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Larvik kommune ønsket
å få beregnet vannansamling og

vannveier for kommunen.



DATAGRUNNLAG

Regine 
nedbørsfelt

Terrengmodell med 
fotavtrykk av 

bygninger og åpne 
stikkrenner

FKB – bygning (2017)

Åpne stikkrenner, 
kulverter og broer

Laserdata       
25x 25cm (2017) 



METODE

• Del 1. Prepping av data og terrengmodell

• Del 2. Vannansamling

• Del 3. Vannveier





METODE: KLINKEKULEMODELLEN - FLYTRETNING

• Hydrologer bruker flytretningskart til å modellere hvordan 
vannet renner. (Vi har brukt SAGA funksjoner)

• I en gitt celle kan vannet renne mot én eller flere av sine 
åtte naboceller. Helningen er den ultimate faktoren, som 
avgjør i hvilken retning.

• I GIS-analysene:

– D8: En retning

– Multi-flow direction: Flere retninger
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VERKTØY

• FME, QGIS, SAGA, Whitebox og GISLINE



FORUTSETNINGER OG MINSTEKRAV  FOR TERRENGMODELLEN 

• Vannet trenger ikke gjennom terrenget. 

• Fotavtrykk av byggverk samt stikkrenner/kulverter som alltid er åpne

• Minstekravet til den digitale terrengmodellen er en oppløsning på 50x50cm. 

– Hver celle (piksel) i modellen er 50x50cm

– basert på en 2 pkt. laserskanning av terrenget

– Er oppløsningen dårligere enn dette får vi ikke gode overvannsanalyser.



TERRENGMODELLEN MED FOTAVTRYKK AV 
BYGNINGER OG ÅPNE STIKKRENNER

Terrengmodell med FKB-data, uten bakgrunnskart.



TERRENGMODELLEN MED BAKGRUNNSKART OG AR5



RESULTAT – VANNANSAMLING

• Der vann samler seg i 
terrenget dersom det ikke 
trenger gjennom terrenget 
eller infrastrukturen i VA-
nettet

• Beregning
– fylling av lavpunkt i 

terrengpunkt, som       
«fanger» vann. 

– SAGA-verktøy
• Modul «Catchment area»

http://www.saga-gis.org/saga_tool_doc/2.1.3/ta_hydrology_0.html


RESULTAT – VANNVEIER

• Beregning 

– Der vann flyter i terrenget.

– Metode D8 ble brukt i Larvik

• egner seg godt i terreng med 

stor variasjon. 

• I flatere terreng – multi flow

direction. 

– SAGA verktøy

• Modul «channel network»

http://www.saga-gis.org/saga_tool_doc/2.1.3/ta_channels_0.html


OPPSUMMERING

1. Vannveier og vannansamling beregnes med analyseverktøy, 

som baserer seg på klinkekulemodellen. 
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