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1. BAKGRUNN 

Reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum ble vedtatt av kommunestyret den 24.05.2018. 
Planområdet ligger innenfor den opprinnelige reguleringsplanen for Mosetertoppen vedtatt den 
25.05.2009, bortsett fra et utbyggingsområde sør for Moseterheisen (Favntoppen). 
 
I forbindelse med detaljregulering av områdene FB8 og FB7 Hafjell skianlegg Mosetertoppen, ble 
det i 2014 utarbeidet et notat med vurdering av flomvannføring i vassdrag på Mosetertoppen (se 
vedlegg). Her ble det beskrevet planer for håndtering av økt overvannsavrenning til vassdragene 
Skurgrasbekken, Dalanbekken, Søndre Slåbekken/Nyseterbekken og Nørdre Slåbekken som følge 
av utbyggingen i området. 
 

 
Vassdrag gjennom Mosetertoppen med nedbørfelt, 2014 

 
Den økte avrenningen til disse vassdragene ble planlagt fordrøyd i dammer. Fordrøyningstiltakene 
innebærer etablering av 4 dammer med samlet fordrøyningsvolum ca. 7600 m³. 
 
Dammen FLS1 ivaretar fordrøyning av den økte avrenningen til Skurgrasbekken etter utbygging. 
Dammen har utløp til Skurgrasbekken og Dalanbekken. Utløpene er utformet slik at overløp går til 
Dalanbekken når Skurgrasbekken har maksimal vannføring. Dalanbekken har et lite nedbørfelt, og 
bekkeløpet følger et friareal ned til skogsterreng nedenfor utbyggingsområdet før utløp til Mosåa. 
 
Det meste av utbyggingsområdene i planen for Mosetertoppen sentrum har avrenning til 
Skurgrasbekken, og inngår dermed i vurderingene fra 2014. 
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Nedbørfeltet til Skurgrasbekken dekker utbyggingsområder i Mosetertoppen sentrum 

 
Reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum omfatter i tillegg et område sør for Moseterheisen. 
Dette området er benevnt Favntoppen, og har avrenning til Lysa. 
 
Figuren på neste side viser nedbørfeltet til Favntoppen med utløp til Lysa (felt F). 
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Nedbørfelt Mosetertoppen inkl. felt F til Lysa gjennom Favntoppen 
 

Denne overvannsplanen ivaretar utbyggingsområdet for Mosetertoppen sentrum, og beskriver 
planlagte tiltak i Favntoppen. 

2. SITUASJON FØR UTBYGGING 

Området består før utbygging hovedsakelig av skogsterreng og grasdekte skiarealer for alpint. 

 
Bildet viser Mosetertoppen sentrum før utbygging 
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Løsmassekart fra NGU viser at grunnen i området hovedsakelig består av tykk morene. 
 

 
 
 

Infiltrasjonsevnen i jordsmonnet er ifølge infiltrasjonskart fra NGU vurdert som middels egnet. 
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I tillegg til de definerte bekkløpene til Skurgrasbekken og Lysa, er det også noen mindre bekker og 
vannårer som fører til disse. 

   
Mindre bekker gjennom nedbørfeltet 

 
Nedbørfeltet i Mosetertoppen sentrum er som tidligere nevnt delt, der nordre del har avrenning til 
Skurgrasbekken og dammen FLS1, mens søndre del/Favntoppen har avrenning til Lysa. 
 

 
Mosetertoppen sentrum med nedbørfelt til Lysa og Skurgrasbekken 
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3. PRINSIPP FOR OVERVANNSHÅNDTERING 

For lokal overvannshåndtering benyttes normalt en tretrinnsstrategi: 
 

1. Forsinket avrenning ved infiltrasjon 
2. Forsinket avrenning ved fordrøyning 
3. Sikre flomveger til resipient 

 
Trinn 1 – Infiltrasjon 
Infiltrasjon er aktuelt når grunnen består av masser som er egnet for lokal infiltrasjon. Overvann 
kan da infiltreres i stedlige masser med infiltrasjonssluk og magasin. Plassering av infiltrasjonstiltak 
må vurderes mht grunnvannstand. 
 
Trinn 2 – Forsinkelse og fordrøyning 
Vegetasjon som bevares eller reetableres har god funksjon som forsinkelse og fordrøyning. 
Forsenkninger i terrenget eller infiltrasjonsmagasin under bakken. 
 
Trinn 3 – Sikre flomveger 
Ved ekstrem nedbør, evt kombinert med snøsmelting, er det viktig å ha kontroll på hvor 
overvannet drenerer. Dette sikres ved at overvann ledes bort fra bygninger og planlagte flomveger 
til vassdrag. 
 
Ved utbygging av hvert delfelt i Mosetertoppen sentrum skal det etableres fordrøyning som 
forsinker avrenningen fra feltet. Fordrøyningen skal dimensjoneres slik at flomvannføring (200-
årsnedbør + 20% klimapåslag) fra feltet som skal bygges ut, ikke blir større etter utbygging enn den 
var før utbyggingen. 
 
Innen hvert felt skal takvann og overflatevann håndteres lokalt på egen tomt og ikke medføre 

raskere avrenning til vassdrag. Løsninger for dette må ivaretas i byggesøknaden for den enkelte 

tomt og for tuntomter. Lokal fordrøyning på tomt kan løses med torvtak, infiltrasjonskum, 

fordrøyning i sprengsteinsmagasin, e.l. 

Avrenning fra fellesarealer, veger, etc skal ha sikre flomveger og føres i grøfter med 

fordrøyningsmuligheter før utløp til vassdrag. 

4. OVERVANN FAVNTOPPEN 

Favntoppen er et tomtefelt som ligger på sørsiden av Moseterheisen. Området inngår i 
nedbørfeltet til Lysa. Feltet er prosjektert for utbygging inkludert tiltak for overvannshåndtering, 
basert på forutsetninger som tidligere beskrevet. 
 

 Flomberegninger 

 Forutsetninger 

Ifølge reguleringsbestemmelsene skal bekkeløp og stikkrenner dimensjoneres for 200-årsflom med 
klimapåslag 20%. Vannføringen beregnes med den rasjonelle formel, som er hensiktsmessig for felt 
av denne størrelsen. 
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Vannføringen Q bestemmes av: 
 
Q = C x A x i x K 
 
C: avrenningsfaktor, forutsatt 0,3 for opprinnelig skogsterreng og 0,6 for utbygd område 
A: feltareal 
i: nedbørintensitet, forutsatt nedbørdata for Lillehammer med returperiode 200 år 
 
Tilrenningstiden/konsentrasjonstiden for feltet bestemmes av formelen 
 

  
 
L: Lengden av feltet 
H: Høydeforskjell i feltet 
Ase: andel innsjø i feltet (%) 
 
Konsentrasjonstiden for nedbørfeltet til Favntoppen utgjør 59 min. 
Nedbørintensitet ved konsentrasjonstid 59 min blir ifølge nedbørdata for Lillehammer ca. 84,5 
l/s*ha. 

 Vannføring før utbygging 

Før utbygging består nedbørfeltet av skogsterreng og utmark, med forutsatt avrenningsfaktor 0,3. 
 
Dimensjonerende vannføring fra nedbørfeltet ved 200-årsflom med 20% klimapåslag før utbygging 
blir da: 
 
Q200 = 0,3 x 31,1 x 84,5 x 1,2 = 949 l/s 

 Vannføring etter utbygging 

Det er i reguleringsbestemmelsene forutsatt at takvann og overflatevann skal håndteres internt på 
egen tomt. Økt avrenning fra nedbørfeltet til Lysa vil derfor komme fra felles opparbeidede arealer 
i feltet, det vil si hovedsakelig vegarealer. Vegarealene i Favntoppen etter utbygging utgjør ca. 
3 900 m². 
 
Dimensjonerende avrenning fra nedbørfeltet ved 200-årsflom med 20% klimapåslag etter 
utbygging blir dermed: 
 
Q200 = ((0,3 x 30,7) + (0,6 x 0,39)) x 84,5 x 1,2 = 958 l/s 
 
Den økte avrenningen skal fordrøyes før utløp til Lysa. Beregning av nødvendig volum for 
fordrøyning gir da: 
 

  
 
Det må etableres fordrøyningsvolum på 34 m³ før utløp til Lysa. 
 
Ved fordrøyning i sprengstein/pukk forutsettes 30% luftvolum, dvs magasinvolum 114 m³. 
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5. TILTAK OVERVANN FAVNTOPPEN 

 Bekker 

I reguleringsplanen er det definert et bekkeløp gjennom Favntoppen, merket FLS. På begge sider av 
bekkeløpet er det regulert en vegetasjonssone med bredde min. 3 m. 
 

 
Bekkeløp (FLS) med vegetasjonssoner (VS) 

 
Dette bekkeløpet skal sikres med utførelse og steinstørrelse ihht veileder for dimensjonering av 
erosjonssikringer av stein fra NVE (4-2009). 
 

 
Prinsippsnitt bekkeløp (FLS) 
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I tillegg kommer et bekkeløp inn mot tomt 14 i feltet. Det etableres et plastret bekkeløp for dette 

løpet langs tomt 14, som føres ut til plastret grøft langs adkomstvegen. 

 
Bekkeløp langs veg og gjennom tomt 14, avskjærende grøft langs skibakke/tomter 

Disse bekkeløpene plastres med samfengt sprengstein som vist på prinsipptegning: 

 

 
Prinsippsnitt mindre bekkeløp 

I bestemmelsene er det forutsatt mest mulig naturlig føring av bekkeløpene med kulper, 

varierende bredder og naturlige bunnforhold. Bekkene gjennom feltet ligger i ganske bratt terreng 

med relativt stort fall (se lengdeprofil tegning LP202). Bekker i bratt terreng har naturlig ingen 

kulper. Terrenget har imidlertid et noe slakere parti langs vegen ved tomt 7 og 8 (pel 90-110). Her 

er det også tilgjengelige arealer for en breddeutvidelse mot vegen. Det foreslås derfor en utvidelse 

av bekken på denne strekningen. Bekkene har godt fall (se profiler tegning LP202), og regulert 

bredde gir god kapasitet ved dimensjonerende vannføring. 
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Utvidelse av bekk 

Bekkene har varierende løp med retningsforandringer. Det etableres i tillegg terskler i bekkeløpene 

som vil fungere som energidrepere. Tersklene vil samtidig gi varierende forhold i bekkene, og gi 

mindre kulper i bekkeløpet der det er naturlig.  

Kantvegetasjon langs bekker skal reetableres for å unngå erosjon. 

Kantvegetasjon og terskler kan i prinsippet utføres som vist på bildet nedenfor: 

 

 

Ved utløp fra stikkrenner skal det etableres terskler for å dempe vannhastigheten og sikre mot 

erosjon. 
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 Stikkrenner 

Det etableres stikkrenner for åpne grøfter og bekker ved kryssing av veger. 
 

 
Stikkrenner ved kryssing av veger 

 
Stikkrennene dimensjoneres for 200-årsflom og klimapåslag 20%. 
 
Dette betyr at stikkrenner for bekkeløpet FLS langs tomt 19-23 blir 600 mm, mens øvrige 
stikkrenner i kryssing av adkomstveger blir 400 mm. Under avkjørsel til tomtene legges 300 mm 
stikkrenner. 
 
Ved utløp av stikkrennene etableres terskler som fungerer som energidrepere. 
 

 Fordrøyning 

Takvann og overflatevann skal håndteres lokalt på egen tomt og ikke medføre raskere avrenning til 
vassdrag. Løsninger for dette må ivaretas i byggesøknaden for den enkelte tomt og for tuntomter. 
Lokal fordrøyning på tomt kan løses med torvtak, infiltrasjonskum, fordrøyning i 
sprengsteinsmagasin, e.l. 
 
Økt avrenning fra opparbeidede fellesarealer, dvs veger, skal fordrøyes før utløp til Lysa. Beregnet 
volum som skal fordrøye den økte avrenningen fra vegarealer utgjør 34 m³ ihht dimensjonering i 
kap. 4.1.3. 
 
Fordrøyningen ivaretas med et rørmagasin i nedre del av feltet som vist på tegning G200. Det 
etableres et inntaksarrangement, der bekken normalt føres inn i DN600 bekkelukking ut til Lysa 
som i dag. Ved flom går bekken inn i et overløp til DN1000 rørmagasin som ligger horisontalt mot 
nord med lengde 45 m. Dette tilsvarer et fordrøyningsvolum på 35 m³. 

 


