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Kort sammendrag

Det er utført flomvurdering ved hyttetomt i Bjørgefallet 68 (gnr/bnr 11/119) i Hafjell i Øyer kommune 
i Innlandet. Vurderingen er gjort for en 200-årsflom med 40% klimapåslag i Stubberudbekken.

Det er satt opp en todimensjonal hydraulisk modell i programmet HEC-RAS, på bakgrunn av en 
terrengmodell generert fra laserdata. Modellen er kjørt med beregnet flomvannføring, og resultatene 
viser at den aktuelle tomten er utenfor flomsonen.

Det er knyttet usikkerhet til kartleggingen, både til benyttede flom- og ruhetsverdier, og terrengdata. 
Det er derfor lagt til en sikkerhetsmargin for vannstigning. Det er foretatt en følsomhetsanalyse med 
økt ruhet, som gir en maksimal økning i vannstand på 6 cm langs den aktuelle bekkestrekningen ved 
tomten. Selv med en konservativ sikkerhetsmargin på 50 cm, ligger tomten vel over flomsikkert nivå.

Resultatet av vannlinjeberegningen og flomkartleggingen viser at flomsikkerheten for tomten er god.
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Forord

Asplan Viak har vært engasjert av Jan Gunnar Auning for å gjennomføre flomvurdering ved tomt i 
Bjørgefallet 68 (gnr/bnr 11/119) i Øyer kommune i Innlandet, i forbindelse med planlegging av ny 
hytte. 

Haregewoin Haile Chernet har vært oppdragsleder hos Asplan Viak, og har utført flomvurderingen og 
utarbeidet rapporten. Rapporten er kontrollert av Åsta Gurandsrud Hestad.

Trondheim, 12.10.2020

Haregewoin Haile Chernet Åsta Gurandsrud Hestad
Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1. INNLEDNING
I forbindelse med planlegging av ny hytte på eiendom i Bjørgefallet 68 (gnr./bnr. 11/119) i Hafjell i Øyer 
kommune, er det gjort vurdering av flomfare for Stubberudbekken langs tomten, samt vurdering av 
flomsikringstiltak i henhold til Plan- og bygningsloven (TEK 17 § 7-2). Planområdet faller innenfor 
sikkerhetsklasse F2 som betyr at 200-årsflom er dimensjonerende. Figur 1-1 viser oversiktskart over 
tomten.

Figur 1-1: Oversiktskart over planområdet.

Figur 1-2: Situasjonsplan - hyttetomt.
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2. FLOMBEREGNING
Beregningene er utført i henhold til NVEs retningslinjer for flomberegninger, NVEs veileder for 
flomberegning i små nedbørfelt, og veilederen om tekniske krav til byggverk, TEK17 § 7-2. I henhold til 
TEK17 må bebyggelse plasseres sikkert med hensyn til flom, eller annen fare knyttet til vassdrag, som 
isgang, erosjon, skred og masseavlagring. Sikkerhetsklasse mot flom vil være F2, med krav om sikkerhet 
mot 200-års flom. 

Det finnes ulike metoder for flomberegning, avhengig av tilgjengelige data/observasjoner i området 
og størrelsen på avrenningsfeltet. Det beste grunnlaget for vannføringsberegninger, er 
vannføringsmåling over en lang periode i det aktuelle vassdraget. Det er ingen slike målinger for 
Stubberudbekken.  Nedbørfeltet til Stubberudbekken rett nedstrøms hyttetomta er så lite, at det er 
vanskelig å finne representative måleserier for vannføring fra målestasjoner i nærliggende vassdrag til 
en flomfrekvensanalyse. Dimensjonerende vannmengder er derfor beregnet med flomformler for små 
nedbørfelt (NIFS-formelverk), den rasjonelle metoden og hydrologisk flommodell - PQFLOM.

2.1. Nedbørfelt
Nedbørfeltet til Stubberudbekken rett nedstrøms hyttetomten er 0,13 km2 stort. Feltparametere er 
vist i Tabell 2-1. Nedslagsfeltet er beregnet ved bruk av hydrologisk verktøy i Arc GIS, og er vist i Figur 
2-1. Tilsig i nedbørfeltet er beregnet fra NVEs avrenningskart for normalperioden 1961-1990.

Tabell 2-1: Feltparametere for nedbørfeltet rett nedstrøms hyttetomten.

Areal Eff. Sjø qN* Høydeforskjell Skog Myr Bebygd Dyrket
mark

Felt 

[km2] [%] [l/s∙km2] Hmin Hmaks [%] [%] [%] [%]

Stubberudbekken 0,13 0,0 21,2 816 932 34,7 6,1 59,2 0,0

*Spesifikk middelavrenning beregnet fra NVEs avrenningskart for normalperioden 1961-1990.
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2.2. Klimatillegg
I «Klimaprofil for Oppland» er det beskrevet hvordan det forventes at klimaet vil endres i denne 
regionen i fremtiden.  Gjennomsnittlig årlig vannføring forventes å øke noe, fordi nedbøren øker. Økt 
temperatur vil også påvirke vannføringen gjennom året fordi den påvirker både snøakkumulasjon, 
snøsmeltning og fordampning. Klimaendringer i form av mer nedbør og mer intense nedbørepisoder, 
høyere temperatur og større andel med nedbør som regn forventes å endre flomregimet (Norsk 
Klimaservicesenter, 2016). 

I henhold til NVE rapport 81/2016 «Klimaendring og framtidige flommer i Norge», ligger aktuelt 
nedbørfelt i et område der en forventer en økning på 11–20 % i flomstørrelse for 200-års flom. Det er 
derfor lagt til et klimatillegg på 20 % for den beregnede flomvannføringen for å ta hensyn til en 
forventet økning av flomvannføring i framtiden. I tillegg legger vi på 20 % ekstra som sikkerhetsfaktor 
som begrunnes med usikkerhet i nedbørdata fra aktuell nedbør-stasjon. Totalt blir dermed 40 % lagt 
til den beregnede 200 - årsflommen.

Figur 2-1: Endring i flomstørrelse som følge av klimaendringer, Østlandet (NVE, 81/2016).

2.3. NIFS-formelverk
NVE har utviklet et nasjonalt formelverk for beregning av middelflom og vekstkurver for felt < 50 km2 
(NVE, 7/2015). Formelverket er basert på regresjonsanalyser og er testet på over 4000 nedbørfelt. 
Inngangsparameterne til formelen er feltareal, midlere avrenning og effektiv sjøprosent. Det henvises 
til NVE (2015) for beskrivelse av formelverket. Formlene benyttes for nedbørfelt med areal < 50 km2.

Ved beregning av middelflom med formelverket er den spesifikke middelvannføringen (qN) og dermed 
middelvannføringen i m3/s en stor kilde til usikkerhet. Vekstkurven som fås fra formelverket vurderes 
som robust og lite sensitiv for lokale variasjoner. Den anbefales derfor som et generelt førstevalg (NVE, 
97/2015). Resultatene gitt av flomformlene fra NVE (7/2015) er vist i Tabell 2-2. Flomverdiene 
(medianverdi) er gitt som kulminasjonsverdier.

Tabell 2-2: Beregnet 200-årsflom basert på formelverk for små nedbørfelt, kulminasjonsverdier.

Felt Areal qN QM, døgn Q200

[km2] [l/s*km2] [l/s*km2] [m3/s] Q200/QM [m3/s]

Stubberudbekken 0,13 21,2 896 0,12 2,8 0,33
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2.4. Rasjonelle formel
Flomberegning med rasjonelle formel gjelder for felt mindre enn 2- 5 km2. Den rasjonelle formelen 
baserer seg på målt nedbør. Avrenningen (Q) er gitt ved: 

Q = C x i x A x Kf

Hvor:         

Q = avrenning (l/s)
C = avrenningsfaktor, ubenevnt 
i = dimensjonerende nedbørintensitet (l/s/ha)
A = feltareal (ha)
Kf = klimafaktor

2.4.1. Nedbørintensitet
200-årsverdi for nedbørintensitet er hentet fra nærmeste målestasjon der det foreligger en IVF-kurve 
med tilfredsstillende kvalitet (Norsk Klimaservicesenter). Varighet til nedbøren er gitt av 
nedbørfeltenes konsentrasjonstid. Målestasjonen 12670 Lillehammer er benyttet. Denne 
målestasjonen har tilgjengelige data for perioden 1969 – 1991 (23 sesonger). IVF-kurvene for 
målestasjonen er vist i Vedlegg 1.

2.4.2. Nedbørfeltets konsentrasjonstid
Konsentrasjonstiden til nedbørfeltene (naturlige felt), tc, er oppgitt i minutter, og er beregnet etter 
formelen gitt i Håndbok N200.

tc = 0,6 x L x H-0,5 + 3000 x Ase

Hvor:

L = lengden av nedbørfeltet (m) 

H = høydeforskjellen i nedbørfeltet (m) 

ASE = effektiv sjøprosent, forholdstall (0≤Ase ≤1)

Tabell 2-3: Parametere benyttet for å beregne konsentrasjonstid for Stubberudbekkens nedbørfelt.

Feltlengde L (m) 812
Hmin (moh) 816
Hmaks (moh) 932
Ase (%) 0,0
∆H (m) 116
Tc (min) 45

2.4.3. Avrenningsfaktor
Avrenningsfaktoren, C, er et mål på hvor mye av den totale nedbøren som drenerer fra et område. 
Faktorens størrelse er avhengig av terrengtype, vegetasjon, helning og sannsynlighet for 
overflateavrenning fra feltet.  Det er benyttet erfaringstall for avrenningsfaktorer for ulike 
terrengtyper oppgitt i Vassdragshåndboka (Fergus m. fl., 2010). I henhold til Håndbok N200 (SVV, 2014 
Kapitel 405), skal C-faktoren økes med 30 % for 200-årsflom. Maksimal C-faktor er C=0,95. Tabell 2-4 
viser en oversikt over benyttede verdier for avrenningskoeffisienter.
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Tabell 2-4: Avrenningskoeffisienter, C, for nedbørfeltet Stubberudbekken med 30% påslag (til maks C=0,95) for 
returperiode på 200 år etter anbefaling i Håndbok N200.

Arealtype % Areal C CxA
[m2] (m2)

Innsjøer 0,0 0 0,9 0

Snaufjell 0,0 0,00 0,80 0,00

Myr 6,1 7690,70 0,40 3076,28

Skog 34,7 43748,72 0,30 13124,62

Dyrket mark 0,0 0,00 0,20 0,00

Bebygd 59,2 74637,58 0,50 37318,79

126077,00 0,42 53519,69

C 200 år 0,55

2.4.4. Flomberegning
Beregning av 200-årsflom ved bruk av den rasjonale formelen er vist i Tabell 2-5 . 

Tabell 2-5: Beregnet 200-årsflom med den rasjonelle formelen.

Gjentaksintervall 200 år

Nedbørfeltets areal (ha) 12,6

Avrenningskoeffisient, C 0,55

Nedbørfeltets konsentrasjonstid (min) 45

Nedbørintensitet, i (l/s.ha) 67

Q (m3/s) 0,47

2.5. Hydrologiske flommodell – PQFLOM
Modellen PQFLOM er en regnearkversjon av modellen PQRUT som beskrives i «Retningslinjer for 
flomberegninger» (NVE, 2011).  Dette er en nedbør/avløpsmodell som beregner avrenning på grunnlag 
av nedbørdata og ved hjelp av feltparametere for det aktuelle feltet.

Parameterne til den hydrologiske flommodellen skal helst bestemmes ved kalibrering mot observerte 
vannføringer (NVE 2011). Siden det ikke finnes observerte vannføringer fra nedbørfeltet, er 
modellparameterne teoretisk bestemt ut fra feltparametere for nedbørfeltet. Beregnede 
modellparameterne er vist i Tabell 2-6.

De tre modellparameterne bestemmes ut fra følgende ligninger (NVE 2011):

Øvre tømmekonstant        K1 = 0,0135 + 0,00268 HL - 0,01665 ln (ASE)  

Nedre tømmekonstant     K2 = 0,009 + 0,21 K1 - 0,00021 HL  

Terskelverdi                        T = -9,0 + 4,4 K1
-0,6 + 0,28 QN
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Modelligningene inneholder kun to feltparametere:
- Helningsparameteren HL (m/km)
- Effektiv sjøprosent ASE (%)

Tabell 2-6: Modellparametere i flommodellen.

Felt Areal K1 K2 T
[km2] [time-1] [time-1] [mm]

Stubberudbekken 0,13 0,303 0,059 5,94

2.5.1. Flomskapende sesong og flomregime 
Prosjektfeltet ligger i et område der vårflommer dominerer (NVE, 3/2009). Figur 2-2 viser 
årspolarplott for målestasjon i nærheten av prosjektfeltet.

Figur 2-2: Årspolarplott for 2.439 Kvarstadseter.

2.5.2. Snøsmelting
Ved vårflommer må alltid sesongnedbøren kombineres med snøsmelting (NVE,4/2011). Ut fra 
observerte temperaturer under stor nedbør i den flomskapende sesongen ved nærliggende 
klimastasjoner, bestemmes en representativ temperatur for feltets medianhøyde. 

Snøsmelting kan beregnes fra følgende formel i NVE (4/2011):  

S = CS * TL [mm/døgn]

Der S= snøsmelting, CS= grad-dagsfaktor og TL= estimat av lufttemperaturen

Erfaringstallene for grad-dagsfaktoren, CS (enhet: mm/°C pr. døgn) er gitt i retningslinjene for 
flomberegning (NVE, 4/2011) basert på hvilken type arealdekning som er dominerende i feltet.

Observert temperatur under stor nedbør i den flomskapende sesong ved nærliggende klimastasjon 
2.439 Kvarstadseter benyttes å bestemme en representativ temperatur for feltets medianhøyde. 
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Omregningen fra klimastasjonens høyde til feltets medianhøyde baseres på at det i situasjoner med 
stor nedbør kan antas at temperaturen avtar med 0,65 oC per 100 m høydeøkning. Tabell 2-7 viser 
beregningen for temperaturen til planområdet.

Tabell 2-7: Temperatur til nedslagsfeltet.

T gradient 0.65/100m  
∆Hmedian (m) 210 m  

∆T (oC) -1.37  

 Hmedian (moh) TL (oC)
2.439 Kvarstadseten 674 11,6

Stubberudbekken 884 10,23

I perioder med nedbør anbefaler retningslinjene grad-dagsfaktorer for noe skog på 4,0 og for snaufjell 
på 5,0 mm/°C/dag. Da det aktuelle feltet har 34,7 % skog, er det brukt en grad-dagfaktor på 4 
mm/°C/dag. Dette gir et snøsmeltebidrag på 40,9 mm/dag for dagens klima, dvs.1,7 mm/time.

Snøkartene som finnes på www.senorge.no viser prosentvis endring i normal års-maksimum av 
snømengde fra normalperioden 1961-1990 til perioden 2071-2100. Kartene viser at fremtidig 
snømengde for nedbørsfeltet vil reduseres med 20 til 30 prosent. I denne beregningen er snømengden 
redusert med 20 %. Fremtidig snøsmeltebidrag er beregnet til 32,72 mm/dag, dvs.1,36 mm/time.

2.5.3. Nedbørforløp
IVF kurver fra målestasjon 12670 Lillehammer legges til grunn for analysen. Målestasjonen på 
Lillehammer ligger i 260 m o.h. ca 11 km sør for nedbørsfeltet og det antas at data fra målestasjonen 
er representativ for feltet. Nedbørens forløp igjennom hendelsen konstrueres i henhold til 
anbefalingen gitt i (NVE, 2011), dvs. nedbøren fordeles symmetrisk omkring høyeste intensitet slik at 
akkumulert nedbørsmengde i sammenfallende tidskritt svarer til aktuelt gjentaksintervall. Verdier av 
ekstremnedbør med returperiode 200 år er vist i Tabell 2-8. Snøsmelting er likt fordelt til nedbørforløp.

Tabell 2-8: Ekstremnedbørsverdier med 200år returperiode.

Varighet (t) 1 3 6 12 24
P200 (mm) 19,40 27,65 42,34 42,77 57,89
P200 +40% klimaendring (mm) 27,16 38,71 59,28 59,88 81,05
Intensitet (mm/t) 19,40 9,22 7,06 3,56 2,41
Snøsmelting, S (mm) 1,70 5,10 10,20 20,40 40,80
S – 20% klimaendring (mm) 1,36 4,08 8,16 16,32 32,64

2.6. Flomberegning
Beregninger av 200-årsflom ved bruk av PQFLOM er vist i Tabell 2-9.

Tabell 2-9: Beregnet 200-årsflom basert på PQFLOM inkludert klimatillegg.

Felt Q200
m3/s

Stubberudbekken 0,47
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Figur 2-3: Konstruert nedbørforløp og beregnet flomvannføring med PQFLOM for 200-årsflom.

2.7. Oppsummering og endelig estimat
Tabell 2-10 viser en sammenstilling av beregnede flomverdier med alle metoder og hvilken flomverdi 
som er benyttet videre ved beregning av vannlinje. Det er relativt god overensstemmelse mellom de 
tre metodene for å anslå en 200-årsflom. For feltet til Stubberudbekken, er det valgt å bruke verdier 
beregnet med Rasjonelle formel.

Tabell 2-10: Sammenstilling av beregnede verdier for 200-årsflom i m3/s.

200-årsflom 200-års flom med 40 % klimapåslagMetode
[m3/s] [m3/s]

NIFS-formelverk 0,33 0,46

Rasjonelle formel 0,47 0,66

PQFLOM - 0,47

Endelig estimat 200-års flom med 40 % klimapåslag 0,66
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3. VANNLINJEBEREGNING

3.1. Hydraulisk modell
Modelleringsprogrammet HEC-RAS 5.0.7 er benyttet for de hydrauliske beregningene. Modellen er 
satt opp som en 2D hydraulisk modell. For framstilling av resultat er det definert en del tverrprofiler 
langs den aktuelle elvestrekningen,

3.2. Terrengmodell
Det er benyttet en digital terrengmodell (DTM) som er laget med data hentet fra høydedata.no. 
Laserdataene kommer hovedsakelig fra prosjekt Lillehammerregionen 5pkt 2019. Terrengmodellen 
har en oppløsning på 0,25 x 0,25 meter.

Det finnes ingen kjente innmålinger av elvebunnen på strekningen. Terrengmodellen fra hoydedata.no 
er derfor ikke korrigert med ny bunn i tverrprofilene i HEC-RAS, ettersom det vil kunne gi lavere 
vannstand enn den som er realistisk. Dette betyr at vannstanden i modellen kan være litt for høy 
(konservativ vurdering).

Figur 3-1: Terrengmodellen benyttet i beregningene. Høydene er i NN2000.

3.3. Friksjonsforhold
Alle typer energitap som påvirker vannstanden langs elveløpene er representert ved en enkelt faktor, 
Mannings tall, n, (hydraulisk ruhet). Den hydrauliske ruheten i elva er bestemt på grunnlag av 
standardverdier fra Vassdragshåndboka (Fergus m.fl. ,2010). 

Området som er kartlagt er i hovedsak skog og dyrket mark, elvekanten består av middels tett 
vegetasjon, og elvebunnen består i hovedsak av store steiner. Basert på dette er friksjonsfaktoren 
(Mannings n) satt til 0,05 i hovedelva og 0,1 i flomslette.
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Figur 3-2: Bilder av bekken langs planområdet. Foto: Asplan Viak.

 
Figur 3-3: Eksisterende stikkrenner sett fra oppstrøms side. Foto: Asplan Viak.
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3.4. Grensebetingelser
Oppstrøms grensebetingelse er satt til beregnet vannføring i hovedelva, og nedstrøms 
grensebetingelse er satt til normalstrømning. Vannføringen settes konstant i en time, og modellen 
kjøres i en time.

3.5. Kalibrering
Det foreligger ikke kalibreringsdata, det vil si samtidig innmåling av vannføring og vannstand, for 
elvestrekningen. Det er derfor ikke mulig å kalibrere modellen mot observerte data. For å få et inntrykk 
av hva en endring i ruhet og vannføring betyr for resultatet, er det gjort en følsomhetsanalyse i kapittel 
3.7.

3.6. Resultater 

Vannlinje ved 200-årsflom inkludert klimapåslag for profiler P1 – P13 ved planområdet, er vist i Tabell 
3-1.

Figur 3-4: Vanndybde (m) ved 200-årsflom inkludert 40% klimapåslag.
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Tabell 3-1: Beregnede vannstander og vannhastigheter ved tverrprofilene (Profil 1 – Profil 13). Høydereferanse 
NN2000.

Profil Vannstand 
[moh]

Vannhastighet 
[m/s]

1 857,08 1,97
2 852,30 2,84
3 849,46 4,63
4 840,97 3,98
5 833,89 2,42
6 832,07 0,94
7 830,83 2,04
8 825,57 2,05
9 822,64 2,38

10 821,47 1,97
11 820,73 2,19
12 819,53 2,06
13 817,28 1,00
14 815,77 0,85
15 814,73 0,87

3.7. Følsomhetsanalyse 
Uten kalibrering vil det være usikkerhet knyttet til den hydrauliske analysen. Siden det ikke er 
tilgjengelige kalibreringsdata for Stubberudbekken, er det derfor foretatt en følsomhetsanalyse, der 
ruheten til modellen er økt med 25%. Analysen er utført for å gi et tall på usikkerheten i beregningene, 
og til å gi grunnlag for bestemmelse av sikkerhetsmargin. 

Resultater for følsomhetsanalysen gitt i Tabell 3-2. Den største økningen i vannstand er på 6 cm langs 
den aktuelle bekkestrekningen ved tomten.

Tabell 3-2: Resultater fra følsomhetsanalyse med 25% økning i ruhet.

200-årsflom inkludert klimatillegg
n n+25%Profil nr.

Vannstand
 [moh]

Vannstand
[moh]

Økning i vannstand
[m]

1 857,08 857,10 0,02
2 852,30 852,34 0,04
3 849,46 849,49 0,03
4 840,97 841,00 0,03
5 833,89 833,90 0,01
6 832,07 832,08 0,01
7 830,83 830,84 0,01
8 825,57 825,62 0,05
9 822,64 822,66 0,02

10 821,47 821,50 0,03
11 820,73 820,75 0,02
12 819,53 819,55 0,02
13 817,28 817,34 0,06
14 815,77 815,80 0,03
15 814,73 814,75 0,02
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3.8. Sikkerhetsmargin og flomsikkert nivå
For å ta høyde for usikkerhet i flomverdi, ruhet og terrengdata, er det anbefalt å legge til en 
sikkerhetsmargin for vannstigning i etablering av flomsikkert nivå.

Tabell 3-3 angir flomsikkert nivå for 200-årsflom med 40 % klimatillegg. På bakgrunn av 
sensitivitetsanalysen, anbefales det å benytte en sikkerhetsmargin på minimum 50 cm over beregnet 
200-års vannlinje. Beregnet vannlinje pluss 0,5 meter angir derfor flomsikkert nivå. Tomten ligger over 
0,5 meter høyere en modellert vannlinje for 200-årsflom. Beregningene viser at sidekantene ved 
planområdet ligger høyere enn flomsikkert nivå i elva.

Tabell 3-3: Flomsikkert nivå for 200-årsflom med 40 % klimatillegg ved tverrprofilene i Figur 3-4 
(høydereferanse NN2000).

Profil Vannstand
[moh]

Flomsikkert nivå
 [moh]

Eksisterende terreng 
høyde ved 

planområdet
[moh]

1 857,08 857,58

2 852,30 852,8

3 849,46 849,96

4 840,97 841,47

5 833,89 834,39

6 832,07 832,57

7 830,83 831,33

8 825,57 826,07 828,98

9 822,64 823,14 823,25

10 821,47 821,97 822,34

11 820,73 821,23 822,41

12 819,53 820,03 822,38

13 817,28 817,78 822,36

14 815,77 816,27 822,29

15 814,73 815,23 822,13
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4. FLOMSONEKART
Flomsonekart er generert ved bruk av GIS-program. Det er utarbeidet flomsone for flom med 
gjentaksintervall 200 år for eksisterende situasjon. Figur 4-2 viser flomsonen for Q200 inkludert 40% 
klimapåslag.

4.1. Bruk av flomsonekart
Sikkerhetskrav for byggverk med hensyn til flom og stormflo er gitt av Plan- og bygningsloven (TEK 17 
§ 7-2). Kravene baserer seg på type bebyggelse og hvilken største nominelle årlige sannsynlighet for 
flom som kan aksepteres. 

Flomsonekartet kan benyttes direkte til å identifisere hvilke områder som ikke bør bygges ut og hvilke 
risikoreduserende tiltak som kan være aktuelt dersom utbygging ikke kan unngås.

Usikkerheten til flomsonekart må tas i betraktning da kartene har en begrenset nøyaktighet. Dette 
gjelder spesielt i forbindelse med detaljplanlegging og ved bygge- og delesaksbehandling der 
vannstander bør kontrolleres mot terrenghøyder.

4.2. Lavpunkter
En del steder vil det finnes arealer som ligger lavere enn den beregnede flomvannstanden, men uten 
direkte forbindelse til elva. Dette kan være områder som ligger bak flomverk, men også lavpunkter 
som har forbindelse via en kulvert eller via grunnvannet. Disse områdene er markert med en egen 
skravur fordi de vil ha en annen sannsynlighet for oversvømmelse og må behandles særskilt. Spesielt 
utsatt vil disse områdene være ved intens lokal nedbør, ved stor flom i sidebekker, eller ved gjentetting 
av kulverter.

Figur 4-1: Prinsippskisse som viser definisjonen av lavpunkt.
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Figur 4-2: Flomutbredelse for 200-årsflom inkludert 40% klimapåslag. Anbefalt flomsikkerhet nivå er ikke 
inkludert i inntegnet flomsone.
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5. FLOMVEIER

Figur 5-1: Flomveier ved tette stikkrenner 1 og 2. 

Flomvannet vil ta helt ny retning (lilla farge) før det bøyer av mot det opprinnelige elveløpet. Figur 5-1 
viser at ved tette stikkrenne 1 og 2 er hyttetomta ikke utsatt for flom fra sekundære flomveier. 
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6. VURDERING AV EROSJON

6.1. Generelt sikringsbehov
Dimensjonerende vannhastigheter ved bekken langs tomten er beregnet til mellom 1,00 og 2,38 m/s, 
noe som gir potensiale for erosjon. Vegetasjonen i bekkekantene bidrar i dag med naturlig 
erosjonssikring. Det anbefales å beholde vegetasjonen langs kantene. Dersom vegetasjon med røtter 
fjernes, må bekken erosjonssikres med stein mot planområdet. Ved behov for erosjonssikring, 
anbefales det å benytte steinstørrelser som er beregnet i det neste avsnitt.

6.2. Dimensjonering av bunn- og sidesikring
Resultatene fra HEC-RAS-modellen er brukt til å beregne nødvendige steinstørrelser for erosjonssikring 
langs elva. NVEs Veileder for dimensjonering av erosjonssikring av stein (NVE veileder nr. 4/2009) er 
benyttet.

Når en bratt elvebunn (fall >2 %) skal sikres, kan Robinsons formel for ensgradert, rauset stein brukes 
til å beregne steinstørrelsen (NVE veileder nr. 4/2009). I bunn og sider skal tykkelsen av sikringen være 
den største av 2*D50 eller 1,5*Dmaks.  

Her er:

D50 = Steinstørrelse (m)

So = Bunnhelling (-)

q = Enhetsvannføring (m3/s/m)

For å beregne nødvendig steinstørrelse er det gjort følgende forutsetninger:

Bunnhelling, So = 20 %

Bredde, B = 2 m

Enhetsvannføring, q = Q/B = 0,48 m3/s/m

Sideskråning mot planområde = 1:4

Tabell 5-1 viser minimum steinstørrelser (D50) og tykkelse av erosjonssikringslaget for bekkeløpet.

Det benyttes større stein i sideskråning enn på flat bunn fordi sidene er mindre stabile. I mangel av 
gode beregningsmetoder benyttes korreksjonsfaktor. Beregninger og steinstørrelse gitt i under, gir 
likevel en indikasjon på hva steinstørrelsen burde være for å unngå erosjon. 

Tabell 6-1: Beregning av erosjonssikring (plastring med ensgradert, rauset stein).

Dimensjonerende minimum steinstørrelse 
[mm]

D50 bunn 170

D50 side 260

Tykkelse, bunn (t=2*D50) 340

Tykkelse, side (t=2*D50) 510
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7. OPPSUMMERING

Resultatet av vannlinjeberegningen og flomkartleggingen viser at den planlagte nye hytta på tomten 
ikke vil bli berørt av flomsone ved 200-årsflom inkludert 40% klimapåslag.

Det er knyttet usikkerhet til flomsonekartleggingen, både til benyttede flom- og ruhetsverdier og 
terrengdata. Terrengmodell benyttet i den hydrauliske analysen er basert på laserdata, og kan derfor 
mangle terrengdetaljer. Selv med en konservativ sikkerhetsmargin på 50 cm, ligger planområde vel 
over flomsikkert nivå.
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