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Til: Jan Auning 

Fra: Norconsult AS v/ Steinar Myrabø  

Dato 2021-04-06 

 Flomvurdering Bjørgefallet 68 i Hafjell 

Bjørgefallet 68 er en hyttetomt i Øyer kommune, se Figur 1 for oversiktskart. Tomta ligger nær 

Stubberudbekken som har sitt utløp i Lågen, og den ligger innenfor NVE’s aktsomhetssone for flom. I 

forbindelse med utbygging av Bjørgefallet 68, må det gjøres vurderinger med hensyn på fare for flom og 

flomskader. 

 

 

Figur 1 Oversiktskart hentet fra norgeskart. Tomten er i spissen av rød markering.  
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1 Problemstilling 

I forbindelse med utbygging av Bjørgefallet 68, skal fritidsboligen vurderes med hensyn til flomfare. 

Fritidsboligen er tiltenkt å etableres øst for Stubberudbekken, på en klart definert høyde over bekketraseen. 

Den kommer allikevel innenfor aktsomhetssonen for flom; se plassering av tomt i Figur 2. Det skal vurderes 

om det er nødvendig med fysiske tiltak med hensyn til flomfare og flomskader. I følge gjeldende teknisk 

regelverk (TEK 17) er kravet til dimensjonerende flom her 200 års gjentaksintervall pluss klimafaktor. 

 

   

 

Figur 2 Plassering av Bjørgefallet 68 i forhold til bekk. Skraveringen angir aktsomhetssonen. 

  

Stubberudbekken 

Bjørgefallet 68 
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2 Feltbefaring og feltbeskrivelse 

Det er ikke foretatt feltbefaring i forbindelse med dette oppdraget, da en i utgangspunktet anser at det ikke er 

noe flomfare for den planlagte fritidsboligen på bakgrunn av plassering i forhold til bekken, samt tidligere 

beregnet flomvannføring i bekken litt oppstrøms (se referanse).  

I juni 2020 ble det foretatt feltbefaring for å kartlegge feltgrensene og feltegenskapene til Stubberudbekken i 

forbindelse med flomfarevurdering av Vardvegen 108 (se referanse). Kartlagt feltgrense er som vist i Figur 3. 

Feltgrensen til bekken rett nedstrøms Bjørgefallet 68 er vist i Figur 4. Nedbørfeltet er laget i NVE’s program 

NEVINA. Det er så mye bebyggelse og veier i området at NEVINA ikke klarte å beregne feltgrensene selv; det 

ble bare et lite område rett ovenfor punktet. Feltgrensene er derfor manuelt justert i forhold til høydekurver i 

topografisk kartgrunnlag og kartlagte grenser fra tidligere befaring, vist i figur 3.  

 

 

Figur 3 Kartlagt feltgrense til Vardevegen 108 (blå prikk til helt venstre i figuren), ca. 600 meter oppstrøms Bjørgefallet 68 
langs Stubberudbekken. Dette er øverste del av nedbørfeltet til Stubberudbekken. 
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Figur 4 Nedbørfelt til punkt rett nedstrøms Bjørgefallet 68 (som er markert med rød stjerne). Det er hentet fra NVE’s 
program NEVINA, men er justert manuelt. Vardevegen 108 er markert med rød stjerne ca. 600 meter lenger oppstrøms i 
feltet. 

 

3 Analyser 

3.1 Nedbørfelt og avrenning 

Flomberegningene i NEVINA for Stubberudbekken ved Bjørgefallet 68 feilet i analyseprogrammet på grunn av 

de store korrigeringene av feltgrensen. Feltarealet ble allikevel beregnet, da til 0,53 km2, som er ca. 1,25 

ganger så stort som det for Vardvegen 108. Flomveiskartet fra InnlandsGIS i Figur 5 viser at det ikke kommer 

noen flomveier inn i Stubberudbekken på strekningen fra Vardvegen 108 til Bjørgefallet 68, men at det heller 

kan drenere vann ut fra bekken i flomsituasjoner (røde streker). En kan da konkludere med at flomavrenningen 

i hvert fall ikke øker med mer enn det som kommer fra det ekstra arealet. 

3.2 Flomberegning 

Det er gjort en flomvurdering av vannmengdene for Stubberudbekken ved dimensjonerende flom ved 

tomtegrensen til Vardvegen 108 (se referanse). Resultatene av beregningene ble utført med den rasjonelle 

metoden for 200 års gjentaksintervall med klimafaktor på 40%. Flomverdiene (Q200+klf) ligger mellom 1,3-1,8 

m3/s for det kartlagte nedbørfeltet vist i Figur 3. Selv om flomveiskartet ikke viser noe flomvei inn mot 

Stubberudbekken, ble det observert en drensgrøft i Lundstadmyra som i flomsituasjoner kan lede noe ekstra 

vann inn i feltet. I verst tenkelig tilfellet, hvis alt vann fra dette nabofeltet drenerer inn mot Stubberudbekken, 

så ble dimensjonerende flom beregnet til mellom 2,7-3,6 m3/s. Det siste er svært lite sannsynlig, men tas med 

videre i vurderingene. Ut fra størst tenkelig nedbørfelt og tidligere flomberegninger oppstrøms, så anslås 

dimensjonerende flomverdier (Q200+klf) i Stubberudbekken ved Bjørgefallet 68 til å være maksimalt 4,5 m3/s. 
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Figur 5 Flomveiskart fra InnlandsGIS. Røde streker er der vann kan ta på avveie i flomsituasjoner ved veikrysninger ol. 

Bjørgefallet 68 er markert med rød stjerne. 

 

3.3  Kapasitets- og vannlinjeberegninger 

Det er gjort en kapasitetsvurdering av den delen av Stubberudbekken som renner langs nordsiden av 

Bjørgefallet 68, samt vannlinjeberegninger ved dimensjonerende flom. Det er utført manuelle 

kapasitetsberegninger med Mannings formel og vannlinjeberegninger ved simulering i HEC-RAS. 

Kapasitetsvurderingene viser at man kan regne med at kapasitet i bekkeløpet er på ca. 10 m3/s. Videre følger 

en nærmere beskrivelse av selve beregningene. 

3.3.1 Beregningsmetode 

Mannings formel ligger til grunn for både manuelle beregninger og simuleringer i HEC-RAS. Formelen 

forutsetter normalstrømning, dvs. at helning på vannoverflaten tilsvarer helning på bunn av bekkeløpet. Det er 

rimelig å anta at dette er tilfellet her. 

Mannings formel avhenger av en faktor Mannings tall «n». Mannings tall angir «ruheten» i bekkeløpet og 

oversvømt areal. Jo høyere n, jo høyere ruhet (og mindre kapasitet). Da det ikke har vært befaring er det antatt 

et relativt høyt Mannings tall for sikkerhets skyld. For bekkeløpet med sideområder er derfor n satt lik 0,07, 

som representerer et bekkeløp med en del vegetasjon, steiner og svinger.  For veger og planerte flater er 

ruheten lavere og n er satt lik 0,025. 
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Som terrenggrunnlag er det benyttet laserdata med 5 pkt/m² (0,25 m) fra 2019. Beregningsområdet har grid-

størrelse 0,5x0,5 m. 

3.3.2 Manuell beregning med Mannings formel 

Ved Manuell beregning av bekkeløpets kapasitet benyttes følgende formel (Mannings formel): 

𝑄 =
1

𝑛
∙ 𝐴 ∙ 𝑅1/3 ∙ √𝑆0 

Q er vannføring (m3/s), n er Mannings tall, A er strømningsareal (m2), R er hydraulisk radius (m) og S0 er 

bunnhelling (m/m) 

 Det er ca. 15% fall på bekken forbi Bjørgefallet 68 (se Figur 6), dvs. S0 = 0,15 m/m  

 

 

Figur 6 Helning på bekken hentet fra Scalgo med laserdata (0,25 m oppløsning) fra hoydedata.no. 

 

Med et Mannings tall, n, for bekkeløpet på 0,07 får vi at  
1

𝑛
= 14. 

Areal, A og hydraulisk radius, R, er funksjoner av vanndybde og tverrprofil av bekkeløpet. Tverrprofilet hvor 

det er antatt minst kapasitet og som kan skape flomproblemer for tomta er vist i figur 7. Tilgjengelig vanndybde 

før overløp mot tomta (venstre side av tverrprofilet) er ca. 1,3 m. Med dette til grunn som den maksimale tillatte 

vanndybden får vi en beregnet kapasitet med Mannings formel på 10 m3/s.  
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Figur 7 Tverrprofil hentet fra Scalgo med laserdata (0,25 m oppløsning) fra hoydedata.no. 

Bjørgefallet 68 
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3.3.3 Vannlinjeberegning med HEC-RAS 

Det er benyttet 2D-beregning, som er antatt å gi god nøyaktighet for dette tilfellet. Oppstrøms grensebetingelse 

er dimensjonerende vannføring: Q = 4,5 m3/s. Det ble utført to simuleringer med oppstrøms grensebetingelse 

plassert to ulike steder; hhv. rett nedstrøms stikkrenna gjennom vegen ovenfor tomta («a»), og oppstrøms 

stikkrenna («b»). «b» tilsvarer en situasjon hvor stikkrenna går tett. 

Nedstrøms grensebetingelse er normalstrømning med fall på 0,02 m/m. Det er godt fall videre nedstrøms 

beregningsområdene, og det er ikke fare for oppstuving e.l. som vil påvirke strømning innenfor 

beregningsområdet.  

Resultatet av beregningene vises i Figur 8 for situasjon «a» (alt vannet renner i bekkeløpet), mens Figur 9 

viser situasjon «b» (stikkrenna går tett og noe vann drenerer mot sør langs Bjørgefallet). 

 

 

Figur 8 Utsnitt av resultat av beregning med HEC-RAS der alt flomvannet renner i bekkeløpet, via stikkrenna og ev. at 

vegen blir utvasket («a»). 
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Figur 9 Utsnitt av resultat av beregning med HEC-RAS hvis stikkrenna går tett («b»). Blåfargen fra lyst til mørkeblått viser 
vanndybder fra 4 cm til 1 meter. 

 

Resultatet av vannlinjeberegningene viser at uansett ekstremsituasjon, så drenerer det ikke noe vann fra 

bekken og inn på tomta. Modelleringen viser at flomvannet som ev. tar på avveie oppstrøms tomta ved for liten 

kapasitet i stikkrenna vil drenere i veigrøfta på østsiden av Bjørgefallet. 
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4 Vurdering av flomfare 

På bakgrunn av analysene utført ovenfor anses Bjørgefallet 68 til å være sikker i forhold til dimensjonerende 

flom (Q200+klf), som tilfredsstiller kravene i forhold til gjeldende teknisk regelverk (TEK 17).  
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