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Til:   

Fra: Norconsult AS v/ Steinar Myrabø 

Dato 2016-12-05 

Flomberegninger og fordrøyningsmuligheter i Bæla - 

Lillehammer 

Håndtering av flom og overvann lar seg ikke løse lokalt nede i bebyggelsen innenfor feltgrensene til 

Bæla. Som i mange andre (sannsynligvis de fleste) bebygde områder har en bygd seg inn i et problem 

uten å ta flomhåndtering alvorlig nok; med bekkelukkinger, stikkrenner og innbygde bekker uten 

tilstrekkelig plass til flomvannet. Da må en i tillegg se på de områdene i øvre deler av feltet, der ofte 

problemene starter, og gjøre tiltak der. Spesielt viktig her er håndtering av sedimenttransport og 

fordrøyning, dvs. demping av flomtoppen, samt sørge for at vann ikke kommer på avveie. 

 

1 Problemstilling 

………. 

Fokusområder 

- Kartlegge og kvantifisere alle fordrøyningsmuligheter  

- Vurdere aktuelle flomveier og tekniske løsninger 

- Kjøre modeller og flomberegninger for de ulike løsningene og tiltakene for bl.a. å vurdere 

størrelser, dimensjoner og effekter 

- Vurdere en helhetlig løsning 

 

Dette notatet presenterer spesielt flomberegninger for de met aktuelle lokalitetene. 

2 Feltbefaring og feltbeskrivelse 

Høsten 2016 foretok Erlend Brochmann og Steinar Myrabø feltbefaringer for å kartlegge 

dreneringsveiene og de sårbare punktene/områdene i Bæla. Figur 1 viser feltgrensene for Bæla 

oppstrøms E6. På befaringene ble det funnet mange steder hvor det egnet seg å etablere 

fordrøyningstiltak. De fire stedene som vil kunne ha størst effekt i de øvre delene av nedbørfeltet til 

Bæla er markert i Figur 1. Den øvre dammen (D4) har et potensiale for å fordrøye flomtoppen fra ca. 

halvparten av hele nedbørfeltet til Bæla. Feltgrenser og feltparametere for Bæla oppstrøms E6 og de 

viktigste delfeltene er vist i Figur 2 til 9.  
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Figur 1 Nedbør-/avrenningsfeltet til Bæla oppstrøms E6 (lokalitet B); fra bruk av programmet NEVINA 

korrigert ut fra befaringene og kartstudie hvor vannet drenerer naturlig i feltet. De hvite sirklene angir 

mulige fordrøyningsdammer med relativt stor kapasitet, mens den svarte angir mulig fordrøyningsdam 

i sidebekk. 
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Figur 2 Feltgrenser og feltparametere for Bæla oppstrøms E6 (BL E6); fra bruk av programmet 

NEVINA korrigert ut fra befaringene og kartstudie hvor vannet drenerer naturlig i feltet. 

 

 

Figur 3 Feltgrenser og feltparametere for Bæla oppstrøms Bælaskaret (BL BS); fra bruk av 

programmet NEVINA korrigert ut fra befaringene og kartstudie hvor vannet drenerer naturlig i feltet. 
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Figur 4 Grenser og parametere for nedbørfelt til mulig fordrøyningsdam D1 i Bæla; fra bruk av 

programmet NEVINA korrigert ut fra befaringene og kartstudie hvor vannet drenerer naturlig i feltet. 

 

 

Figur 5 Grenser og parametere for nedbørfelt til mulig fordrøyningsdam D2 i sidefelt til Bæla; fra bruk 

av programmet NEVINA korrigert ut fra befaringene og kartstudie hvor vannet drenerer naturlig i feltet. 
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Figur 6 Grenser og parametere for nedbørfelt til mulig fordrøyningsdam D3 i sidefelt til Bæla; fra bruk 

av programmet NEVINA korrigert ut fra befaringene og kartstudie hvor vannet drenerer naturlig i feltet. 

 

  

Figur 7 Feltgrenser og feltparametere for sidefeltet Lundesvella; fra bruk av programmet NEVINA 

korrigert ut fra befaringene og kartstudie hvor vannet drenerer naturlig i feltet. 
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Figur 8 Feltgrenser og feltparametere for delfeltet Rabben; fra bruk av programmet NEVINA korrigert 

ut fra befaringene og kartstudie hvor vannet drenerer naturlig i feltet. 

 

 

Figur 9 Feltgrenser og feltparametere for delfeltet Hulderheimen; fra bruk av programmet NEVINA 

korrigert ut fra befaringene og kartstudie hvor vannet drenerer naturlig i feltet. 
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3 Analyser 

Nedbørfelt og avrenning 

Nedbørfeltene som skal beregnes er relativt små, hhv fra ca. 0,5 til 9,3 km². Med mye myrlendt jord, 

så vil området bære preg av å være fuktig i store deler av året. Da store deler av områdene er ganske 

bratte og det er lite løsmasser vil også avrenningen i området ha rask respons på episoder med intens 

snøsmelting og/eller regn. 

Feltparameterne er beregnet ved hjelp av NVE’s analyseverktøy NEVINA, men er noe korrigert ut fra 

feltbefaringene.  

 

Flomberegning 

Det finnes ulike metoder for flomberegning avhengig av tilgjengelige data/observasjoner i området og 

størrelsen på avrenningsfeltet. I følge ny veileder fra NIFS prosjektet «Veileder for flomberegninger i 

små uregulerte felt» (ref. 2) bør en vurdere metodene ut fra datagrunnlag i området, men at det er 

fornuftig å benytte flere metoder (minst to) og sammenligne resultatene før en går videre med en 

metode.  

Dimensjoneringsgrunnlag 

Tilgjengeligheten av observasjoner i Follebu området:  

Det eksisterer ingen avrenningsstasjoner i små felt i Gudbrandsdalen eller i nærliggende områder. Det 

finnes kun nedbørstatistikk (IVF) fra serier for Lillehammer, Hamar og Gjøvik. Kurven for Lillehammer 

ser lite sannsynlig ut, med svært lave verdier og merkelig kurveform. Den for Hamar har lengst serie 

og er bedre, men ligger slik til at det antas å gi noe mindre nedbør enn det aktuelle området, som bl.a. 

har mer høydeforskjeller, som i Gjøvik. Maksimalt målt timesverdi for Hamar er 26 mm, mens 200 års 

verdien på oppdatert kurve (frem til 2015) er på ca. 28 mm. Konklusjon er da at timesverdien for et 

200 års regn er ca. 28-30 mm i Follebu, noe som stemmer bra med regionskurven og «tentative» 

verdier for 200 års nedbør angitt i ny rapport fra NIFS prosjektet (ref. 1).  

Kurven for Gjøvik (se Figur 10) er vurdert for å være mest realistisk og representativ for Lillehammer, 

og benyttes i beregningene. 

Rasjonelle formel peker seg da ut som den beste metoden å benytte her, spesielt da feltet er så lite, 

men en bør først foreta en grov beregning med NVE’s nye flomformel (ref. 2) for å se om resultatene 

fra rasjonelle formel ligger innenfor det intervallet som NVE’s flomformel kommer frem til. I eksempel 2 

i den nye veilederen er det f.eks. gjort en tilsvarende beregning for et lite felt i Lillehammer og den 

rasjonelle formel viser fornuftige resultater i forhold til de grove overslagsberegningene. 
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Figur 10  IVF kurve i mm for nedbørstasjonen Sogstad på Gjøvik, som er benyttet i 

flomberegningsanalysene. 

 

Flomberegning med NVE’s nye flomformel 

Metoden er nærmere beskrevet i ref. 3, der flomvannføringen beregnes ut fra normalavrenninga fra 

området (QN), feltareal, effektiv innsjøprosent og en klimafaktor. Gyldighetsintervallet mht areal for 

bruk av metoden er 0,2 - 53 km², så de aktuelle feltene ligger nær nedre grensenivå. Men da dette er 

den eneste metoden en kan sammenligne resultatet fra den rasjonelle formel med, så brukes den her. 

Siden feltene er små og har rask avrenning, så forventer en at beregningene med rasjonelle formel 

skal ligge i øvre intervall til flomformelen.  

Beregningene kan nå gjøres direkte via bruk av programmet NEVINA, men her fungerte ikke 

programmet for alle delfeltene. Resultatet for de som ble beregnet var: 

BL E6:  Q200 = 5,5 – 21,9 m³/s, med en medianverdi på 11,0 m³/s (uten klimapåslag). 

BL BS:  Q200 = 5,1 – 20,4 m³/s, med en medianverdi på 10,2 m³/s (uten klimapåslag). 

BD3:  Q200 = 4,1 – 16,2 m³/s, med en medianverdi på 8,1 m³/s (uten klimapåslag). 

 

Flomberegning med den rasjonelle metoden 

Metoden er nærmere beskrevet b.la. i Myrabø (1991; ref. 5), der flomvannføringen beregnes 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, 
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og velges i de ulike deler av feltet ut fra tabell med ulike terrengtyper. Dimensjonerende 

nedbørintensitet er tatt ut fra IVF-kurven for nedbørstasjonen på Sogstad med varighet basert på 

aktuelle tilrenningstider for vannet som bidrar til flomtoppen og dimensjonerende gjentaksintervall 

basert på krav fra både Jernbaneverket og SVV mht hhv jernbanen og hovedveiene i området. Dette 

resulterer i 200 års returperiode. Klimafaktoren settes til 40% på bakgrunn av de siste anbefalingene 

fra NVE i ny klimaprofil for Oppland (se www.klimaservicesenteret.no). 

Avrenninga Q fra de ulike feltene er beregnet ved: 
 
Q= C × i × A  
 
• C = avrenningsfaktoren. På bakgrunn av nedbørfeltetenes egenskaper, nevnt ovenfor, samt tillegg 
for 200 års flom, er det ut fra beregninger valgt å benytte en avrenningskoeffisient C på 0,56.  
• i = dimensjonerende nedbørintensitet i l/(s×ha) 

• A = feltareal i ha  
 
Dimensjonerende nedbørintensitet varierer med gjentaksintervallet og feltets konsentrasjonstid. 
Konsentrasjonstida er utregnet ved formelen: 
 
te = 0,6 × L × H -0,5 + 3000 × Ase = tidsfaktor i minutt 
L = lengde av feltet i meter 
H = høgdeforskjellen i feltet i meter  
Ase = effektiv andel innsjø i feltet = 0 (ingen innsjøer) 

Utregnet konsentrasjonstid for nedbørsfeltetene (te) er på grunn av stor ruhet i feltene med mye lyng 
og kort vegetasjon, justert litt opp. 
 
i = dimensjonerende nedbørsintensitet ut fra IVF-tabell (tabell 1) for Sogstad med 200 års intervall ved 
beregnet konsentrasjonstid for de ulike feltene. 
 
Resultatene av beregningene er vist i tabell 2 og de stemmer ganske bra med at de ligger mellom 
median og øvre verdier for NVE’s flomformel beregnet ovenfor, da disse er automatisk generert og 
kan ha store usikkerheter. Da en ut fra erfaring vet at resultatene fra den rasjonelle metoden kan ligge 
noe høyt, spesielt for felt over ca. 1 km², så har en valgt å justere noen av verdiene for de største 
feltene litt ned. 
 
Siste kolonne i tabell 2 viser beregningene for 200 års flom der en tar hensyn til klimaendringene; 

Q200+klf 
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Tabell 1  IVF-tabell i l/(s×ha) for nedbørstasjonen Sogstad, som er benyttet i 

flomberegningsanalysene. 

 
 
 

Felt Areal 
(km²) 

C L         
(m) 

H        
(m) 

Ase  
(%) 

te 
(minutt) 

i 
l/(s×ha) 

Q200 

(m³/s) 

Q200 j 

(m³/s) 

Q200+klf 

(m³/s) 

BL E6 9,3 0,56 6900 566 0 165 36 18,7 18 25 

BL BS 8,5 0,56 4800 305 0 165 36 17,1 17 24 

BD1 8,2 0,56 4200 257 0 160 37 17,0 17 24 

BD2 0,5 0,56 800 120 0,1 50 90 2,5 2,5 3,5 

BD3 6,4 0,56 4000 247 0 160 37 13,3 13 18 

BL L 0,8 0,56 1900 212 0 80 67 3,0 3 4,2 

BL R 3,7 0,56 3100 153 0 160 37 7,7 7,5 10,5 

BL H 0,8 0,56 1400 123 0 80 67 3,0 3 4,2 

 
Tabell 2  Flomberegninger med den rasjonelle metoden for feltene i figur 1-3 for 200 års flom (Q200), 

deretter justerte verdier (Q200 j) og 200 års flom med klimafaktor (Q200+klf). C er avrenningsfaktoren, L 

er feltlengden og H er høgdeforskjellen i feltet i meter. Ase er effektiv innsjøprosent, te er 
konsentrasjonstiden og i er dimensjonerende nedbørintensitet. 
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