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NOTAT 

 

1 Bakgrunn 
I forbindelse med gjeldende Områdereguleringsplan H5 og H6-områdene i Hafjell er det avsatt en 20 

meter flomsone mot Stubberudbekken for å ivareta sikkerheten ved eventuelle flomhendelser. 

Det er nå igangsatt detaljregulering av byggeområder på del av H5, Storsteinvegen – Stubberudsætra 

(planid 201709). Byggeområdene her ligger inntil denne sonen. 

 

Figur 1 Utsnitt av områdreguleringsplan 

Dette notatet er utarbeidet for å vurdere om denne sonen er tilstrekkelig som flomsikrende tiltak i 

forhold til detaljreguleringen. 
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2 Flomberegninger 
Det er stilt krav om at det skal vurderes flere metoder for beregning av vannmengder ved en 

eventuell flom. Nedenfor er det omtalt tre forskjellige metoder, samt vurdert deres aktualitet for det 

aktuelle nedbørsfeltet. Nedbørsfeltet er beregnet til ca 1 km2 (se nedenfor). 

2.1 Flomberegninger med NVEs flomformel (NEVINA) 

Metoden er beregnet for naturlige felt, der flomvannføringen beregnes ut fra normalavrenninga fra 

området (QN), feltareal, effektiv innsjøprosent og en klimafaktor. Den tar ikke hensyn til andre viktige 

feltegenskaper, som f.eks. bratthet, løsmassetype og urbaniseringsgrad (andel tette flater o.l.). 

Metoden er anbefalt for nedbørsfelt i størrelse 0,2 - 53 km². 

Flomberegningen med denne metoden viser en beregnet flommengde ved 200års-flom og 40% 

klimapåslag på 2,8 m3/s 

2.2 Flomberegninger med den rasjonelle metode 

Flomvannføringen beregnes da ut fra en avrenningskoeffisient, dimensjonerende nedbørintensitet, 

feltareal og en klimafaktor. Avrenningskoeffisienten angir hvor stor del av nedbøren som renner hurtig 

av og bidrar til flomtoppen, og velges i de ulike deler av feltet ut fra tabell med ulike terrengtyper med 

justering ut fra løsmassetype og terrenghelning. 

Den rasjonelle formel er best tilpasset små nedbørfelt, 2 - 5 km2 iflg SVV sin håndbok, mens iflg 

Vassdragshåndboka anbefales formelen til felt mindre enn 0,2 – 0,5 km2. 

Flomberegningen med denne metoden viser en beregnet flommengde ved 200års-flom og 40% 

klimapåslag på  m3/s 

 

2.3 Flomberegninger med PQRUT 

Flommodulen i PQRUT er en lineær karmodell, der avløpet antas å være proporsjonalt med innholdet. 

PQRUT-metoden er anvendelig for arealer mellom 1 og 200 km2, og ansees derfor som lite aktuell for 

dette nedbørsfeltet. 

 

2.4 Flommengde 

Det er utført flomberegning med 200 år gjentakelsesintervall og med 40% klimapåslag ved hjelp av 

tre metoder: 

NEVINA (vedlegg 1) viser en beregnet flommengde på 2,8 m3/s. 

Rasjonelle metode (vedlegg 2) viser en beregnet flommengde på ca. 3,0 m3/s 

NIFS (vedlegg 3) viser en beregnet flommengde på 2,7 m3/s. 
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Vi vurderer at alle metodene kan benyttes her, og de tre metodene gir relativt like flomverdier. 

Basert på at den rasjonelle formel av noen vurderes å gjelde for mindre felt vurderer vi at 

flomverdien fra nasjonalt formelverk gir den mest representative verdien på 3,0 m3/s. 

3 Nedbørfeltets størrelse og området ovenfor planområdet 

 

Iflg NEVINA er nedslagsfeltet for bekken regnet fra nedkant av planområdet på ca. 1,0 km2 og 

strekker seg fra 577 opp til 1064 m.o.h.  

Dersom nedbørfeltets omfang og utstrekning vurderes grundigere (både med tanke på kotehøyde,  

bekkesystemer, avskjærende vegsystemer og andre faktorer som spiller inn) ser vi at dette stemmer 

ganske godt overens med det som fremkommer fra NEVINA. 
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Stubberudbekken ligger mellom Bjørgebekken i sør, og Nestingbekken i nord. Dette medfører at 

nedbørsfeltet er relativt smalt og langt, fra Hafjelltoppen og ned til Stubberudsætra. 

Anslått omfang av nedbørsfeltet er 0,96 km2. 

Deler av området er registrert som myr og skog, men området er også delvis utbygd med veger og 

hyttefelt, i første rekke Hafjell Panorama like ovenfor Storsteinvegen som ble utbygd sist på 90-tallet, 

samt Hafjelltoppen som ble påbegynt før OL-1994. Hyttefeltene er utbygd med offentlig vann- og 

avløpssystem og vegsystem med stikkrenner og føring av overvann blant annet til Stubberudbekken. 

Det er i dag flere stikkrenner for Stubberudbekken oppstrøms aktuelt område, gjennom vegene som 

tilhører disse utbygde områdene. Simuleringer via nettsiden InnlandsGIS viser at Stubberudbekken i 

en flomsituasjon vil flomme i sitt opprinnelige løp dersom disse stikkrennene er åpne. 

Dersom stikkrennene for Stubberudbekken eller andre renner i Hafjell Panorama er tette eller går 

fulle, vil vannet ende i øvre grøft langs Storsteinvegen ovenfor planområdet og følge denne et stykke 

sørover, før det igjen ledes via terreng tilbake inn i Stubberudbekken. Det vil da ikke flomme inn over 

aktuelt område (se vedlegg 2).  
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4 Eksisterende situasjon og området forbi planområdet 
Stubberudbekken går i dag i fritt løp forbi aktuelt område. Flomberegning i Stubberudbekken forbi 

aktuell lokasjon viser 3,0 m3/s ved 200-års flom med 40% klimapåslag. 

Det er generert tverrprofiler av bekken med sideterreng (vedlegg 4). 

Disse viser også inntegnet vannstand for beregninger gjort med NEVINA (2,8 m3/s) ved en 

konservativ verdi for vannhastighet på 1 m/s. 

Beregninger av vannhastighet for et løp med 15% helling og Mannings tall 15 viser en vannhastighet 

på 2,3 m/s. Med en vannføring på 3,0m3/s vil dette medføre et tverrsnittbehov på 1,3 m2. 

Det reelle tverrsnittbehovet er derfor betydelig mindre enn det som er illustrert i vedlegg 4. 

Som en ekstra sikkerhet mot flom kan det vurderes å etablere en voll langs yttergrensen i 

flomsikringssonen inn mot feltet pr. ca 120 – 150, men dette anses ikke strengt nødvendig ihht. 

beregnet vannmengde og kapasitet. 

 

Figur 2 Plantegning Stubberudbekken forbi aktuelt område 
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5 Planbestemmelser om overvann i planområdet 
I planbestemmelsene for reguleringsplanen Storsteinvegen-Stubberudsætra står følgende under pkt. 
5.6.1 Overvann: 

• Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200-års 
flom med klimapåslag på 40% iht TEK17 § 7-2.  
Planlegging av dette skal foretas av personell med relevant fagkompetanse. 
 

• Takvann og overflatevann skal føres til terreng på egen tomt, håndteres lokalt og ikke føre til 
nevneverdig økt avrenningshastighet til omgivelsene. Torv skal benyttes som taktekking på alle 
bygg.  
 
Etter dialog med NVE og Øyer kommune er denne bestemmelsen supplert med følgende: 
 
I byggesak skal det dokumenteres at avrenningshastighet for overvann fra tomta ikke økes ift. 
situasjonen før bygging. Om nødvendig skal søknad om tillatelse til tiltak omfatte prosjektert 
fordrøyningsanlegg på egen tomt som oppfyller dette kravet. 
 

Ut fra dette vil utbyggingen i planen ikke påvirke områder nedstrøms ift flom/overvann. 

 

6 Konklusjon 
• De forskjellige metodene å beregne flommengde på viser omtrent samme verdi. Det er med 

bakgrunn i nedbørsfeltets omfang valgt å legge mest vekt på den rasjonelle metode. 

• Avsatt flomsone på 20 meter langs Stubberudbekken ansees å være tilstrekkelig som 

flomsikringstiltak for 200-års flom med 40% klimapåslag. 

• Hovedsakelig vil bekken i en flomsituasjon holde seg innenfor sitt opprinnelige bekkeløp, 

men på deler av strekningen (profil 120 – 140) har bekken noe redusert kapasitet. Her kan 

vannet flomme over bekkens bredd, men vil holde seg innenfor flomsonen og renne tilbake 

til Stubberudbekken før det når regulert område. Det kan vurderes å etablere en mindre voll 

som ekstra sikkerhet på deler av strekningen 

• Dersom stikkrennene for Stubberudbekken eller andre renner i Hafjell Panorama er tette 

eller går fulle, vil det ikke flomme vann inn over aktuelt område. 

• Egne arealer til fordrøyning av overvann vurderes ikke som aktuelt da planbestemmelsene 

sikrer at det ikke blir nevneverdig økt avrenningshastighet til omgivelsene.  

 

Vedlegg 
1. Flomberegning fra NEVINA 

2. Flomberegninger rasjonell metode 

3. Flomberegninger NIFS 

4. Utvalgte teoretiske tverrprofiler med inntegnet flomvannsføring  

5. Flomveg ved tetting av øvre stikkrenne fra InnlandsGIS 
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Vedlegg 1: Flomberegning fra Nevina 
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Vedlegg 2: Flomberegninger med den rasjonelle metode 
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Vedlegg 3: Flomberegninger ved NIFS 
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Vedlegg 4: Utvalgte teoretiske tverrprofiler med inntegnet flomvannsføring 
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Vedlegg 5: Aktuelle flomveger ved hendelser i områder ovenfor planområdet (InnlandsGIS) 

 


