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Notat  
Rassikringstiltak Ulstad - Flomløp 
 
På grunnlag av skredfarekartlegging utført av NGI, er det besluttet å detaljprosjektere 
sikringstiltak for å sikre Ulstad boligområde.  Skredvollen blir ca 480 meter lang.   
 
NVE har utført en beregning av 200-års flom for nedbørsfeltet oppstrøms den planlagte 
skredvollen.  Beregningene til NVE viser at det vil samles en flomvannmengde på 3240 l/s bak 
skredvollen ved 200-års flom.  Det vises til revidert flomberegning, datert 19.05.12, i vedlegg. 
 
De planlagte flomsikringstiltakene vil sørge for flomsikring av hele Ulstad boligfelt, samt deler av 
Fossbergom-området. 
 
Tiltaket vil oppfylle mydighetskrav til flomsikring etter Plan- og bygningsloven. 
 
Asplan Viak AS har utført hydrauliske beregninger, samt utført vurdering av hydraulisk 
utforming for nye flomløp.  Det vises til egne notat i vedlegg, samt tegninger. 
 
Eksisterende overvannssystem og normalavrenning etter etablering av ny rassikring 
 
Det er et eksisterende sluk- og overvannssystem bak den øvre husrekken i Øvre Ulstadveg, som 
tar unna overflatevann og avrenning fra terrenget.  Eksisterende avskjærende system har vært i 
drift i ca 30 år, og har hatt god nok kapasitet så langt. 
 
Dette overvannssystemet beholdes, med enkelte endringer, ved bygging av ny rassikring.  Det 
legges opp til 3 stk nye sluk/inntak bak rasvollen, samt ett sluk ved inntaket for det vestre 
flomløpet.  De nye slukene tilkobles eksisterende overvannssystem.  Endringer i 
overvannssystemet bak rasvoll, framgår av tegninger utarbeidet av NGI. 
 
I normalsituasjonen vil eksisterende overvannssystem, supplert med nye sluk, ta unna 
overflatevann og avrenning bak den nye rasvollen.  All normalavrenning føres til eksisterende 
overvannssystem med utløp vest for Ulstadfeltet.  For terrenget i området profil 0 – 120 for 
rasvollen (den østre delen), er det opplyst at det er lite eller ingen avrenning ved normalnedbør. 
 
Det er ønskelig at flomløpene skal være tørre i normalsituasjonen.  Dette spesielt for å unngå 
problem med isdanning/kjøving i flomløpene vinterstid. 
 
Ved en flomsituasjon vil trolig inntakskapasisteten til slukristene overskrides, eventuelt at 
slukristene vil tettes helt.  Flomvannet vil renne langs grøfta bak rasvollen, mot det østre og det 
vestre flomløpet.  Erosjonssikring av vannvegen bak rasvollen må vurderes nærmere.  
Høybrekket for grøfta bak rasvollen er ca ved profil 230-240. 
 
Vestre utløp fra rasvoll i en flomsituasjon 
 
Flomavrenning og flomløp for vestre del av rassikringsområdet, framgår av tegning H-020. 
 
Ut fra bekkeløp i terrenget og normalavrenning, er det i samråd med oppdrasgiver besluttet at 
det vestre flomløpet skal dimensjoneres for 2/3 av flomvannmengden for nedbørsfeltet.  Dette 
utgjør 2 160 l/s. 
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Øvre del av det vestre flomløpet er planlagt som lukket rørsystem med dimensjon DN800.  Pga 
tap i inntaket økes dimensjonen på inntaket til DN1200.  Tilløpsgrøft (tegning H-020) vil bli 
korrigert i forbindelse med detaljprosjektering av rasvoll og tilkomstveg.  Overgang 
DN1200/DN800 er i kumpunkt O1.  Fra utløpet av kulverten ned til Fv55 er flomløpet planlagt 
som åpen, erosjonssikret bekk.  Det etableres ny DN1000 stikkrenne under Fv55 ved siden av 
eksisterende stikkrenne.  Eksisterende stikkrenne og sluk ved Fv55 beholdes. 
 
For detaljer vedrørende utforming og dimensjonering av flomløpet, vises det til notat fra Asplan 
Viak AS i vedlegg. 
 
Som alternativ til åpen, erosjonssikret bekk, kan lukket rørsystem for hele traseen vurderes.  
Eksisterende bekk kan da beholdes som i dag. 
 
Utløp for ny DN1000 stikkrenne i Bøvra, blir ca 0,9 meter lavere enn utløpet for eksisterende 
DN400 stikkrenne.  Høyde utløp for eksisterende DN400 stikkrenne er på kt 379,30 (innmålt 
høyde).  Høyde elvelinje/elvekant for Bøvra ved utslippspunktet er ca kt 375,7 (høyde hentet fra 
digitalt grunnkart).  Mao en høydeforskjell på ca 2,7 meter. 
 
Sannsynligheten for at ekstrem flom i Bøvra skal sammenfalle i tid med en flomsituasjon i 
Ulstadområdet, vurderes som liten.  Ved kraftig nedbør over et større område, vil flomtoppen for 
Ulstadområdet mest sannsynlig inntreffe før en eventuell flomtopp i Bøvra. 
 
Det legges opp til en erosjonssikret terskel ved inntaket på kt 424,4, dvs 2,9 meter over innvendig 
bunn rør i inntaket.  Dette for å sikre mest mulig kontrollert overløp, dersom inntaket går tett 
eller ved flomsituasjon større enn 200-års flom. 
 
Det etableres kjørbar tilkomst til inntaket.  Dette for rask og enkel tilkomst med gravemaskin for 
rensk av rist ved flom.  Horisontal del av inntaksrista hengsles for å kunne åpnes. 
 
Lom kommune ønsker i tillegg et ekstra sikringsløp langs Øvre Ulstadveg og videre ned mot det 
nye flomløpet (vestre løp).  Det vises til tegning H-020. 
 
Sikringsløpet er ikke dimensjonert for en gitt vannmengde og er ikke tenkt som et fullverdig 
flomløp.  Sikringsløpet foreslås etablert ved å utbedre et eksisterende bekkeløp (profil 0 – 50), 
nye Ø500 mm stikkrenner ved vegkryssing og senkning/utbedring av veggrøft. 
 
Som rassikring for de to bygningene lengst vest i Øvre Ulstadveg, er det lagt opp til 
steinspranggjerde.  Det skal etableres en anleggsveg opp til steinspranggjerdet, vest for 
bebyggelsen.  Anleggsvegen vil avskjære overflateavrenning og flomvann fra området bak 
steinspranggjerdet, og føre det ned mot Øvre Ulstadveg.  Dersom sluket i vestre enden av Øvre 
Ulstadveg ikke tar unna overflatevannet/flomvannet, vil det renne videre nedover på utmark/ 
beitemark/dyrket mark.  Flomvannet vil mest sannsynlig fanges opp av den åpne delen av det 
vestre flomløpet. 
 
Østre utløp fra rasvoll i en flomsituasjon 
 
Flomavrenning og flomløp for østre del av rassikringsområdet, framgår av tegning H-021. 
 
Ut fra normalavrenning for den østre delen, er det i samråd med oppdrasgiver besluttet at det 
østre flomløpet skal dimensjoneres for 1/3 av flomvannmengden for nedbørsfeltet.  Dette utgjør 
1 080 l/s. 
 
Fra østre ende av rasvollen legges det opp til en åpen, erosjonssikret bekk med utløp til veggrøft 
langs Øvre Ulstadveg.  Flomløpet er dimensjonert for 1 080 l/s. 
 
For detaljer vedrørende utforming og dimensjonering av flomløpet, vises det til notat fra Asplan 
Viak AS i vedlegg. 
 



 ■ 
 ■ 

Nordplan ■ side 3 av 3 

Mellom ca profil 130 og 200 for rasvollen (NGI tegning 100), har NGI lagt opp til ny vassveg med 
fall vestover.  Den omlagte vassvegen leder vann mot en ny inntakskum ved profil 200.  Det 
legges opp til en robust utforming for denne inntakskummen, slik at den også vil kunne fungere i 
en flomsituasjon. 
 
Det antas at også vassvegen østover mot Gjeisar vil avskjære en del av flomvannet ned mot den 
østre delen av rasvollen, men det er ikke utført nærmere vurderinger/beregninger på dette.  
Vassvegen ligger med lite fall og den har ikke vært i drift de senere år.  Det er derfor trolig at 
vedlikeholdet er mangelfullt.  Vassvegen har sitt utløp i øvre del av Gjeisar boligfelt.  Det er 
bestemt at vann fra vassvegen skal håndteres av ras- og flomsikringsanlegget for Gjeisar 
boligfelt. 
 
Ny inntakskum bak rasvollen (ved profil 200) og vassvegen, vil kunne dempe flomvannføring mot 
det østre flomløpet noe. 
 
Det er ikke noe eksisterende flomløp eller overvannssystem som har kapasitet til å ta i mot 
flomvann fra det østre flomløpet ved en 200-års flom.  Flomvann vil følge langs Øvre Ulstadveg 
og Ulstadvegen ned til Rv15 og området ved Esso-stasjonen og Nordalområdet.   
 
Eksisterende grøftesluk langs vegen vil ta unna deler av flomvannet, men eksisterende 
overvannssystem er av eldre dato og har trolig begrenset kapasitet (eksisterende 
overvannssystem for Ulstadområdet er beskrevet og vurdert i et eget notat, datert 14.05.12). 
Flomvann fra det østre flomløpet vil trolig flomme utover ved Esso- og Nordalområdet, samt 
Rv15.  Det er risiko for trafikale problemer og flomskader skader i dette området.  I tillegg må 
skader på Øvre Ulstadveg og Ulstadvegen påregnes.  Det antas at flomrisikoen for dette området 
blir omtrent uforandret som følge av rassikringstiltaket. 
 
Kostnadskalkyle flomsikringstiltak 
 
Kostnadstall for tiltaket framgår av kalkyle i vedlegg. 
 
Erfaringstall fra Asplan Viak AS, anbudspriser og priskataloger er lagt til grunn for kalkylen.  Vi 
har lite erfaringstall fra tilsvarende tiltak å basere kalkylen på. 
 
For grøfter og grunnarbeider er det forutsatt 30% fjell og 70% løsmasser. 
 
 
 
 
 
for Nordplan AS 
 
 
Fred Morten Kolden  
 

  

   
Vedlegg:   

 Hydraulisk utforming og beregning av flomløp, Asplan Viak AS.  2 stk notat datert 
24.08.12 

 Flomberegning, NVE.  Revidert notat datert 19.05.12 
 Kostnadskalkyle flomsikringstiltak 
 Tegning H-020, H-021, H-022, H-101, H-102 



 NOTAT 

 

 

Asplan Viak AS - Tempeveien 22 - 7031 Trondheim  asplanviak.no  

 

Oppdragsgiver: Nordplan AS 

Oppdrag: 529961 – Sikringstiltak Ulstad Flomløp 

Del:  

Dato: 2012-08-24 

Skrevet av: Håvard Knotten 

Kvalitetskontroll: Petter Reinemo 

HYDRAULISK UTFORMING OG BEREGNING 

INNHOLD 

1 Innledning ...................................................................................................................... 1 

2 Dimensjonerende vannføring ......................................................................................... 1 

3 Utforming  og dimensjonereing av overvannsavløp ........................................................ 1 

3.1 Avrenning i normale værsituasjoner ........................................................................ 1 

3.2 Avrenning i flomsituasjoner ..................................................................................... 2 

 

1 INNLEDNING 

I forbindelse med rassikring av boligfelt ved Ulstad skal det bygges rasvoll for å fange opp 

steinsprang.  Bak rasvollen vil det samles opp overvann i flomsituasjoner.  Det skal etableres 

et overvannssystem som kan lede bort overvann i normalsituasjon og flomvann under 

ekstremvær uten at dette fører til vesentlige skader eller fare for liv og helse. 

2 DIMENSJONERENDE VANNFØRING 

Beregning av dimensjonerende flomavrenning er beregnet av NVE til 3240 l/s for en 200-

årsflom som er valgt som dimensjonerende flom. 

Fra oppdragsgiver er det besluttet at 1/3 av flommvannføringen skal ledes mot øst og 2/3 

mot vest.  Vannløp mot øst inngår ikke i denne oppgaven.  Dimensjonerende vannmengde 

mot vest blir derfor 2160 l/s. 

3 UTFORMING  OG DIMENSJONEREING AV OVERVANNSAVLØP 

3.1 Avrenning i normale værsituasjoner 

Normal avrenning og avrenning av drensvann vil bli ført inn på eksisterende 

overvannssystem.  Inntaket for dette systemet plasseres 20 – 30 m oppstrøms for grøft som 

leder til flomvannsinntak.  Dette inntaket utformes og dimensjoneres slik at 

inntakskapasiteten begrenses til ledig kapasitet i dette rørsystemet videre nedover. Når det 
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kommer mer vann renner dette over en terskel og føres videre til flomvannssystemet.  Ved 

denne løsningen oppnås at flomvannsystemet bare fører vann i perioder med mildvær og 

mye regn. I kuldeperioder om vinteren vil flomvannsystemet ikke tilføres vann.  Denne 

løsningen vil bidra til å redusere problemet med isdannelser i flomvannssystemet.   

Videre dimensjonering og utforming av dette inngår ikke i denne oppgaven. 

3.2 Avrenning i flomsituasjoner 

3.2.1 Tilløpsgrøft 

For flomavrenningen anlegges en åpen grøft fra området bak rasvollen langs adkomstvegen 

og ned til et nytt inntak som foreslått på tegning H-020.  På hele strekningen fra rasvollen til 

inntaket må det være god sikkerhet mot at flomvannet renner over adkomstvegen og ned i 

boligfeltet.  For å oppnå denne sikkerheten legges vegkanten min 1,0 m over energinivået i 

grøfta under flom.  I tillegg gjøres et tillegg på 1,0 m i grøftens bunnbredde og 0,5 m i dybde.  

Dette for å gi plass til sedimenter som kan tilføres fra baksida av rasvollen i situasjoner med 

flom og flomskred fra dalsida. 

Resultatet av hydraulisk beregning av denne grøfta er vist i vedlegg 01.  Det er regnet tre 

grøfter med aktuelle lengdefall.  Energidybden i grøfta blir 0,65 – 0,75.  Dette betyr at grøfta 

anlegges med bunnbredde 2,5 m, sideskråninger 1:2,5 og dybde fra bunn grøft til laveste 

nivå hvor vann kan renne over mot boligfeltet på 2,2 m.   

Det forutsettes at det etableres et system for kontroll av sedimentsituasjonen bak rasvollen 

og i denne grøfta.  Om nødvendig må sediment fjernes. 

Grøfta må sikres mot erosjon i bunn og sider opp til en høyde på1,0 m over bunnen mot 

dalsida og 2,2 m mot adkomstvegen.  Erosjonssikring utføres med sprengt eller naturlig 

rundet stein med steinstørrelse 750 mm angitt som D60, dvs den steinstørrelsen hvor 60 % av 

massen har mindre størrelse og 40 % har større.  Lagtykkelsen vil være noe avhengig av 

type stein og størrelsesfordeling.  Ved ensgradert stein må lagtykkelsen tilsvare 1,5 * D60.  

Den nedre del av laget kan bestå av et overgangslag med noe mindre steinstørrelse.  I tillegg 

må det legges ut filterlag dersom grunnforholdene krever dette.  Ved mer velgradert stein 

anbefales en total lagtykkelse på 2 – 2,5 *D60.  Tykkelsen er avhengig av jevnheten i 

korngraderingen.  Det må i slike tilfeller regnes med en del utvasking i topplaget før en stabil 

overflate er etablert. 

3.2.2 Inntak 

Inntak må ha rist for å sikre at mennesker eller dyr kan bli dradd inn i kulverten ved stor 

vassføring.  Inntaket bygges med vangemurer tilpasset et brutto ristareal 3,0 m2.  Et parti på 

ca 1 m2 av rista hengsles i overkant slik at den kan vippes opp med kraftig løfteredskap når 

den har gått tett under flom.  Hele rista dimensjoneres for fullt vanntrykk ved tett rist når alt 

vann renner over kanten dvs 2,9 m vs i bunnen av rista.  Rista bygges med en vinkel på 75 

grader med horisontalen.  Lysåpning mellom stavene settes til 150 mm. 
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For å hindre at flomvannet renner over når rista er delvis tett anlegges en jordvoll med 

laveste nivå 2,9 m over bunnen ved rista. 

Det er utført en hydraulisk beregning av rista hvor det er forutsatt at 75 % av ristarealet er 

tett.  Falltapet over rista er beregnet til 0,7 m.  Det vises til vedlegg 02.   Inntaksrøret har en 

dimensjon på D1200 mm.  Det anlegges med framkant av muffe jevnt med frontmur som kan 

være av betong eller naturstein. 

Foran rista anlegges en kulp med dybde under underkant rist på 0,3 m, lengde 8 m og 

bredde 4 m for å fange opp sedimenter før disse tetter rista for mye.  

3.2.3 Rørføring fram til bekk 

Fra rista anlegges lukket rørkulvert fram til utslipp i bekk som vist på tegning H-020. 

Kulverten er beregnet med rødimensjoner D1200 på de første 20 m.  Deretter benyttes rør 

D800 fram til utløpet.  Resultatet av hydraulisk beregning er vist i vedlegg 03.  I vedlegget er 

angitt terrengnivåer, rørnivåer og fallforhold som er brukt i beregningen.  Om ledningen 

anlegges med større fall har dette ingen betydning for dimensjoneringen.  Det kan også 

eventuelt benyttes mindre fall på deler av strekningen, men da må dette kontrolleres. 

Ved innsnevring i strømningsretningen anbefales montert kum som gir lett adkomst dersom 

noe skulle sette seg fast her.  For øvrig kan det benyttes standard kummer eller bend ved 

retningsendringer. 

Ved utløpet må det anlegges ekstra kraftig erosjonssikring.  Denne kan dimensjoneres når 

endelig lengdeprofil er opptegnet og rørets utløpshastighet er kjent. 

3.2.4 Åpen bekk 

Denne anlegges tilsvarende bekk beskrevet under avsnitt 3.2.1, men uten ekstra tillegg for 

sedimenter.  Dette betyr en bunnbredde på 1,5 m med sideskråning 1:2,5.  Dybde til bunn 

grøft settes til 1,5 m om andre forhold ikke skulle tilsi dypere grøft.  I denne sammenheng må 

det vurderes om lokale avrenningsforhold og dreneringsforhold eventuelt skulle tilsi en 

dypere grøft.  Erosjonssikring i bunn og sider blir tilsvarende det er beskrevet under avsnitt 

3.2.1 etter som det er de samme fallforhold helt ned til riksvegen. 

3.2.5 Stikkrenne gjennom fylkesveg 55 

Stikkrenne anleggs med dimensjon 1,0 m.  Det er ikke nødvendig med rist på innløpet etter 

som stikkrenna er rettlinjet og det er god oversikt gjennom røret.  Innløpsvannstanden ved 

200-årsflom er beregnet til 1,45 m, dvs at stikkrenna går full med denne vannføringen.  Min 

høyde før det renner over vegen anbefales lagt 2,0 m over bunn rør. Røret kan legges med 

fall helt ned mot 5 %o uten at det går ut over kapasiteten og kan med fordel avsluttes så 

nært inntil vegkanten som mulig med en liten tilslutningsbekk ned til elva.   

Det er en forutsetning for denne dimensjonering av stikkrenna at nedstrømsvannstanden 

ikke er oppstuvet fra Bøvra under flom.  Ved utløpet må det utføres erosjonssikring.  Denne 

kan dimensjoneres når endelig lengdeprofil er opptegnet. 
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Strømningstilfelle:  Normalstrømning Mannings tall minker med minkende hydraulisk radius!!!
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Kanal Bunnbr Skr v s Skr h s Vanndybde Fall Vått tv.sn.Vannspeil P1 P2 Våt omk Hydr. R Froude Ur Vannf. Hast.h. En.høyde D60 D60

nr. m 1:Xv 1:Xh Venstr s Høyre s Bunn Mres m Ie m/m A m2 m m m P m R h F m/s m
3
/s m m Bunn V. Side

01 1,500 2,500 2,500 25 25 25 25 0,382 0,050 0,939 3,412 1,030 1,030 3,559 0,264 1,400 2,30 2,160 0,270 0,652 133 175

02 1,500 2,500 2,500 20 20 20 20 0,359 0,100 0,859 3,293 0,966 0,966 3,431 0,250 1,571 2,51 2,160 0,322 0,681 253 333

03 1,500 2,500 2,500 17 17 17 17 0,326 0,200 0,753 3,128 0,877 0,877 3,253 0,232 1,865 2,87 2,160 0,419 0,745 468 616
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STRØMNING I TRAPESFORMET KANAL

VEDLEGG NR.

Mannings konstant

Inngangsdata

Resultater

Tverrsnittsdata

24.08.12

Planstyring AS Kanal Kanal_trapes.xls Sist revidert 24.08.2012 



Rassikring Ulstad 529961 24.08.2012 VEDLEGG  02

TAP I RIST

Rist helt fri for forurensing

dH=Ø*(t/T)^1,3333*u^2/2g*sina

Falltap dH 0,00 m

Formfaktor Ø 2,42

Rektangel 2,42

Sirkel oppstrøms 1,83

Sirkel på begge ender 1,67

Kile nedstrøms 1,03

Dråpeform

  Sirkel oppstr med jevn avsmaling med

  rett ende 0,92

Elipseform 0,76

Rund 1,79

Stavtykkelse t 40 mm

Lysåpning T 150 mm

Ristvinkel a 75 grader

Vannføring Q 2,160 m3/s

Ristareal brutto A 3,00 m2

Hastighet (Netto) U 0,91 m/s

Delvis tett rist

Hr=Ur^2/2g

Formelen gir bare en grov indikasjon.  Unøyaktigheten øker med økende gjentettingsgrad

Falltap Hr 0,7 m

Ur=Q/Ar Ur 3,65 m/s

Åpent areal i rista ved dimensjonerende Ar i prosent 25 %

  vannstand oppstrøms rista



Rassikring Ulstad 529961 VEDLEGG 03

KULVERT MED INNTAKSRIST OG AKSELERASJONSSONE

Mellomstrekning Mellomstrekning Mellomstrekning Mellomstrekning

Oppstrøms Lokalt Nedstrøms Oppstrøms Lokalt Nedstrøms Oppstrøms Lokalt Nedstrøms Oppstrøms Lokalt Nedstrøms Oppstrøms Lokalt Nedstrøms

Marknivå moh 424,46 424,50 422,50 419,00 404,50

Profil nr. m 117,00 115,00 95,00 55,00 0,00

IBR moh 421,55 421,50 419,50 415,50 402,75

Ledningsdybde m 2,91 3,00 3,00 3,50 1,75

Lengde m 2,00 20,00 40,00 55,00

Ledningsfall %o 25,00 100,00 100,00 231,82

Rørdimensjon m Kanal 1,200 0,800 0,800

Rørtverrsnitt m2 1,13 0,50 0,50

Vannmengde m3/s 2,16 2,16 2,16 2,16

Hastighet m/s 1,91 4,30 4,30

Hastighetshøyde m 0,00 0,19 0,94 0,94

Abs ruhet mm 0,00 1,50 1,50 1,50

Friksjonsgradient %o 0,00 3,50 25,00 25,00

Friksjonstap m 0,00 0,07 1,00 1,38

Ks 0,50 0,50 0,70

Singulærtap m 0,70 0,09 0,47 0,66 0,00

Eoc m 1,170 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741

Eo m 1,170 2,212 1,741 2,400 1,741

Ez moh 423,46 422,76 422,76 422,67 421,71 421,24 417,90 417,24

Yz moh 423,46 422,76 422,76 422,48 421,53 420,30 416,96 416,30

Y m 1,91 1,21 1,26 0,98 2,03 0,80 1,46 0,80

Min marknivå 424,46

Min dybde ved rista 2,91

Snitt 5 Utløp
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Flomanslag for område i Fossbergi, Lom, Oppland (002.DH)

Sammendrag

Det er foretatt en flomberegning for et nedbørfelt oppstrøms en planlagt skredvoll i Fossbergi i Lom i
Oppland for å kunne dimensjonere drenering av området ovenfor skredvollen. Resultatene
fremkommer i tabellen under.

Usikkerheten i beregningene må karakteriseres som meget stor.

Sted Feltareal Feltlengde Kons. tid 200-års 200-års

km2 km min.
regn flom

l/s*ha I/s

Område oppstrøms skredvoll 0,5 1,25 26 81 3240

Flomberegningen er lest gjennom av Lars-Evan Pettersson, NVE

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E



Side 2

Bakgrunn

På Fossbergi i Lom i Oppland fylke, skal det etableres en skredvoll. Det er i denne forbindelse behov

for å kunne drenere området oppstrøms vollen. Som grunnlag for dimensjonering av en slik drenering,

foretas det en beregning for å kunne anslå hvilke vannmengder som må håndteres. Det er valgt å legge

en 200-års flom til grunn for dimensjoneringen.

Beskrivelse av oppgaven

Den planlagte skredvollen og det aktuelle nedbørfeltet det skal foretas flomberegning for er vist på

Figur I. Det er gjort en grov antagelse av nedbørfeltet oppstrøms skredvollen med basis i kartstudier

over området. Det er ikke foretatt noen befaring.

Det aktuelle nedbørfeltet er ca 400 meter bredt og ca 1250 meter langt. Til sammen utgjør dette ca 0,5

km2. Høydeforskjellen er ca 720 meter fra nederst til øverst.

no2 OHBAI6 Skredvoll

002 111-1R6

Nedbørfelt

002 DHE3A2

(1-1R4/

Figur I: Nedborfeltet der det skal gjennomfores flomberegning



Side3

12670 LILLEHAMMER Returperiode (år)
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Figur 3: IVF-kurve for 12670 Lillehammer
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Figur 2: IVF-kurve for 15720 Bråtå



Side 4

Beregning av 200-års flom

Det er valgt å benytte den rasjonelle formel for å anslå 200-års flom for det aktuelle feltet. Se Bøyum

m. fl. (1997) for en gjennomgang av metodikken.

Konsentrasjonstiden i feltet er anslått med utgangspunkt i feltlengden og en vannhastighet på 0,8 m/s.

Avrenningsintensiteten anslås med bakgrunn i IVF-kurver fra Lillehammer og fra Bråtå, hhv. Figur 2

og Figur 3. 200-årsverdier er antatt å være ca 10% større enn 100-års verdier.

Avrenningskoeffisienten er satt ti10,8 jfr Fergus m.fl. (2010).

Resultater fra beregningene kan finnes i Tabell 1.

Sted

Område oppstrøms skredvoll

Tabell 1: Flomberegning

Feltareal Feltleugde Kons. tid 200-års 200-års
regn flom

km2 km min.
1/s*ha lis

0,5 1,25 26 81 3240

Usikkerhet og klimaendringer

Usikkerheten i den gjennomførte beregningen må ansees som meget stor. Det er knyttet usikkerhet til

hvor stort areal som drenerer til baksiden av skredvollen, det er knyttet usikkerhet til hvilken

nedbørintensitet som skal legges til grunn og til hvor stor del av "200-årsnedbøren" som faktisk

dreneres ut i løpet av konsentrasjonstiden.

I følge Lawrence og Hisdal (2011), avsnitt 8.6 og figur 8.11, er det ikke ventet noen økning i

flomstørrelser i et fremtidig klima i dette området. I felt mindre enn 100 km2 anbefales det allikevel at

man skal regne med en økning av flommer med 20 %. I prinsippet skal det altså regnes med en økning

av flommene i de små feltene på grunn av mulig klimaendring. I dette tilfellet er imidlertid

usikkerheten i beregningene så stor allerede i utgangspunktet, at det ikke ansees som hensiktsmessig å

gjennomføre denne tilleggsberegningen.
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Lom kommune, Tjenesteområde MTN
Kostnadsoverslag for flomsikringstiltak Ulstad

Alle priser er eks mva

Enhet Mengde Enhetspris Sum
1 Vestre flomløp - DN1000 stikkrenne kryssing Fv55 lm 22 12 000 264 000
2 Vestre flomløp - Åpent bekkeløp lm 95 12 500 1 187 500
3 Vestre flomløp - DN800 kulvert lm 110 8 800 968 000
4 Vestre flomløp - DN1200 kulvert lm 22 10 600 233 200
5 Vestre flomløp - Tilløpsgrøft (merkostnad/diff NGI) lm 38 12 600 478 800
6 DN1200 inntakselement m/ rist stk 1 45 000 45 000
7 Overvannskum O1 stk 1 40 000 40 000
8 Vestre flomløp - kryssing/tiltak eksist. VA stk 3 5 000 15 000
9 Sikringsløp langs veg inkl Ø500 stikkrenner lm 225 800 180 000

10 Kabelkryssing/ulempe kabler stk 10 2 000 20 000
11 Sandfang SF1 stk 1 15 000 15 000
12 Grøft og Ø315 PVC slukledning fra SF1 lm 28 1 700 47 600
13 Østre flomløp - Åpnet bekkeløp lm 88 10 100 888 800

SUM ANLEGGSKOSTNADER 4 382 900

Rigg og drift 10% av sum 438 290
876 580

TOTAL PROSJEKTKOSTNAD 5 697 770

Prosjektering, byggeledelse, adm., uforutsette utgifter, 20% av sum












