco rapporten 
«Flom- og vannlinjeberegning i planområde Bergerveien, Asker kommune» av 21.2.2014.  
 
Her i dette notatet beskrives dimensjonerende nedbør og ekstremnedbør og effekter av 
dette på avrenningen til Neselva ved ny bebyggelse i planområdet.  
 
Underlag for denne beregningen er basert på opplysninger fra utarbeidet tegnings-
materiale, NVEs retningslinjer for flomberegninger (2011), NVEs digitale avrenningskart 
for 1961-90 (2002), NVES og Skrednetts andre kartdatabaser samt NVEs 
vannføringsdatabase HYDAG.  

 

1.1 Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger 
 
For dammer og andre vassdragsanlegg er krav til klassifisering av dammer og tilhørende 
flomberegninger beskrevet i damsikkerhetsforskriftens kapittel 4. For dammer i klasse 0 er 
det ikke stilt krav til spesielt gjentaksintervall for dimensjonerende flom, men NVE 
anbefaler at flom med gjentaksintervall på 200 år eller mer benyttes for dimensjonering av 
dam og flomløp (NVE, 2011). 
 
For andre tiltak eller byggverk gjelder ”Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger” gitt i § 7 i 
”Forskrift om tekniske krav til byggverk” (Byggteknisk forskrift, TEK 10). Denne er 
gjeldende for konstruksjoner og anlegg, også midlertidige. 
 
De generelle krav er som følger: 
 

 

• 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  
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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. 
 
Fra Håndbok N400 (Bruprosjektering), har vi at fri høyde over vassdrag skal normalt 
velges slik at flomvannstanden tilsvarende en flom med returperiode på 200 år har minst 
0,5 m klaring mot overbygningen. Klaringen bør velges større når flommen har stor vann-
hastighet og fører med seg drivende gjenstander. Reglene gjelder ikke for kulverter som 
brukes til vanngjennomløp i fyllinger. 
 
Planområdet i Bergerveien anses å ha middels konsekvensgrad. Det er her derfor 
beregnet for nedbør- og flomstørrelser med 200 års gjentaksintervall. 
 
  

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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2 OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
Planområde i Bergerveien er lokalisert nordøst i Asker kommune, i Akershus fylke. 
Neselva renner langs planområdet i nord og øst. Neselvas nedbørfelt ned til øverst i 
planområdet er på 14,02 km2. Nederst i planområdet hvor elven passer ut av området er 
det totale nedbørfeltet på 18,26 km2, hvorav de deler av planområdet hvor det er planlagt 
bebyggelse utgjør 0,23 km2 eller tilsvarende 1,25 %. 
 

 
Figur 1 Planområde (Lilla stiplet linje)med nedbørfeltgrenser (Rød stiplet linje) og planlagt ny 
bebyggelse (mørk grå felt). Blå piler angir nedbørfeltstørrelse. 
 
Nedbørfeltet strekker seg fra 11 m.oh. og opp til 436 m.oh., med en middelhøyde på 194 
m.oh. Om lag 80 % utgjøres av skog og rundt 2 % myr, 3,4 % urban og 12,4 % dyrket 
mark. Nedbørfeltet ned til utløpet av planområdet er som nevnt noe større og andelen 
dyrket mark og urban øker noe. Nedbørfeltet ligger vendt mot sør-sørøst.  
 
Nedbørfeltet har en beregnet midlere avrenning på 18,4 liter/sekund pr. km2, tilsvarende 
260 l/s som midlere avrenning øverst i planområdet og 335 l/s nederst.  
 
Felt og terrengegenskaper er beregnet på grunnlag av tilgjengelige digitale kartdata for 
FKB og N50 samt nasjonalt avrenningskart og andre tematiske data basert på informasjon 
fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
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3 KLIMA 
 
Klimaet beskrives med bakgrunn i data fra den meteorologiske stasjonen 19710 Asker, 
som ligger på 163 m.oh, ved Semsvannet, 2,7 km sørvest av planområdet. Stasjonen har 
vært i drift siden 1913. 
 
Den årlige middeltemperaturen er på 5,2 °C og har en årlig nedbørhøyde på 940 mm. 
Månedsmidler er gjengitt i Tabell 1 og Figur 2. 
 
Tabell 1 Månedsmidler for temperatur og 

nedbør - 19710 Asker 

Måned Middel-
temperatur i °C 

Nedbør i 
mm 

Januar -4,7 64 
Februar -4,6 52 

Mars -0,9 62 
April 3,5 50 
Mai 9,9 66 
Juni 14,6 72 
Juli 15,9 90 

August 14,7 106 
September 10,5 102 

Oktober 5,9 111 
November 0,4 99 
Desember -3,2 66 

År -5,2 940 
 

Figur 2 Månedsmidler for temperatur og nedbør - 
19710 Asker 

 
 
Dikemark i Asker har fylkesrekorden for Akershus for største maksimale døgnnedbør på 
95 mm satt den 5. oktober 1905. Ved målestasjon 19710 Asker er største observerte 
døgnnedbør i perioden 1957-2014 på 68 mm den 16. oktober 1958, med to kloss i hel på 
67,1 mm den 16 juli 1991og 67,5 mm observert den 7. juli 2008. 
 
IVF-kurver (Intensitet – Varighet – Frekvens) som gir forventet nedbør i mm over en gitt 
tidsperiode er utarbeidet for stasjonen og gjengitt under for returperioder fra 2 til 200 år. 
 
Figur 3 IVF kurve i millimeter for 19710 Asker 
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Samme IVF-kurve, men for l/s pr hektar er gjengitt i Figur 4. 
 
Figur 4 IVF kurve i l/s pr. hektar for 19710 Asker 

 
 
Disse kan benyttes i dimensjonering av overvannshåndtering og i flomvurderinger for 
området. 
 

4 METODE - BEREGNING AV FLOMMER 
 
Det er de klimatiske og fysiografiske forholdene i vassdraget som påvirker flomforholdene.  
 
Som en hovedregel er det regn som skaper flom, og da særlig høye intensiteter med 
varigheter som tilsvarer konsentrasjonstiden til vassdraget. Dette varierer fra noen 
minutter i urbane områder til uker i store vassdrag som Glomma eller i innsjøer med 
trange utløp.  
 
Det er likevel ikke en entydig sammenheng mellom store nedbørmengder og flom. Hvert 
år gir snøsmelting flommer mange steder i landet, men når skadeflommer oppstår, er det 
stort sett forårsaket av regn eller en kombinasjon av regn og snøsmelting. 
 
De største flommene oppstår derfor som regel når nedbør kombineres med andre 
ugunstige forhold, som snøsmelting, mettet mark på grunn av tidligere nedbør, eller 
frossen mark. 
 
Størrelsen på nedbør og de tilhørende flommer varierer stort i Norge. Det samme gjør 
også årstiden for de største flommene. I kyststrøkene er det høst- og vinterflommer som 
dominerer og i innlandsstrøkene er det ofte våren og forsommeren som er kritisk, med 
stor snøsmelting kombinert med regn, og høstmånedene, med regn på mettet mark. 
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Store og små vassdrag opptrer også forskjellig. Store vassdrag har som regel mindre 
spesifikke flommer enn små vassdrag. Det vil si at volumet kan være stort men 
avrenningen pr. arealenhet er lavere.  
 
Små vassdrag, og særlig felt med høy grad av urbanisering, er ofte karakterisert ved rask 
flomstigning og spisse flomforløp. I slike felt opptrer flommer gjerne i forbindelse med 
intens nedbør. Større felt reagerer vanligvis ikke på slike situasjoner da arealutbredelsen 
av nedbøren ofte er liten og at nedbørfeltene ofte har et større markvannsunderskudd på 
sommeren. 
 
Høydefordelingen og helningsforholdene i nedbørfeltet kan også ha avgjørende betydning 
for flomutviklingen i et vassdrag. Normalt inntreffer ikke snøsmeltingen samtidig i høyfjellet 
og lavlandet, men i felt med liten høydeforskjell kan snøsmeltingen være omtrent like 
intens i hele feltet samtidig.  
 
I bratte felt vil flomvannet samles raskere i hovedvassdraget enn i flate felt. Det samme 
gjelder felt med et godt utviklet dreneringsnett i forhold til felt med få bekker og elver. 
Forekomsten og plasseringen av innsjøer i et nedbørfelt har også stor betydning for 
flomutviklingen. Innsjøer virker flomdempende, særlig store innsjøer og innsjøer langt 
nede i vassdraget. (NVE, 2011). 
 
4.1 Generell metodikk for flomberegning 
 
Metodikk for beregning av flom kan hovedsakelig deles inn i to hovedgrupper: 
 

• Flomfrekvensanalyser  
• 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. 
Den rasjonelle formel kan anses som en enkel slik modell. 
 
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-avløpsmetoden for flomberegningen. I slike tilfeller må 
resultatet likevel vurderes mot observerte flomdata eller erfaringstall for flomstørrelser. 
 
For veldig små nedbørfelt (i størrelsesorden 2-5 km2) kan den rasjonelle formel benyttes. 
Blir vassdragene særlige større enn dette kan imidlertid denne formelen gi store 
usikkerheter. For store nedbørfelt, dvs. felt større enn 100 km2 kan det også vurderes å 
benytte regionale flomfrekvensformler. Disse er imidlertid svært sårbare for andelen fjell i 
feltet og bør ikke benyttes for rene lavlandsfelt med vårflommer. 
 

5 VALG AV ANALYSEMETODIKK FOR FLOMVURDERING VED PLANOMRÅDET 
 
Som beskrevet i vår tidligere rapport er det benyttet flomfrekvensanalyse for å fastslå 
flomstørrelsene som ligger til grunn for vannlinjeberegningene og flomsonekartleggingen. 
 
I dette notatet vurderes imidlertid bidragene til Neselva fra de mindre delfeltene som 
planlegges med ny bebyggelse. Størrelsen på disse delfeltene er så små at dette tilsier 
bruk av den rasjonelle formel for beregning av avrenning. 
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6 BEREGNING AV AVRENNING TIL NESELVA FRA PLANLAGT BEBYGDE 

DELFELT 
 
I Håndbok N200 Vegbygging (Statens vegvesen, september 2014) er det beskrevet 
beregninger for flommer med opp til 200 års gjentaksintervall.  
 
Den rasjonelle formel for avrenning  
 

Q = C · i · A · Kf 

 
der  
 
C = avrenningsfaktor, ubenevnt  
i = dimensjonerende nedbørintensitet, l/(s·ha)  
A = feltareal, ha  
Kf = klimafaktor 
 

6.1 Avrenningsfaktor, C 
 

Avrenningsfaktoren velges ut fra arealbruk og en midlere veiet avrenningsfaktor er 
så beregnet for hvert delfelt før og etter utbygging. Det skal inkluderes et tillegg på 30 
% på de avrenningsfaktorverdiene som er oppgitt i Håndbok N200, for å få en faktor 
representativ for en 200-års flom.  
 
Tabell 2 Beregnet, arealvektet C før og etter utbygging for delfelt 3 

Overflatetype  Avrennings-faktor, 
C 

Avrennings-
faktor, C ved 
returperiode 
200 år (+30 %) 

Arealandel 
av delfelt 3 i 
dag 

Arealandel av 
delfelt 3 etter 
utbygging 

Betong, asfalt, bart fjell og 
lignende (ikke drenerende 
overflater) 

0,6 0,78 48,4 % 29,5 % 

Dyrket mark og 
parkområder 
(gressarealer) 

0,2 0,26 24,6 % 45,8 % 

Skogsområder 0,2 0,26 27,0 % 24,7 % 
Samlet, arealvektet C 0,51 0,41 

Tabell 3 Beregnet, arealvektet C før og etter utbygging for delfelt 4 

Overflatetype  Avrennings-faktor, 
C 

Avrennings-
faktor, C ved 
returperiode 
200 år (+30 %) 

Arealandel 
av delfelt 3 i 
dag 

Arealandel av 
delfelt 3 etter 
utbygging 

Betong, asfalt, bart fjell og 
lignende (ikke drenerende 
overflater) 

0,6 0,78 31,9 % 29,3 % 

Dyrket mark og 
parkområder 
(gressarealer) 

0,2 0,26 43,9 % 46,8 % 

Skogsområder 0,2 0,26 24,2 % 23,9 % 
Samlet, arealvektet C 0,43 0,41 

 

Samlet sett går avrenningsfaktoren noe ned etter utbygging med årsak i at store asfalterte 
områder i dag gjøres om til grøntstruktur. Generelt sett kan man da anta at den raske 
avrenningen direkte til vassdraget vil dempes noe. 
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6.2 Dimensjonerende nedbørintensitet 
 

En viktig inngangsparameter i en beregning med den rasjonelle formel er 
dimensjonerende nedbørintensitet, som må finnes for en nærliggende målestasjon. For 
dette området er det valgt å benytte nedbørintensiteter fra 19710 Asker som beskrevet 
tidligere og som vist i Tabell 4 under.  

 
Tabell 4 Nedbørintensiteter (fra eKlima) 

 
Dimensjonerende nedbørintensitet tas ut fra IVF-kurven på bakgrunn av beregnet 
konsentrasjonstid i nedbørfeltet.  

For urbane felt (utbygde felt) beregnes denne som følger: 

 

tc = 0,02 · L 1,15 · H – 0,39 

der 
tc = konsentrasjonstid, minutter 

L = lengde av feltet, m 

H = høydeforskjellen i feltet, m 

 

Lengden og høydeforskjellen i feltet regnes fra hhv. fjerneste punkt i feltet til utløpet og fra 
høyeste punkt i feltet til utløpet.  

 
Tabell 5 Terrengparametre for de aktuelle nedbørfelt 

   Delfelt 3 Delfelt 4 

Areal A km2 0,0525 0,1740 

ha 5,25 17,40 

Største høydeforskjell H m 14 59 

Lengde av nedbørfeltet L m 307 786 

Beregnet 
konsentrasjonstid 

tc min 5,2 8,7 

Nedbørintensitet  l/s pr ha. 429 369 
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6.3 Klimafaktor 
 

Klimafaktoren skal inkludere en økning i avrenning som følge av forventede 
klimaendringer. Den er i Håndbok N200 anbefalt som 1,5 for flommer med returperiode 
200 år. Enkelte kommuner har tatt et aktivt valg om klimastrategi som bør legges til grunn 
ved valg av klimafaktor for det aktuelle prosjektet. Det er uvisst om Asker kommune har 
gjort et slikt valg. 
 
 
6.4 Beregnede flomverdier for de aktuell delfeltene 
 
Med de ovenfor angitte verdiene for parametrene som inngår i den rasjonelle formelen, 
gis en 200-års flom (Q200) som:  
 
Tabell 6 Beregnede bidrag til avrenningen i Neselva før og etter planlagt utbygging 

 Avrenning fra delfelt 3 Avrenning fra delfelt 4 
Før planlagt utbygging 1,722 m3/s 4,141 m3/s 
Etter planlagt utbygging 1,385 m3/s 3,948 m3/s 

 
De beregnede verdiene er en maksimal timesverdi for 200-års flommen.  
 

7 JORD- OG FLOMSKRED 
 
NVE/NGU har utarbeidet et landsdekkende kart som viser aktsomhetsområder for jord- og 
flomskred. Disse viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra 
kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp. 
 
Kartet er ment som et grunnlag for en første vurdering av jord- og flomskredfare i 
forbindelse med arealplanlegging og utbygging, i områder der skredfaren ikke er kartlagt 
mer detaljert. I NVEs retningslinjer ”Flaum- og skredfare i arealplanar” er dette beskrevet 
nærmere. 
 
Kartene sier ingenting om sannsynlighet, og kan derfor ikke brukes for å vurdere 
utbygging etter sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift. 
 
Metodene som er brukt i framstillingen av aktsomhetskartet er grundig beskrevet i en 
NGU- rapport (Fischer et al., 2014) og kan om ønskelig studeres nærmere der. 
 
Kartene er laget ved hjelp av to ulike numerisk-topografiske modeller; en for beregning av 
kildeområder og en for skredutløp der inngangsparametrene er manuelt kalkulert og 
justert i forhold til terrengform, geologi og tidligere skredaktivitet i området. Både 
identifiseringen av kildeområder og utløpsmodelleringen er basert på Kartverkets nyeste 
digitale høydemodell (DHM) med 10 m oppløsning (2012), tidligere jordskredaktivitet man 
har kunnet observere fra flybilder (Kartverket, Norge i bilder) og type løsmassedekke dvs. 
tidligere skredavsetninger, øvrige løsmasser eller eventuelt bart fjell. Et område er regnet 
som et kildeområde når den oppfyller terskelkriteriene for alle disse tre egenskapene 
samtidig. 
 
Det angjeldende planområde berører ikke områder som i dette datasettet er kartlagt som 
aktsomhetsområder. Det eksisterer imidlertid et område noe lenger oppstrøms i 
vassdraget som vist i Figur 5. 
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Figur 5 Aktsomhetsområder for jord- og flomskred. Data fra NVE. 

8 TERRENGENDRINGER OG PÅVIRKNING PÅ AVRENNINGSFORHOLD 
 
Det er planlagt noen mindre endringer på de interne terrengforholdene i forbindelse med 
nybygging på området. I hovedsak vil dette dreie seg om mindre endringer i markhøyde 
på mellom 0 og 3 meter i økning. Noen få steder vil markhøyden reduseres. 
 

 
Figur 6 Endringer i markhøyde i forbindelse med utbygging. 
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Det er foretatt en analyse på dreneringsveier for overvann etter disse planlagte 
markendringer og denne viser at tiltaket ikke vil gi utslag på de delfeltgrenser som tidligere 
er beskrevet. Overvannsmengder som må håndteres under ekstremsituasjoner som 
beskrevet i tidligere kapitler, forblir dermed uendret. 
 
De viste dreneringsveier i figuren under, kan også om ønskelig benyttes som underlag for 
videre planlegging av overvannshåndtering i området. 
 

 
Figur 7 Beregnede lokale dreneringsveier for overflatevann etter planlagt utbygging 

 
Endringen i terrenghøyder gjør også det planlagte utbyggingsområdet ikke berøres av 200 
års flom (tillagt klimapåslag og sikkerhetsmargin) som vist i Figur 8. 
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Figur 8 Utbyggingsområdet med nytt terreng og utarbeidet flomsone for 200 års flom (tillagt 
klimapåslag og sikkerhetsmargin) 

 

9 OPPSUMMERING 
 
Denne utredningen har gjort rede for eksisterende og kommende flomforhold i det 
angjeldende området. Med bakgrunn i dagens og kommende arealbruk ser vi ikke at dette 
fører til økt flomfare i området. Beregningene og vurderingen viser at disse heller vil bli 
noe redusert grunnet noe større områder som ikke er dekket av ikke-permeable overflater. 
 
Fornuftig bruk av overvannsløsninger, som regnbed etc., som i større grad gir retensjon 
av overflatedreneringen, kan ytterligere dempe avrenningstoppene mot Neselva. 
 
Endringen i terrenghøyder gjør også det planlagte utbyggingsområdet ikke berøres av 200 
års flom. 
 
Vurderingen av området opp mot faresonekart for skred, ras og lignende viser at området 
ikke ligger innenfor aktsomhetsområder for disse. Når det gjelder kvikkleire omtales dette 
temaet i egen rapport. 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
E:\1_OPPDRAG\2014\175950 Flomvurdering Bergerveien - Asker\08 Rapporter\Asker - bergerveien - Ekstremvær .docx  Side 14/15 
 



                                                                                                                EKSTREMVÆR – NEDBØR, OVERVANN OG FLOM 
 
10 REFERANSER OG LITTERATUR 
 
Fischer, L. et al. 2014.  Aktsomhetskart jord- og flomskred: Metodeutvikling og 

landsdekkende modellering. NGU rapport. 
 

NVE 2009   Flomforhold i Sør- og Midt-Norge 
Rapport 3/2009. 

 
NVE 2011   Retningslinje for flomberegninger. 

Retningslinjer 4/2011 
 

NVE 2011 Hydrological projections for floods in Norway under a future 
climate. 
Report 5/2011 

 
Statens vegvesen 2014  Vegbygging.  

Håndbok N200. 
 

Statens vegvesen 2014  Bruprosjektering.  
Håndbok N400 

___________________________________________________________________________________________________ 
E:\1_OPPDRAG\2014\175950 Flomvurdering Bergerveien - Asker\08 Rapporter\Asker - bergerveien - Ekstremvær .docx  Side 15/15 
 


	1  Innledning
	1.1 Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger

	2 Områdebeskrivelse
	3 Klima
	4 Metode - beregning av flommer
	4.1 Generell metodikk for flomberegning

	5 Valg av analysemetodikk for flomvurdering ved planområdet
	6 Beregning av avrenning til Neselva fra planlagt bebygde delfelt
	6.1 Avrenningsfaktor, C
	6.2 Dimensjonerende nedbørintensitet
	6.3 Klimafaktor
	6.4 Beregnede flomverdier for de aktuell delfeltene

	7 Jord- og flomskred
	8 Terrengendringer og påvirkning på avrenningsforhold
	9 Oppsummering
	10 Referanser og litteratur

