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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 igangsatt detaljregulering av byggeområder på del av H5, Storsteinvegen – Stubberudsætra 

(planid 201709). Byggeområdene her ligger inntil denne sonen. 

 

Figur 1 Utsnitt av områdreguleringsplan. Område for detaljregulering med rødt. 

Dette notatet ble i utgangspunktet utarbeidet for å vurdere om denne sonen er tilstrekkelig som 

flomsikrende tiltak i forhold til detaljreguleringen.  

Etter innsigelser fra NVE omhandler dette notatet nå også intern overvannsdisponering inne i feltet. 

Etter ferdigstillese av denne vurderingen er det gjennomført en tredjepartskontroll ved Dr.ing. Olav 

Olsen AS. 
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2 Feltbefaring og vurdering av nedbørsfeltet. 

 

Figur 2 Nedbørfelt fra NEVINA 

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.  

Det ble utført feltbefaring 2021-06-25 for å kartlegge hvordan vannet drenerer i området, og 

hvordan veger, stikkrenner og bebyggelse oppstrøms påvirker dreneringen.  

Som grunnlag for befaringen hadde vi med oss nedslagsfelt generert fra NEVINA (figur 2), samt 

flomvegskart fra Scalgo Live. 

På feltbefaringen viste det seg at de fleste stikkrenner oppstrøms enten var 800 mm eller 1000 mm. 

Stikkrennen gjennom Storsteinvegen (som går igjennom feltets østre ende) er 1000 mm. 

  



 

Notat_Flomberegning og overvannsplan Stubberudsætra_v0.5.docx  
www.structor.no  Side 4 av 22 

 

Stikkrenne Materiale Dimensjon 

1 BTG 1000 

2 PP DV 300 

3 PP DV 800 

4 PP DV 800 

5 Stål 1000 

6 Stål 1000 

7 Stål 1000 

8 Stål 800 

9 Stål 1000 

10 Stål 1000 

11 BTG 800 

12 BTG 800 

13 PP DV 500 og 400 

14 BTG 800 
Tabell 1 Registrerte stikkrenner i nedbørsfeltet 

Stubberudbekken ligger mellom Bjørgebekken i sør, og Nestingbekken i nord. Dette medfører at 

nedbørsfeltet er relativt smalt og langt, fra Hafjelltoppen og ned til Stubberudsætra. 

Ved hjelp av avrenningsveger fra Scalgo Live, og feltbefaring kom vi frem til at størrelsen på 

nedbørsfeltet er på 0,9 km2 (se figur 3) 

 

Figur 3 Nedbørfelt, bestemt etter feltbefaring og flomvegskart fra Scalgo Live 

Deler av området (øvre del) er registrert som myr, skog og snaufjell, mens nedre del av området er 

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 
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blant annet til Stubberudbekken. 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 figur 4). 

 

Figur 4 Flomveger for Stubberudbekken ved Storsteinvegen fra Innlandsgis.no 

Terrenget oppstrøms planområdet heller bratt mot Stubberudsætra, så avrenningen vil ha ganske 

rask responstid på intense regnepisoder. 

Planområdet har også relativt stor helning, men består av tykk morene (se figur 5) med middels 

infiltrasjonsevne (se figur 6) som vil virke dempende på responstiden. 
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Figur 5 Løsmassekart fra NGU.no 

 

Figur 6 Infiltrasjonskart fra ngu.no 

  

Planområdet 

Planområdet 
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3 Flomberegninger 
Det er stilt krav om at det skal vurderes flere metoder for beregning av vannmengder ved en 

eventuell flom. Nedenfor er det omtalt tre forskjellige metoder, samt vurdert deres aktualitet for det 

aktuelle nedbørsfeltet. Nedbørsfeltet er beregnet til 0,9 km2. 

3.1 Flomberegninger med NVEs flomformel (NEVINA) 

Metoden er beregnet for naturlige felt, der flomvannføringen beregnes ut fra normalavrenninga fra 

området (QN), feltareal, effektiv innsjøprosent og en klimafaktor. Den tar ikke hensyn til andre viktige 

feltegenskaper, som f.eks. bratthet, løsmassetype og urbaniseringsgrad (andel tette flater o.l.). 

Metoden er anbefalt for nedbørsfelt i størrelse 0,2 - 53 km². 

Flomberegningen med denne metoden viser en beregnet flommengde ved 200års-flom og 40% 

klimapåslag på 2,8 m3/s 

3.2 Flomberegninger med den rasjonelle metode 

Flomvannføringen beregnes da ut fra en avrenningskoeffisient, dimensjonerende nedbørintensitet, 

feltareal og en klimafaktor. Avrenningskoeffisienten angir hvor stor del av nedbøren som renner hurtig 

av og bidrar til flomtoppen, og velges i de ulike deler av feltet ut fra tabell med ulike terrengtyper med 

justering ut fra løsmassetype og terrenghelning. 

Den rasjonelle formel er best tilpasset små nedbørfelt, 2 - 5 km2 iflg SVV sin håndbok, mens iflg 

Vassdragshåndboka anbefales formelen til felt mindre enn 0,2 – 0,5 km2. 

3.3 Flomberegninger med PQRUT 

Flommodulen i PQRUT er en lineær karmodell, der avløpet antas å være proporsjonalt med innholdet. 

PQRUT-metoden er anvendelig for større arealer (fra 1 til 200 km2), og ansees derfor som lite aktuell 

for dette nedbørsfeltet. 

3.4 Flommengde 

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

tre metoder: 

NEVINA (vedlegg 1) viser en beregnet flommengde på 2,8 m3/s. 

Rasjonelle metode (vedlegg 2) viser en beregnet flommengde på ca. 6,6 m3/s 

NIFS (vedlegg 3) viser en beregnet flommengde på 2,7 m3/s. 

Ut ifra beregninger ser vi at den rasjonelle metode skiller seg klart fra de andre metodene med at 

den gir en vesentlig større flommengde. 

Den ansees allikevel å være mest aktuell av de tre metodene ut ifra feltets størrelse og 

sammensetning. I de videre beregningene benyttes derfor resultatet fra den rasjonelle metode. 
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4 Eksisterende situasjon og området forbi planområdet 
Stubberudbekken går i dag i fritt løp forbi aktuelt område. Flomberegning av Stubberudbekken forbi 

aktuell lokasjon viser 6,6 m3/s ved 200-års flom med 40% klimapåslag ved bruk av den rasjonelle 

metode. 

Beregninger av vannhastighet for et løp med 15% helling og Mannings tall 15 viser en vannhastighet 

på 2,3 m/s. Med en vannføring på 6,6 m3/s vil dette medføre et tverrsnittbehov på ca. 2,9 m2. 

Det er generert tverrprofiler av bekken med sideterreng (vedlegg 4). 

Disse viser også vannstand for flomberegninger ved en 200års-flom og 40% klimapåslag og en 

teoretisk vannhastighet på 1,0 m/s. Nå viser beregninger at vannhastigheten blir betydelig større enn 

dette, og tverrsnittbehovet vil da bli tilsvarende mindre.  

Som en ekstra sikkerhet mot flom kan det vurderes å etablere en voll langs yttergrensen i 

flomsikringssonen inn mot feltet pr. ca 120 – 150, men dette anses ikke strengt nødvendig ihht. 

beregnet vannmengde og kapasitet. 

 

 

Figur 7 Plantegning Stubberudbekken forbi aktuelt område 
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5 Drenerings-/overvannsplan Stubberudsætra. 
De inngrepene som utbyggingen i planområdet medfører vil kunne endre dreneringen og 

flomavrenningen i og fra området. Dersom man ikke etablerer gode dreneringsløsninger og 

lokaltilpassede tiltak vil dette kunne føre til erosjon, vann på avveie og flomskader både i 

utbyggingsområdet, og nedstrøms. 

Et viktig prinsipp er at man ikke skal øke flomavrenningen til nedstrøms områder. 

I planbestemmelsene for reguleringsplanen Storsteinvegen-Stubberudsætra står følgende under pkt. 
5.6.1 Overvann: 

• Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200-års 
flom med klimapåslag på 40% iht TEK17 § 7-2.  
Planlegging av dette skal foretas av personell med relevant fagkompetanse. 
 

• Takvann og overflatevann skal føres til terreng på egen tomt, håndteres lokalt og ikke føre til 
nevneverdig økt avrenningshastighet til omgivelsene. Torv skal benyttes som taktekking på alle 
bygg.  
 

5.1 Dagens situasjon 

 

Figur 8 Flyfoto av område. Norgeibilder.no 2020. 

Området fremstår i dag som skrånende snauhogd utmark. Fra figur 5 har vi at området består av tykk 

morenemasse.  Ut ifra dette settes avrenningsfaktoren for utbygging til 0,3. 

Planområdet 
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5.2 Etter utbygging 

Planen omhandler totalt 94,5 daa, og fordeles slik: 

Hva Størrelse i daa Avrenningsfaktor Korreksjonsverdi Ared i ha 

Fritidsbebyggelse 23,6 0,45 1,30 1,38 

Skiløyper  6,7 0,35 1,30 0,31 

Kjøreveg 4,4 0,85 1,30 0,49 

Landbruk 9,7 0,35 1,30 0,44 

Friluftsområde 34,0 0,35 1,30 0,16 

Hensynsoner  16,0 0,35 1,30 0,73 

Sum (daa) 94,4   4,89 

 

Midlere avrenningskoeffisient: 0,52 

Avrenningsfaktor hentet fra Statens vegvesen håndbok V240 for felt med helning > 10%. 

Korreksjonsfaktoren er satt til 1,30 for returperiode 100 – 200 år.  

 

Figur 9 Utsnitt av plankart for Stubberudsætra 

Beregninger av avrenningen fra feltet før og etter utbygging (vedlegg 5) viser at det vil være et 

teoretisk behov for å fordrøye ca. 594 m3 flomvann. 

Det bør i utgangspunktet prioriteres åpne løsninger for overvannshåndtering, rør bør kun benyttes 

ved kryssing av veger og skiløyper. Plassering av infiltrasjon- og fordrøyningsanlegg må bestemmes, 

og det må etableres sikre flomveger ned mot anlegget, samt sikres kontrollert utløp til resipient.  
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Det forutsettes at man kan tilføre Stubberudbekken tilsvarende, eller mindre mengde vann som 

området tilfører bekken før utbygging. 

For at tiltakene skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen, bør det utarbeides en drift- og 

vedlikeholdsplan etter utbygging. Det er viktig med ansvarliggjøring og beskrivelse av rutinemessig 

ettersyn, samt når det er behov for vedlikehold. 

 

Figur 10 Forslag til hvordan overvannshåndtering og fordrøyning kan løses. 

Figur 10 viser forslag til hvordan overvannshåndteringen for feltet kan løses. Den viser åpne 

flomveger i veggrøftene. Disse må ha tilstrekkelig kapasitet og sikres mot erosjon. Stikkrenner 

gjennom vegen der det er nødvendig. Disse dimensjoneres slik at de har kapasitet for 200års-

flommen med 40% klimapåslag. 

Overvannet ledes så mot fordrøyningsanlegg før det ledes videre ut i Stubberudbekken. 

Fordrøyningsanleggene må dimensjoneres slik at de har tilstrekkelig kapasitet, og med strupet utløp 

som sikrer samme eller mindre utslipp til Stubberudbekken som før utbyggingen. 

For øvrig skal det etableres grøfter med VA-ledninger i hele feltet. Disse grøftene har et betydelig 

pukkvolum som også vil bidra til fordrøyning av overvannet.  
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Prinsipp for utførelse av fordrøyningsmagasin: 

 

Overvannet tilføres magasinene via infiltrasjonsrør fra kummer med slukrister, slik at det gis sikker 

tilførsel til magasinene fra veggrøfter. 

 

Ved utløp fra stikkrenner skal det etableres terskler for å dempe vannhastigheten og sikre mot 

erosjon: 

 

Prinsipp utførelse åpne flomveger: 

 

Flomvegen skal forsynes med terskler i 30-40 meters avstand for å unngå stor vannhastighet.  



 

Notat_Flomberegning og overvannsplan Stubberudsætra_v0.5.docx  
www.structor.no  Side 13 av 22 

5.3 Oppsummering 

Reguleringsplanen er oppdatert iht prinsippene i dette notatet, med inntegning av de anbefalte 

flomveier internt, flomvoll mot bekken i øst, samt egne arealer for fordrøyningsanlegg 

(grønnstruktur, kombinert fordrøyning / friluftsformål). 

Dersom disse prinsippene følges, og anlegget dimensjoneres som foreskrevet vil avrenningen fra 

planområdet etter utbygging være mindre eller lik avrenningen før utbygging. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
1. Flomberegning fra NEVINA 

2. Flomberegninger rasjonell metode 

3. Flomberegninger NIFS 

4. Utvalgte teoretiske tverrprofiler med inntegnet flomvannsføring  

5. Beregning av avrenning fra planområdet før og etter tenkt utbygging 

  



 

Notat_Flomberegning og overvannsplan Stubberudsætra_v0.5.docx  
www.structor.no  Side 14 av 22 

Vedlegg 1 

Flomberegning fra Nevina 
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Vedlegg 2 

Flomberegninger med den rasjonelle metode 

Forutsetninger       
1. Nedbørsfelt vurdert fra strømningskart i Scalgo Live og befaring i felt  

2. Beregningene er basert på den rasjonelle formel for avrenning og Aron og Kiblers metode for fordrøyningsdimensjonering 

3. Dimensjonering for 200 års gjentaksintervall og 40% klimapåslag etter utbygging.  

4. Nedbørdata fra Lillehammer, offisielle IVF-kurver for Lillehammer kommune som kan hentes på kommunens nettsider. En 
kombinasjon av Lillehammer, Gjøvik og Hamar data (1968-2019) 

5. Vurdert gjennomsnittlig avrenningskoeffisient til 0,59 før utbygging (0,45 * 1,30 ihht. V240)   

       
Avrenningsareal       
  Type flater   Areal i m2 Koeffisient Ared i m2  
Nedslagsfelt fjellterreng  956 328 0,59 559 452  
Sum areal for hele utbyggingen [m2]:  956 328  559 452  
Sum areal for hele utbyggingen [ha]:  95,63  55,95  

       
Vurdering av 
tilrenningstiden/konsentrasjonstiden    
Andel innsjø (Ase) 0,00 %      
Høydediff. 363 m     
Lengde 2300 m     

       
tc tidfaktor i minutter     
L lengde av feltet i meter     
H høydeforskjellen i feltet i meter    

       
Tilrenningstid i urbane strøk (utbygde 
strøk):     

tc=0,02 x L1,15  x H -0,39   14,7 minutter  

       

Tilrenningstid i naturlige felt (ikke utbygde felt):    

tc=0,6 x L x H-0,5 + 3000 x Ase   72,4 minutter  

       
Vurdering av tilrenningstid      
Området oppstrøms er utbygd, men med stor grad av permeable flater og naturlig terreng. 

Det tas utgangspunkt i tilrenningstid for naturlige felt som justeres noe i konservativ retning. 
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Overvannsberegninger 

200 års gjentaksintervall   [q=C*i*A] [V=qinn*t*60/1000]  

Varighet [t] Intensitet Miljøfaktor Intensitet qinn Regnvolum  

Min. l/s*ha [+40%] 
m/tillegg 
[l/s*ha] l/s m3  

5 380,0 1,4 532,0 29763 8 929  
10 278,3 1,4 389,6 21797 13 078  
15 221,1 1,4 309,5 17317 15 586  
20 180,0 1,4 252,0 14098 16 918  
30 133,3 1,4 186,6 10440 18 793  
45 100,7 1,4 141,0 7887 21 295  
60 84,7 1,4 118,6 6634 23 882  
90 61,5 1,4 86,1 4817 26 011  
120 50,0 1,4 70,0 3916 28 196  
180 37,5 1,4 52,5 2937 31 721  
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Vedlegg 3 

Flomberegninger ved NIFS 
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Vedlegg 4 

Utvalgte teoretiske tverrprofiler med inntegnet flomvannsføring 
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Vedlegg 5 

Beregning av avrenning fra planområdet før og etter tenkt utbygging 

Forutsetninger     
1. Nedbørsfelt vurdert fra strømningskart i Scalgo Live og befaring i felt 

2. Beregningene er basert på den rasjonelle formel for avrenning og Aron og Kiblers metode for 
fordrøyningsdimensjonering 

3. Dimensjonering for 200 års gjentaksintervall og 40% klimapåslag etter utbygging. 

4. Nedbørdata fra Lillehammer, offisielle IVF-kurver for Lillehammer kommune som kan hentes på 
kommunens nettsider. En kombinasjon av Lillehammer, Gjøvik og Hamar data (1968-2019) 

5. Vurdert gjennomsnittlig avrenningskoeffisient til 0,46 før utbygging (0,35 * 1,30 ihht. V240)  

6. Vurdert gjennomsnittlig avrenningskoeffisient til 0,52 etter utbygging (ihht. V240) 

      

Før utbygging      

Avrenningsareal     

  Type flater   Areal i m2 Koeffisient Ared i m2 

Planområdet Utmark  94 500 0,46 43 470 

Sum areal for hele utbyggingen [m2]:  94 500  43 470 

Sum areal for hele utbyggingen [ha]:  9,45  4,35 

      

Vurdering av tilrenningstiden/konsentrasjonstiden  
Andel innsjø 
(Ase) 0,00 %     
Høydediff. 90 m    
Lengde 480 m    

      
tc tidfaktor i minutter    
L lengde av feltet i meter    
H høydeforskjellen i feltet i meter   

      

Tilrenningstid i urbane strøk (utbygde strøk):   

tc=0,02 x L1,15  x H -0,39   4,2 minutter 

      

Tilrenningstid i naturlige felt (ikke utbygde felt):   

tc=0,6 x L x H-0,5 + 3000 x Ase   30,4 minutter 

      
Vurdering av tilrenningstid     
Området oppstrøms er utbygd, men med stor grad av permeable flater og naturlig terreng. 

Det tas utgangspunkt i tilrenningstid for naturlige felt som justeres noe i konservativ 
retning. 
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Overvannsberegninger     

200 års gjentaksintervall   [q=C*i*A] [V=qinn*t*60/1000] 

Varighet [t] Intensitet Miljøfaktor Intensitet qinn Regnvolum 

Min. l/s*ha [+40%] 
m/tillegg 
[l/s*ha] l/s m3 

5 380,0 1 380,0 1652 496 

10 278,3 1 278,3 1210 726 

15 221,1 1 221,1 961 865 

20 180,0 1 180,0 782 939 

30 133,3 1 133,3 579 1 043 

45 100,7 1 100,7 438 1 182 

60 84,7 1 84,7 368 1 325 

90 61,5 1 61,5 267 1 444 

120 50,0 1 50,0 217 1 565 

180 37,5 1 37,5 163 1 761 

360 22,9 1 22,9 100 2 150 

720 14,8 1 14,8 64 2 779 

      
Maksimal vannføring fra feltet før utbygging beregnes til 782 l/s.  
Maksimal vannføring før utbygging benyttes som strupet utløp fra fordrøyning for å sikre 
at avrenning nedstrøms ikke øker. 
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Etter utbygging        
Avrenningsareal        

  Type flater   Areal i m2 Koeffisient Korr.verdi Ared i m2  

Planområdet Fritidsbebyggelse 23 700 0,45 1,30 13 865  

 Skiløyper  6 700 0,35 1,30 3 049  

 Kjøreveg grus  4 400 0,85 1,30 4 862  

 Landbruk  9 700 0,35 1,30 4 414  

 Friluftsområder  34 000 0,35 1,30 15 470  

 Hensynsoner  16 000 0,35 1,30 7 280  

Sum areal for hele utbyggingen [m2]:  94 500   48 939  

Sum areal for hele utbyggingen [ha]:  9,45   4,89  
        
Overvannsberegninger       
Strupet utløp: 782 l/s      
Tilrenningstid: 20 min      
200 års 
gjentaksintervall       [q=C*i*A] Fordrøyningsmagasin 

Varighet [t] Intensitet Miljøfaktor Intensitet qinn Regnvolum qut *1) Nødv.maga. 

Min. l/s*ha [+40%] 
m/miljøfaktor 
[l/s*ha] l/s m3 l/s m3 

5 380,0 1,4 532,0 2313 694 587 518 

10 278,3 1,4 389,6 1694 1016 704 594 

15 221,1 1,4 309,5 1346 1211 821 472 

20 180,0 1,4 252,0 1095 1315 938 188 

30 133,3 1,4 186,6 811 1460 1173 -651 

45 100,7 1,4 141,0 613 1655 1525 -2463 

60 84,7 1,4 118,6 515 1856 1877 -4901 

90 61,5 1,4 86,1 374 2021 2581 -11914 

120 50,0 1,4 70,0 304 2191 3284 -21457 

180 37,5 1,4 52,5 228 2465 4692 -48209 

360 22,9 1,4 32,1 139 3010 8915 -189549 

720 14,8 1,4 20,7 90 3891 17360 -746078 

 


