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 Oversikt over vassdragstekniske tiltak i Trodalsbekken.  

1 Bakgrunn og hensikt 

Norconsult bistår Øyer kommune med planlegging av Trodalen boligfelt. Utbyggingen vil berøre 

Trodalsbekken, og Norconsult har planlagt flere tiltak, blant annet: omlegging av løpet, nye kulverter og 

erosjonssikring. 

Dette notatet beskriver de planlagte tiltakene, og er ment som grunnlag for reguleringsplanen. Notatet 

inneholder ikke detaljerte beregninger. 

2 Dimensjonerende vannføring 

Norconsult har utført flomberegning for Trodalsbekken. Beregningene er beskrevet i Flom- og 

dreneringsvurderinger for Trodalsbekken, (S. Myrabø, Norconsult-notat 5176887-01-J03, datert 31.10.2019), 

som er vedlagt. 

Dimensjonerende vannføring der Trodalsbekken krysser Gamlevegen er satt til 200-års flom pluss 

klimatillegg på 40 %: Qdim = 1,4*Q200 = 3 m3/s. Fordi restfeltet nedstrøms Gamlevegen er lite, har vi antatt 

samme vannføring helt til utløpet i Lågen.  

3 Oversikt over flomproblem og planlagte tiltak 

Dette kapittelet gir en oversikt over de planlagte tiltakene innenfor området som skal reguleres. Detaljert 

beskrivelse finnes i påfølgende kapittel. 

3.1 Oppstrøms ende mot Gamlevegen 

Rett nedstrøms Gamlevegen er Trodalsbekken lukket over en lengde på ca. 100 m. Den er åpen igjen 

nedstrøms jordet, se Figur 3. Det er to eksisterende stikkrenner for bekkelukkingen, med D = 280 mm og D = 

550 mm, se Figur 1.  

Stikkrennene har en samlet kapasitet på ca. 0,5 m3/s. Dette er ikke tilstrekkelig til å avlede dimensjonerende 

flom (3 m3/s). Vann vil derfor renne over Gamlevegen, forbi husene langs vegen og over jordet før vannet 

renner tilbake i Trodalsbekken. 

Vi har beregnet hvordan vannet vil renne vha. HEC-RAS 2D, se Figur 2. Det blir ikke gjort tiltak for å åpne 

bekken eller øke kapasiteten. I reguleringsplanen blir flomsonen regulert som faresone for flom. 

Den åpne strekningen av Trodalsbekken blir erosjonssikret. Det blir lagt spesiell vekt på å sikre overgangen 

mellom bekken og det usikrede jordet for å begrense tilbakegraving på jordet under flom. 

Dersom stor flom fører til overtopping av Gamlevegen forventer vi kraftig erosjon på jordet. For å fange opp 

massene før den første kulverten vil det bli anlagt et basseng, se Figur 3. 
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Figur 1 Lukking av Trodalsbekken ved Gamlevegen. Plassering av stikkrenner 

 

Figur 2 Flomsone ved overtopping av Gamlevegen (Fargene viser vannhastighet. Antar at eksisterende stikkrenne er 
blokkert, alt vannet renner over veien.) 
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3.2 Omlegging langs ny veg 

Pga. den nye veien mellom Gamlevegen og Kongsvegen legges Trodalsbekken om på enkelte strekninger. 

Da blir bekken liggende inntil vegfyllingen. Prinsipp for utførelsen er vist i Figur 5. 

3.3 Eksisterende kulvert til Søre Bryhnsåa stenges 

I dag føres Trodalsbekken til Søre Bryhnsåa i en D = 600 mm betongkulvert, se Figur 3. Denne kulverten tas 

ut av drift (innløpet tettes) og Trodalsbekken legges tilbake til sitt gamle løp mot Lågen. 

3.4 Kryssing av Kongsvegen og E-6 – tilbakeføring til gammelt løp 

Trodalsbekkens opprinnelige løp ut i Lågen er i dag utydelig og delvis gjentettet. Under Kongsvegen er det 

en gammel steinkulvert som er nesten fylt av sedimenterte masser. Under E-6 er det en ny kulvert (D = 600 

mm). Begge disse har for liten kapasitet.  

Opprinnelig løp vil bli utvidet slik at det får kapasitet til å avlede dimensjonerende flom. Det vil bli anlagt nye 

kulverter. 
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|  

Figur 3 Trodalsbekken, oversikt over tiltak  
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4 Tiltak oppstrøms planområdet 

Ved beregning av dimensjonerende flom inn til planområdet (ved Gamlevegen) ble det gjort flere 

forutsetninger om tiltak oppstrøms. Sitat fra Flom- og dreneringsvurderinger for Trodalsbekken: 

 

Det forutsettes at kommunen gjennomfører de tiltakene som er nødvendige, slik at forutsetningene for 

flomberegningene blir oppfylt. 

5 Kulverter 

Det vil bli anlagt 5 nye kulverter på strekningen, se Figur 3 for plassering. 

5.1 Kapasitetsberegning 

Alle kulvertene dimensjoneres for Qdim = 3 m3/s.  

5.1.1 Kulvert 1 til 4  

For kulvert 1 til 4 forutsettes det innløpskontroll. Kulvertene er korte og fallet i bekken er tilstrekkelig til å gi 

overkritisk strømning. 

For kulvert med innvendig D = 1200 mm og vertikal frontmur vil Q = 3 m3/s gi vannstandsstigning på 1,7 m 

målt fra bunnen i innløpet. Med avrundet innløp reduseres vannstandsstigningen til 1,5 m. (Chart 1 A i 

Hydraulic Design of Highway Culverts, FHWA, 2001.) 

Vi mener at det er akseptabel vannstandsstigning og velger derfor kulvert D = 1200 mm for kulvert 1 – 4. 

Nøyaktig nivå (kotehøyde) på kulverten må bestemmes ifm. detaljprosjekteringen. 

 

5.1.2 Kulvert 5 under E6  

Kulvert 5 som må presses under E6 blir vesentlig lengre enn de andre. Kapasiteten er derfor kontrollert for 

utløpskontroll.  
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Forutsetninger: 

 Lengde = 40 m 

 D = 1200 mm 

 Mannings-tall M = 80 

 Tapskoeffisienter: kinn = 0,5, kut = 1,0 

 Fulltløpende (rørstrømning) 

Q = 3 m3/s gir totalt falltap på ca. 0,8 m, som er tilgjengelig basert på kulvertens fall på 2 % (40 m * 2 % = 0,8 

m). Velger derfor kulvert D = 1200 mm for kulvert 5. 

 

5.2 Varegrind ved kulvertinnløp 

Generelt fraråder vi å montere varegrind foran innløpene. De går ofte tett under flom, slik at kulverten 

blokkeres.  

Vi forutsetter at alle kulvertene anlegges uten grind.  

6 Bekketverrsnitt og erosjonssikring 

Generelt erosjonssikres Trodalsbekken der den legges om og i tilknytning til kulverter, 

masseavlagringsbasseng osv.  

I tillegg må øvre del, ved overgang fra lukket til åpent løp, sikres spesielt. Her er det svært bratt og i tillegg 

må vi forvente at vannet vil grave mye på jordet. 

Bekkeløpets kapasitet (størrelse og form) og erosjonssikring tilpasses bekkens fall.  

 

6.1 Dimensjonering av tverrsnitt 

Forutsetninger 

 Q = 3,0 m3/s 

 Trapesformet tverrsnitt med bunnbredde B = 1 m. 

 Sideskråning = 30 grader (1:1,7)  

 Mannings tall, M = 20  

Bunnhellingen til bekken varierer i intervallet 2,5 % til 15 %, unntatt ved overgangen mellom lukket og åpent 

løp i øvre del. Der er det vesentlig brattere, så den delen må behandles spesielt. 

Tabell 1 viser normalstrømningsdybden beregnet med Mannings formel. Ved detaljprosjektering vil ulike 

deler av bekken gis et tverrsnitt som sikrer tilstrekkelig kapasitet, pluss et lite fribord. Der bekken ligger inntil 

veifyllingen, eller der andre forhold tilsier det, kan det bli nødvendig å gjøre sidene brattere. Da vil 

bunnbredden / dybden bli tilpasset for å gi tilstrekkelig kapasitet. 
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Tabell 1 Normalstrømningsdybe og hastighet som funksjon av bunnhelling 

 Bunnbredde, B = 1,0 m 

Bunnhelling, 
So 

 
(%) 

Vann-
dybde, yn 

 
(m) 

Vann-
hastighet, V 

 
(m/s) 

Froudetall, 
F 
 

(-) 

15 % 
(1/6,7) 

0,46 3,5 1,9 

10,0 % 
(1/10) 

0,53 3,0 1,6 

7 % 
(1/14,3) 

0,58 2,6 1,4 

4 % 
(1/25) 

0,66 2,1 1,0 

2,5 % 
(1/40) 

0,74 1,8 0,8 

 

 

6.2 Dimensjonering av erosjonssikring 

 

6.2.1 Generelt om oppbygging av sikringen 

Sikringen vil bli utført med stein fra brudd (sprengt stein) over et filterlag og en fiberduk, se Figur 4 og Figur 

5. Sideskråning for ordinær sikring vil tilpasses terrenget, men forutsettes å ligge i området 1:1,7 til 1:2, 

eventuelt slakere. 

Nødvendig steinstørrelse, og derved også tykkelsen på sikringslag og filter, varierer med bunnhellingen og 

vil bli tilpasset hellingen på ulike delstrekninger. 

I øvre del, oppstrøms kulvert 1, er det bratt. Nødvendig steinstørrelse blir så stor at sikringen utføres som 

ordnet plastring med sideskråning 1:1, se Figur 6. Ved masseavlagringsbassenget og overgang til jordet 

over bekkelukkingen vil tverrsnittet bli utvidet i forhold til det som er vist i Figur 6. 
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Figur 4 Oppbygging av ordinær erosjonssikring, prinsippsnitt 

 

 

Figur 5 Oppbygging av erosjonssikring langs vegfylling, prinsippsnitt 

 

Ca. 1 m 

Prinsipp for oppbygging av sikring 

Sideskråning tilpasses (1:1,7 – 1:2) 

Dybde, steinstørrelse og tykkelse på sikringslag og 

filter varierer med bunnhelling (So) 

Ca. 1 m 

Prinsipp for oppbygging av sikring langs veifylling 

Sideskråning tilpasses (1:1,7 – 1:2) 

Dybde og steinstørrelse og tykkelse på sikringslag og filter 

varierer med bunnhelling (So) 



Notat 

Oppdragsgiver: Øyer kommune 

Oppdragsnr.: 5176887   Dokumentnr.: 02 

2019-11-01  |  Side 9 av 13 x:\nor\oppdrag\lillehammer\517\68\5176887\5 arbeidsdokumenter\52 hydraulikk\notater og rapporter\20191101 
notat_vassdragstekniske tiltak i trodalsbekken.docx 

 

 

Figur 6 Oppbygging av plastring for øvre bratte del, prinsippsnitt 

  

6.2.2 Beregning av steinstørrelse 

Nødvendig steinstørrelse for ulike bunnhellinger er beregnet med Robinsons formel (Robinson & Rice, 

Stability of rock chutes. First Int. Conference on Water Resources, San Antonio 1993). Forutsetninger og 

resultat er vist under. 

Forutsetninger 

 Q = 3,0 m3/s 

 Trapesformet tverrsnitt med bunnbredde B = 1 m. 

 Sideskråning = 30 grader (1:1,7) Dette er maksimum for vanlig sikring. Eventuelt kan sideskråningen 

gjøres brattere ved at den bygges opp som plastring / støttemur el. 

 Korreksjonsfaktor for sideskråning: 1,4 

 Sikkerhetsfaktor Sf = 1,2.  

 Enhetsvannføring q = 2,5 m3/s/m  

  

Ca. 1 m 

Prinsipp for oppbygging av plastring i øvre, bratte del 

Sideskråning 1:1 

Dybde, steinstørrelse filter varierer med bunnhelling (So) 
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Beregning av steinstørrelse 

Tabellen under angir nødvendig steinstørrelse for sikring av bunn og side som funksjon av bunnhelling. 

Tabell 2 Steinstørrelse som funksjon av bunnhelling 

 Bunnbredde, B = 1 m 

Bunnhelling, 
So 
 

(%) 

Bunnsikr., 
Robinson 

D50 
(m) 

Sidesikr., 
Robinson 

D50 
(m) 

15 % 
(1/6,7) 

0,55 0,76 

10,0 % 
(1/10) 

0,48 0,67 

7 % 
(1/14,3) 

0,36 0,50 

4 % 
(1/25) 

0,23 0,32 

2,5 % 
(1/40) 

0,15 0,21 

 

6.3 Sikring av overgangen mellom jordet og eksisterende løp 

Ved stor flom vil gamlevegen bli overtoppet og vannet vil strømme over mellom hus og over jordet før det 

renner tilbake i elvas opprinnelige løp, se Figur 2. 

Skråningen fra jordet og ned til eksisterende løp er bratt, ca. 1:2, og må sikres mot erosjon. Kanten av jordet 

må også sikres mot undergraving.  

Kanten av jordet, ved overgangen til plastret løp, må også utformes slik at flomvann som kommer over jordet 

samles før det ledes ned i et definert, erosjonssikret løp. 

Snittet i Figur 7 viser prinsippløsning for overgangen mellom jordet og eksisterende bekkeløp. 
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Figur 7 Overgang mellom jorde (flomvei) og eksisterende bekkeløp (prinsippsnitt) 

 

7 Massetransport 

7.1 Generelt 

Generelt ventes lite massetransport nedstrøms kulvert 1. På den strekningen blir bekken erosjonssikret slik 

at det er liten tilgang på masse som kan transporteres. 

I øvre del forventes stor massetransport hvis Gamlevegen overtoppes. Vannet vil da renne over plen og 

jorde før det kommer tilbake i bekkens opprinnelige løp. Jordet er særlig utsatt for erosjon. Her forventer vi 

omfattende graving. 

Kanten av jordet / overgangen til eksisterende bekkeløp må erosjonssikres slik at vi unngår tilbakegraving og 

ravinedannelse på jordet, se avsnitt 6.3. 

 

7.2 Massebasseng oppstrøms kulvert 1 

For å fange opp massene fra jordet og hindre tilstopping av kulvert nr. 1 må det anlegges et basseng for 

oppfanging.  

Bassenget utformes ved å bygge en plastret løsmasseterskel over bekkedalen, se Figur 8. Terskelen gis 

høyde på 1 til 2 m (vurderes ifm. detaljprosjektering) og plastres med stor stein.  

Fordi vi forventer stor graving og massetransport fra jordet anbefaler vi å plasseres en stokkgrind i V-form for 

oppstrøms terskelen. Den vil bidra til å fange opp drivgods og stein, Figur 9 viser eksempel fra Sveits. 
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Figur 8 Basseng for masseavlagring, prinsippsnitt 

 

 

Figur 9 Eksempel på drivgodsfelle i Sveits 

 

 



Notat 

Oppdragsgiver: Øyer kommune 

Oppdragsnr.: 5176887   Dokumentnr.: 02 

2019-11-01  |  Side 13 av 13 x:\nor\oppdrag\lillehammer\517\68\5176887\5 arbeidsdokumenter\52 hydraulikk\notater og rapporter\20191101 
notat_vassdragstekniske tiltak i trodalsbekken.docx 

 

Vedlegg: 

Flom- og dreneringsvurderinger for Trodalsbekken 
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