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Til: Odd Magne Tuterud 

Fra: Steinar Myrabø 

Dato 2019-10-31 

 Flom- og dreneringsvurderinger for Trodalsbekken 

Ut fra kartstudier og flomveiskart, uten feltbefaring, ble nedbørfeltet til Trodalsbekken i 2018 anslått til om lag 

1,4 km² (figur 1). Dimensjonerende 200 års flom inkludert klimapåslag ble ut fra NEVINA (via nabofelt) og 

rasjonelle formel beregnet til ca. 4300 l/s·km²; dvs. ca. 6 mᶾ/s. 

Feltbefaring ble foretatt den 8. mai 2019 for å vurdere feltgrenser, og se på menneskelige tiltak som grøfter og 

stikkrenner. Tiltak for å redusere flomavrenningen ned til de nye boligområdene og ny tverrveg skulle også 

sees på. Det ble observert at stikkrenner og grøfter stort sett var i veldig dårlig forfatning, og en er heller ikke 

helt sikker på om en fant alle stikkrennene. Mye av avrenningen går i grov ur og blir flere steder styrt av 

fjellformasjoner nesten på tvers av antatt dreneringsretning nedover lia. 

I etterkant av befaringen ble det laget flomveiskart via GIS programmet Scalgo (figur 2), som benytter laserdata 

(med oppløsning på 1x1 meter) fra området. Det er en del usikkerhet ved en slik analyse, spesielt der det er 

menneskelige inngrep og at ikke stikkrenner ligger inne i datagrunnlaget. Ut fra observerte stikkrenner angitt i 

figur 3 og etablering av avskjæringsgrøfter i hyttefeltet ved Lisætra ble flomveiskartet revidert. Anslått 

feltarealet til Trodalsbekken (figur 4) er da ca. 1,3 km².  

Det krever imidlertid at følgende tiltak er utført, slik at grøftene og stikkrennene har tilstrekkelig kapasitet til å 

håndtere og drenere flomvann: 

a) Avskjæring av dreneringen fra Lisætra hytteområde til hhv Mosåa og Søre Brynsåa. 

b) Utbedre alle veigrøftene langs Hornsjøvegen mellom Sørbygdsvegen og Lisætra til en mye bedre 

standard, og det samme langs Sørbygdsvegen fra Gamlevegen til Hornsjøvegen. 

c) Utbedre alle stikkrennene langs Hornsjøvegen mellom Sørbygdsvegen og Lisætra til en bedre 

standard, og det samme langs Sørbygdsvegen fra Gamlevegen til Hornsjøvegen. Noen bør skiftes ut 

til større dimensjon, ev. etablere en ny ved siden av. 

d) Beholde den strekningen av Hornsjøvegen som det ikke er stikkrenner i ned mot Øverli og Jordbakken, 

som en utbedret flomvei i kombinasjon med eksisterende avskjæringsgrøft fra Jordbakken ut mot Søre 

Brynsåa. 

e) Utbedre grøfter og stikkrenner i Trovegen 

f) Jevnlig ettersyn, drift og vedlikehold av alle tiltakene!!! 

Observasjoner fra feltbefaring og erfaring fra lokalkjente tilsier at avrenningshastigheten og flomtoppen ikke er 

så høy som først anslått. En ny grov flomberegning for nedbørfeltet (1,3 km²) gir verdiene  

q200+klf  ≈ 3300 l/s·km²  og  Q200+klf  ≈ 4,3 mᶾ/s 

Men det er en del usikkerheter, bl.a. fordi en ikke stedfestet stikkrennene med GPS og ikke lokaliserte alle 

utløpene. Som en ser i figur 5, så kan nedbørfeltet til Trodalsbekken være betydelig mindre, med forbehold 

om at flomveiene vises noenlunde riktig i det naturlige landskapet.  Hvis stikkrenna i øverste bilde er plassert 

litt feil og stikkrenna gjennom Hornsjøvegen mellom Bottrud og Jutulstad ender ut mot Jutulstad, så drenerer 

alt dette arealet gjennom Sørbygdsvegen (hvis stikkrenna der er stor nok) og ned til Storkjøla. Ved å etablere 

en eller helst to nye stikkrenner i nedre del av Sørbygdsvegen så vil det kunne ta hånd om resten av det 

flomvannet som her kommer fra området mellom Hornsjøvegen og Sørbygdsvegen. Totalt utgjør alt dette 
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arealet ca. 0,65 km² (markert med mørke grønt i figur 5 og 6). Resterende areal til Trodalsbekken utgjør da 

ca. 0,65 km². 

Etter å ha korrigert plassering av stikkrenner på bakgrunn av ny befaring og oppmåling av de to nevnte usikre 

punktene, så resulterer det i flomveiskartet som vist i figur 7. Nedbørfeltet er da anslått til ca. 0,9 km². 

En grov flomberegning for dette nedbørfeltet blir;  

Q200+klf  ≈ 3 mᶾ/s  

Flomveiskartene, f.eks. figur 2, viser en flomvei fra Storkjøla og ned langs Furuvegen inn til den nye planlagte 
traseen for Trodalsbekken, rett oppstrøms Kongsvegen. Om dette skjer, så er det uvisst hvor mye vann som 
drenerer denne veien i ulike ekstremsituasjoner. Dette nabofeltet har ikke noe «fysisk» utløp i Trodalsbekken, 
som en også ser av figur 1. Det virker som alt vannet infiltrerer i grunnen i glasifluviale masser med god 
infiltrasjonskapasitet. Det foreligger ikke noen opplysninger at området har noe lukka utløp eller at vann har 
rent over og ut av «forsenkningen» der dammen ligger. Hva som skjer i en ekstremsituasjon, om forsenkningen 
fylles opp, er vanskelig å forutsi.  For å ta hensyn til muligheten for at noe vann fra dette området kan drenere 
over til Trodalsbekken ved en 200 års hendelse, så anbefales det å gå opp en dimensjon på den planlagte 
nye stikkrenna under Kongsvegen. 
 

 

Fig. 1 Tidligere anslåtte feltgrenser til Trodalsbekken oppstrøms bekkelukking under nytt boligområde i Trodalen. 
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Fig. 2 Opprinnelige flomveiskart med feltgrenser basert på laserdata for Trodalsbekken (øverst) og for nabofeltet 

«Storkjøla» (nederst). 
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Fig. 3 Stikkrenner (røde sirkler) og avskjæringsgrøft (rød strek) observert på befaring den 8. mai 2019. 
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Fig. 4 Anslått ny feltgrenser til Trodalsbekken etter innlegging av kartlagte stikkrenner og at foreslåtte tiltak er utført, slik at 

grøftene og stikkrennene har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere og drenere flomvann. 
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Fig. 5 Øverst vises nedbørfelt (markert med mørk grønt) som kan drenere ned til feltet i nedre bilde hvis stikkrennen her 

er plassert litt lenger nordover gjennom Hornsjøvegen (mot blå markering). Nederste bildet viser nedbørfeltet til stikkrenna 

gjennom Hornsjøvegen mellom Bottrud og Jutulstad. 
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Fig. 6 Viser nedbørfeltet til det området som i dag antas å drenere ned til og langs Sørbygdsvegen inn til Trodalsbekken, 

men som naturlig drenerte ned mot Storkjølla ved opprinnelig terreng (uten veier). 
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Fig. 7 Anslått eksisterende feltgrenser til Trodalsbekken etter alle kartlegginger og forhold som er nevnt i notatet. 
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