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NOTAT  

 

1 Bakgrunn 

Området/tomt er under detaljregulering til utbygging av fritids- og turistformål.  I den forbindelse 
skal det vurderes omlegging av bekken og avrenningssituasjonen fra planområdet etter utbygging.  
 

 
Kartutsnitt fra planbeskrivelsen utarbeidet av Structor Lillehammer AS 
 

  

Til: Structor Lillehammer AS v/Tor Christensen 

Kopi:   

Fra: Structor Lillehammer AS v/Tore Nesje-Haugli 

Oppdrag: 17049  Reguleringsplan Lunnstadmyrvegen – Gaiastova 

Dato: 07.08.2020 

Notat/rev.nr.: 01/rev.02 

Emne: Lunnstadmyrvegen – Gaiastova, regulering. Vurdering dimensjon og trase 
omlegging bekk over tomt  

Stikkrenne, 800 mm 

Lunnstadmyrvegen 

Stikkrenne, 2 rør 
500 mm 
400 mm 

Kringelåsvegen 

Bekk 
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2 Forutsetninger 

TEK 17 §7-2 «Sikkerhet mot flom og stormflo» definerer tre sikkerhetsklasser F1, F2 og F3, der 
fritidsbebyggelse, som planlagt her, plasseres i sikkerhetsklasse F2 som tilsier 200 års 
gjentaksintervall. 

    
Utsnitt fra TEK17  

 

3 Dagens situasjon – eksisterende bekk og nedslagsfelt 

Over området/tomta renner i dag en bekk som har utspring i myrområdet Lunnstadmyra, ca. 100 m 
oppstrøms planområdet. 
En stikkrenne på 800 mm betongrør fører bekken under Lunnstadmyrvegen rett oppstrøms 
reguleringsområdet. 
 

       
Stikkrenne, 800 mm betongrør, under Lunnstadmyrvegen  Stikkrenner under Kringelåsvegen, 500 og 400 DV-rør 
 
Rett etter stikkrenna og ca 20 m langs Lunnstadmyrvegen er bekken lagt i ½-rør (se bilde over til 
venstre). I nedre kant av regulert område krysser bekken Kringelåsvegen i 2 plastrør (dobbeltveggede 
rør), ett 500 mm og ett 400 mm (se bilde over til høyre).      
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Ytterligere nedstrøms krysser bekken under Vardvegen i en stikkrenne av 800 mm betongrør.  
 

 
Stikkrenner under Vardvegen, 800 mm.  
 
 
Vurdering av kapasitet på dagens (eksisterende) stikkrenner: 
 
Stikkrenne under Lunnstadmyrvegen oppstrøms planområdet   

• 800 mm betongrør => ca. q = 800 l/s  
 
Dobbel stikkrenne under Kringelåsvegen rett nedstrøms planområde 

• 500 mm plastrør => ca. q = 350 l/s 

• 400 mm plastrør => ca. q = 200 l/s  
  
Stikkrenne under Vardvegen nedstrøms planområdet   

• 800 mm betongrør => ca. q = 800 l/s  
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Nedslagsfelt til bekken 
Nedslagsfeltet til bekken ved inngangen til planlagt planområde er beregnet manuelt da det ikke lar 
seg gjøre å beregne dette ved hjelp av NVE sitt analyseverktøy NEVINA, da denne bekken ikke er 
definert i NVE sitt kartregister. Nedbørfeltet er manuelt beregnet til ca. 407.000 m2.. Myrområdet 
Lunnstadmyra er en betydelig del av nedslagsfeltet og det er her bekken gjennom planområdet har 
sitt utspring.  
 

 
 

 

 

 

  

Lunnstadmyra Stikkrenne, 800 mm 
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4 Overvannsberegninger og analyser 

For vurdering og beregning av vannmengder ved en eventuell flom finnes flere ulike metoder som 
kan benyttes avhengig av bl.a. tilgjengelige data og størrelsen på nedslagsfeltet og området. NVE 
anbefaler at det i gjennomføring av vurderinger benyttes og vurderes flere metoder (minst to).  
 
Formålet med beregningene og hvilke datagrunnlag som er tilgjengelig har betydning for valg av 
metode.  
 
Ulike beregningsmetoder 
På grunn av manglende datagrunnlag for området er den rasjonelle formel vurdert som den beste 
metoden for å gjennomføre flomberegningene. Det er ikke mulig å få beregnet feltparameterne ved 
hjelp av NVE sitt analyseverktøy NEVINA derfor er disse bestemt og beregnet manuelt. 
For å få en sammenligning mot beregningene med den rasjonelle formel er det gjort en analyse ved 
hjelp av NEVINA på bekken sør for og inntil aktuelt nedbørfelt i et punkt der denne krysser 
Lunnstadmyrvegen rett før Hundersætervegen.  
 
I tillegg er det gjennomført en befaring av nedslagsfeltet til bekken/stikkrenna under 
Lunnstadmyrvegen, vassdraget og området som omfattes av reguleringsplanen.  
 
For vurdering av avrenning før og etter utbygging i aktuelt planområde er den rasjonelle formel 
benyttet pga. feltets relative beskjedne størrelse på 8.750 m2. 
 
Beregningsmetode – den rasjonelle formel  
Beregningene er utført ved bruk av den rasjonelle formel som egner seg for små felt mindre enn 0,5 
km2.   
Tilrenningen til bekken er beregnet i et punkt ved innløpet til planområdet. Areal av nedbørfeltet er 
beregnet ut fra kartgrunnlaget og etter befaring av området og er vurdert til 407.000 m2 
 
IVF-kurve (nedbørdata) for målestasjon Sogstad på Gjøvik med et klimapåslag på 40 % er benyttet i 
beregningene. Data er hentet fra meteorologisk institutt og vurderes som de mest representative 
kjente data for dette området.   
 
Med en vurdert avrenningskoeffisient på 0,2 + 30 % (0,266), en beregnet tilrenningstid på 54 min og 
200 års gjentaksintervall + 40 % klimapåslag vil tilrenningen til bekken i et punkt oppstrøms planlagt 
felt være ca. 1300-1400 l/s.  
Om 50 års gjentaksintervall legges til grunn vil tilrenningen til samme punkt være ca. 850-900 l/s, 
som ca. tilsvarer kapasiteten på de to 800 mm stikkrennene oppstrøms og nedstrøms. 
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Beregningsmetode - NVEs analyseverktøy NEVINA (nedbørfelt og vannføringsindeksanalyse) 
Flomberegningen med denne metoden er utført på bekken lenger sør for vårt aktuelle område for å 
få et sammenlikningsgrunnlag mot beregning utført med den rasjonelle formel. Den gir en beregnet 
flommengde ved 200 års-flom og 40 % klimapåslag på mellom 1,2 og 4,9 m3/s med en middelflom på 
2,4 m3/s for et nedbørfelt på 1,04 km2. Dette nedbørfeltet er mer enn dobbelt så stort, men av noe 
tilsvarende karakter og vurderes som sammenliknbart. 
 
Følgende feltparametre for beregning med NEVINA for dette nedbørfeltet: 

• Areal: 1,04 km2  

• Effektiv sjø: 0 %  

• Høydediff: 1062 – 991 = 151 m 

• Lengde: 1,30 km 
 

Basert på dette synes våre manuelt beregnede feltparametre og øvrige verdier å være 
sammenliknbare og riktige.     
 
Videre vurderinger er derfor basert på beregningene utført med den rasjonelle formel. 
 
Avrenning før og etter utbygging  
Planområdet som bygges ut er på ca. 8750 m2. Med en vurdert avrenningskoeffisient på 0,3 før 
utbygging, 200 års gjentaksintervall + 40 % klimapåslag og en tilrenningstid på 5 min. er avrenningen 
beregnet til ca. 112 l/s.  
Etter utbygging vurderes avrenningskoeffisienten å øke til 0,6, og med en tilrenningstid på 
tilsvarende 5 min. er beregnet avrenning økt til ca. 225 l/s.   
 
For å unngå økt avrenning til bekken nedstrøms hyttefeltet kan den økte avrenningen som følge av 
utbygging håndteres og fordrøyes lokalt. Det normale er å forutsette at avrenningen før og etter 
utbygging skal være den samme. Med denne forutsetningen at videreført vannmengde skal være 
maks 112 l/s (som før utbygging) vil det være behov for et totalt fordrøyningsvolum på ca. 34 m3 for å 
ivareta den økte avrenningen etter utbygging.  
 

Det henvises for øvrig til vedlagte beregninger. 
 
 

  



 

Notat_01_vurdering omlegging bekk_rev02  
www.structor.no  Side 7 av 13 

5 Vurderinger  

Omlegging bekk 
Utbyggingen av planområdet krever en mindre omlegging av bekkeløpet i det avsatt grøntområde 
langs Lunnstadmyrvegen. Dette vurderes som akseptabelt da dagens bekk allerede på deler av 
strekningen går langs Lunnstadmyrvegen mest som en veggrøft samt i et ½-rør på deler av dette 
strekket.  Bekken lukkes ikke, men legges om i plastret åpen grøft i avsatt grøntområde. 
 

 
Skissert omfang omlegging av bekkeløp 

 

       
Dagens bekk i ½-rør på deler av strekningen langs Lunnstadmyrvegen 

Bekkeomlegging 

Eksist. bekk 
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Etablering av fordrøyningsløsninger for å ivareta økt avrenning 
Flere tiltak for fordrøyning er aktuelle, så som å etablere åpne grøfter som fungerer som fordrøyning 
langs veger og i terrenget eller lokal steinmagasiner, f.eks. under veg-grøfter. Terskler for å «strupe» 
videreført vannmengde bør etableres i de åpne grøftene/fordrøyningene før utslipp til bekken. Dette 
detaljeres i senere detaljprosjektering i forbindelse med IG-søknad. 
 
 

6 Oppsummering 

En omlegging av bekken vurderes som akseptabel. 

• Bekkeløpet etableres med et tilstrekkelig tverrsnitt (ca. 0,8 m2 for å ivareta en 200 års 
flomsituasjon) 

• Bekkeløpet erosjonssikres og gis en god hydraulisk utforming 
 
 
For å ivareta økt avrenning fra planområdet etter utbygging:  

• Torvtak 

• Takvann til terreng 

• Grusveger 

• Minimere øvrige tette flater 

• Tilstrebe mest mulig grønne permeable områder/flater 

• Åpne grøfter med terskler for «strupet» videreført vannmengde 
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Bilag; 
1. Overvannsberegninger – av nedslagsfelt oppstrøms med den rasjonelle formel  
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2. Overvannsberegning av nabobekk med analyseverktøyet NEVINA 
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3. Nedbørfeltet fra analyseverktøyet NEVINA utført på nabobekk
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4. Feltparametere fra analyseverktøyet NEVINA utført på nabobekk 

 

 

  



 

Notat_01_vurdering omlegging bekk_rev02  
www.structor.no  Side 13 av 13 

5. Overvannsberegninger – avrenning før og etter i planområdet 

 

 


