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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. 

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

NVEs verktøy Nevina. Denne viser en maksimal vannføring i Stubberudbekken forbi aktuell lokasjon 

på 2,8 m3/s (se vedlegg 1).  
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2 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. 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 til 

Stubberudbekken. Det er altså 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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3 Eksisterende situasjon og området forbi planområdet 
Stubberudbekken går i dag i fritt løp forbi aktuelt område. Flomberegning er utført med Nevina. 

Denne viser en maksimal vannføring i Stubberudbekken forbi aktuell lokasjon på 2,8 m3/s ved 200-års 

flommen med 40% klimapåslag (vedlegg 1). 

Det er generert tverrprofiler av bekken med sideterreng (vedlegg 3), disse viser også inntegnet 

vannstand 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. Dette medfører da et mindre tverrsnittsbehov på 1,2 m2, mot de ovennevnte 2,8 m2 for 

vannhastighet 1 m/s. 

Tverrprofilene viser at Stubberudbekken i hovedsak har kapasitet til å ta unna beregnet flommengde, 

og at en sonebredde på 20 meter er tilstrekkelig som flomsikrende tiltak. 

Ved profil ca. 120 – 140 har ikke bekken stort nok tverrsnitt, og ut fra tverrprofilene kan det 

umiddelbart se ut til at vannet vil kunne strømme inn på byggeområdet i reguleringsplanen. 

Plantegning/terrengform viser imidlertid at terrenghelningen er slik at vannet vil renne tilbake til 

Stubberudbekken et lite stykke nedstrøms pr. 140 (se figur 1). 

 

Figur 2 Plantegning Stubberudbekken forbi aktuelt område 
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4 Konklusjon 
• Avsatt flomsone på 20 meter langs Stubberudbekken ansees å være tilstrekkelig som 

flomsikringstiltak for 200-års flom med 40% klimapåslag. 

• Hovedsakelig vil bekken holde seg innenfor sitt opprinnelige bekkeløp, men på deler av 

strekningen (profil 120 – 140) vil bekken ikke ha kapasitet. Her vil vannet flomme over 

bekkens bredd, men vil holde seg innenfor flomsonen og renne tilbake til Stubberudbekken 

før det når regulert område. 

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

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

 

 

 

Vedlegg 
1. Flomberegning fra Nevina 

2. Flomveg ved tetting av øvre stikkrenne fra InnlandsGIS 

3. Utvalgte teoretiske tverrprofiler med inntegnet flomvannsføring 
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Vedlegg 1: Flomberegning fra Nevina 
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Vedlegg 2: Aktuelle flomveger ved hendelser i områder ovenfor planområdet (InnlandsGIS) 
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Vedlegg 3: Utvalgte teoretiske tverrprofiler med inntegnet flomvannsføring 

 

 


