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Innledning

Bekk 2 består av to bekkeløp som renner gjennom planområdet ved Fjellsætra. Tiltakshaver ønsker å legge
om det østlige bekkeløpet slik at vannføringen håndteres i den vestlige bekken. På den måten kan et større
areal utnyttes til fritidsboliger uten å komme i konflikt med bekkene. For å oppnå ønsket resultat er det
foreslått å grave ut et nytt bekkeløp og blokkere den eksisterende bekken. Se illustrasjon av foreslått løsning
i Figur 1.
Dette notatet vurderer nødvendige dimensjoner på ny avskjærende bekk. Det blir også gjort en vurdering av
hvordan omlegging av bekken påvirker flomforholdene på Fjellsætra.
Som et alternativ til omlegging av det ene bekkeløpet kan det vurderes å stenge den østligste av de to
kulvertene og lede alt vannet gjennom en kulvert.

Figur 1 Oversiktskart med markering av Bekk 2 og ønsket omlegging.

2

Beregning av flomstørrelse

Beskrivelse av nedbørfeltet og beregning av flomstørrelse er utført i rapporten Flomvurdering under kapitel 1
og 2. Vannlinjeberegning utføres ved bruk av en 2-dimensjonal hydraulisk modell laget i HEC-RAS.
I videre beregninger er kulminasjonsvannføring Q200 inkl. klimapåslag (m³/s) fra tidligere flomberegning for
Fjellsætra benyttet og er presentert i Tabell 1.
Tabell 1 Kulminasjonsvannføring for gjentaksintervall Q200 inkl. klimapåslag (30%).
Nedbørfelt

Areal

Kulminasjons-vannføring
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(km2)

Q200 inkl. klimapåslag (m³/s)

0.3

2.4

Grøftedimensjon for omlagt Bekk 2

For dimensjonering av bekken er det benyttet Q200 med klimapåslag for Bekk 2. Grøftedimensjon er beregnet
med Mannings formel for en trapesformet grøft og er presentert i Tabell 2. Her er det tatt utgangspunkt i 0,5
meter grøftebunn med sidehelling på 1:1,5. Det er forutsatt at grøfta blir utformet uten vegetasjon i bekkeløp,
men bevokst på sidene etter omlegging og derfor er 20 (-) valgt som Manningstall i beregningen.
Dimensjonerende flom passerer gjennom grøfta med en vanndybde på 0,6 meter.
Basert på disse beregningene modelleres nytt terreng med grøft for omlagt Bekk 2.
Tabell 2 Beregning av trapesformet grøft med Mannings formel.
Lengde Bunnbredde

Vanndybde Sidehelning Vannlinjens Mannings tall
helning
(N)

Bredde
vannspeil/
topp

Vannføring Hastighet
av bekk

m

m

m

m/m

m/m

-

m

m3/s

m/s

60

0.5

0.6

0.7

0.10

20

2.3

2.5

2.93

4

Hydraulisk vannlinjemodell

Grunnlaget for modellen er bygd opp med de samme forutsetningene og innstillinger som beskrevet under
kapitel 3 i tidligere flomvurdering. For Bekk 2 er terrenget tilpasset med en omlagt grøft som dimensjonert i
kapitel over. Eksisterende veg og to kulverter er lagt inn manuelt i modellen med høyder basert på bilder fra
synfaring, og vurderes derfor som forholdsvis grove, men tilstrekkelig for formålet. En flomvoll er modellert
inn for å hindre vannet fra å følge sitt opprinnelige løp. Dette er vist på Figur 1.
Flomsonekart for Bekk 2 ligger vedlagt i Bilag 8 med oversvømmelser for 200-årsflom med klimapåslag.
Beregningene viser at den foreslåtte bekkeutforminga har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere
dimensjonerende flom. Flomsonekartet viser også at vannet nedstrøms vegen tar veger utover det normale
bekkeløpet. Eksisterende bygg på g.nr./b.nr. 29/116 blir påvirket av flommen. Simuleringer av eksisterende
situasjon viser imidlertid at denne eiendommen blir påvirket av flommen ved dagens situasjon. For å sikre at
dette ikke blir et framtidig problem må nye, avskjærende grøfter etableres og utformes slik at nye og
eksisterende eiendommer ikke tar skade av flom. Dette kan gjøres ved planlegging og utførelse av nye
tomter.
Dersom man velger å lede alt vannet gjennom en kulvert gjennom vegen vil eksisterende kulvert, ø600, ikke
ha kapasitet til å håndtere en stor flom. Det må i tilfelle vurderes å skifte ut eksisterende kulvert, eller å godta
at vegen i enkelte tilfeller blir oversvømt av flom. Flommen nedover bekkeløpet vurderes til å bli omtrent like
ved de to alternative løsningene.

5

Konklusjon og anbefalinger

For utforming og omlegging av bekken, kan det etableres en grøft med bunnbredde 0,5 meter og sidehelling
på 1:1,5. Dybden på 0,6 meter tilpasses mot eksisterende bekkeløp. Nøyaktig utforming av flomvollen er ikke
gjort. Det må i tomteplanleggingen vurderes behov for erosjonssikring og terrengtilpasninger mot bekken.
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NVE anbefaler minimum 20 meter sikkerhetsavstand mellom bebyggelse og elver som er utsatt for erosjon.
Bekk 2 vurderes hovedsakelig som lite erosjonsutsatt og avstanden til Bekk 2 kan være mindre.
Fritidsboliger må plasseres i flomsikker avstand til bekkene. Norconsult foreslår en sikkerhetsavstand på ca.
10 meter mellom bygning og bekkene slik det er illustrert på vedlagte kart. Denne avstanden kan vurderes
lokalt og tilpasninger i terrenget vil påvirke hvor tett på bekkene det er fornuftig å bygge. Tiltak for å ta å
håndtere flomfaren utover sikkerhetssonen på 10 meter kan være etablering av lokale flomvoller eller
avskjæringsgrøfter, og vurderes som håndterbart i detaljeringsfasen.
Ved etablering av veger på området må avledningskapasiteten til bekkene opprettholdes og kulverter med
tilstrekkelig kapasitet benyttes.
Beregningene viser at eksisterende kulverter ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere dimensjonerende
flom. Det må forventes at det flommes over eksisterende veg, men skade utover dette er ikke sannsynlig.
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Innl edning i videre u tredning av Bekk 4

Bekk 4 er en mindre bekk som renner gjennom det planlagte planområdet ved F jellsætra. Tiltakshaver
ønsker å endre bekkeløpet slik at det renner langs tomtegrensene. På den måten vil det bli enklere å utnytte
arealene til bygging av fritidsboliger. Dette notatet er en kortfattet flomvurdering som er gjort for å vurdere
vannføring i bekken samt nødvendige dimensjoner der bekken legges om. Oversiktskart med markering av
bekken med ønsket omlegging er vist i Figur 1.

Figur 1 Oversiktskart med markering av Bekk 4.

2

Beskri vel se av n edbør fel tet

Bekk 4 er en sidebekk til Bekk 3 og har sitt utløp til Nysætervatnet. Nedbørfeltet har et areal på 0,02 km 2 og
består av skog og myrområder. Bekken er lite definert og renner i et myrdrag før utløpet i Nysætervatnet.
Kart med nedbørfelt er vist på Figur 2.
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Figur 2 Oversiktskart med markering av nedbørfeltet til Bekk 4.

3

Beregnin g av flom størr else med r as jon al e form el

Flomvannføring i Bekk 4 er fastsatt ved bruk av den rasjonale metode og beregnet 20-årsflom og 200årsflom er vist i Tabell 1. Det er tidligere laget en flomberegning for F jellsætra og det hydrologiske grunnlaget
i beregningen er lagt til grunn for Bekk 4. Konsentrasjonstid for området er satt til 10 min på grunn av kort
feltlengde og liten høydeforskjell. Q 200 med klimapåslag for Bekk 4 er brukt som dimensjonerende vannføring
i videre beregning.
Tabell 1 Flomvannføring beregnet med rasjonale formel for Bekk 4.
Felt

Areal (km 2)

Q20 (l/s)

Q200 (l/s)

Q20 inkl. klimapåslag (l/s)

Q200 inkl. klimapåslag (l/s)

Bekk 4

0,02

70

100

90

130
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Grøftedim en s jon for oml agt bekk

Nødvendig grøftedimensjon er beregnet med Mannings formel for en trapesformet grøft er presentert i Tabell
2. Det er forutsatt at grøft blir utformet uten vegetasjon i bekkeløp, men bevokst på sidene etter omlegging
og derfor er 20 (-) valgt som Manningstall i beregning. Dimensjonerende vannføring, 130 l/s, kan håndteres
med en forholdsvis liten grøft. Teoretisk sett kan man oppnå tilstrekkelig kapasitet med ei V-forma grøft med
sidehelling 1:1,5, vanndybde på 24 cm. Det anbefales likevel at grøften etableres med noe bunnbredde for å
ta hensyn til praktisk utførelse og for sikkerhet med tanke på tilstopping. Grøftedybde foreslås satt til 70 cm.
Tabell 2 Beregning av trapesformet grøft med Mannings formel.
Lengde

Bunnbredde

Vanndybde Sidehelning Vannlin jen Mannings Bredde
s helning
tall (N)
vannspeil/topp

Vannføring
i bekk

Hastighet

m

m

m

m /m

m /m

-

m

m 3 /s

m /s

100

0.0

0.24

0.7

0.13

20

0.9

0.13

1.55

5

Konklu s jon og anb efalinger

For omlegging av Bekk 4 vurderer Norconsult at det vil være tilstrekkelig å etablere en grøft som er 70 cm
dyp med sidehelninger på 1:1,5 for å håndtere en flom med 200 års gjentaksintervall med klimapåslag.
Terrengutformingen er ikke bestemt, men for å planere området til hyttebygging er det forventet at terrenget
blir hevet. Ny bekketrasé bør legges på en slik måte at den ikke kommer i konflikt med nytt terreng og
utbygger bør etterstrebe å opprettholde de naturlige flomtraséene hvis det er mulig. Det anbefales å etablere
kantvegetasjon på 5 m bredde på hver side av bekken, som også vurderes som tilstrekkelig sikkerhetssone
mot flom. På generelt grunnlag er det ikke anbefalt å legge bekker i kulverter så lenge det ikke er nødvendig.
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