
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering av flomnivå- 

detaljreguleringsplan 

Brynhildstjern i Nes.  

 

Hallingkonsult a.s. 3.6.19 



Aktsomhetskart fra NVEAktsomhetskart fra NVEAktsomhetskart fra NVEAktsomhetskart fra NVE    
Aktsomhetsområdene for flom er produsert på bakgrunn av hydrologiske modeller, basert på 

erfaring fra norske vassdrag og en digital terrengmodell.  

Fra produktark fra NVE: Vannstandsstigingen vil som oftest være betydelig overestimert ved den 

metoden som er brukt. En mer detaljert kartlegging vil derfor som regel redusere 

aktsomhetsområdenes utstrekning. 

Aktsomhetskart for flom i vestre del av planområdet viser at tomt gbnr: 40/79 og 40/77 ligger helt 

innenfor aktsomhetsområde for flom. Gbnr: 40/76, 40/67 og foreslått tomt H5 ligger delvis innenfor 

avsatt aktsomhetsområde.  

 

Aktsomhetskart for flom i østre del av planområdet viser at tomtene T15-T19, T11-T13 og T8 ligger 

helt innenfor aktsomhetsområde for flom. T18, T14, T10 og T5 delvis innenfor aktsomhetsområde for 

flom.  

 



UtredningsbehovUtredningsbehovUtredningsbehovUtredningsbehov    
Fra NVE sin veileder om «Flom og skredfare i arealplaner: For utbyggingsområde som det ikkje er 

utarbeidd flaumsonekart for og som ligg i aktsemdsområde for flaum (identifisert i samsvar med 

kapittel 7.4.2 punkt A-C), må ein anten gjennomføre ei  flaumsonekartlegging eller få greidd ut 

flaumfaren på ein enklare måte. Dersom ein kjenner høgda på historiske flaumar i området, kan ein 

estimere gjentaksintervallet til desse flaumane. Ut frå dette kan ein ved ekstrapolering estimere 

høgda på til dømes 200-årsflaumar. Når ein brukar ein slik forenkla framgangsmåte, bør ein legge til 

ein god tryggleiksmargin. 

Det er ingen gode historiske flommål for Brynhildtjern, Brøtsettjern eller langs Tverråne. I kulvert ved 

Brøtset bru kan en se at høyeste vannstand har vært om lag 0,6 m over nivået for normalvannstand. 

Andre historiske flommål er ikke tilgjengelig. Det må derfor gjøre nærmere vurderinger i forhold til 

hvilke flomnivå en kan forvente i området.  

Vassdragene Vassdragene Vassdragene Vassdragene i og i tilknytning tili og i tilknytning tili og i tilknytning tili og i tilknytning til    planområdetplanområdetplanområdetplanområdet    
Vassdragene i området er Brynhildstjern i vest, Brøtsettjern i øst, og Tverråne som krysser ved 

Brøtsetbrua/Ormetjern. Som vi ser av illustrasjonen under så er det typisk for vassdragene i området 

at de er omkranset av større myrer og lengre partier langs vassdragene som har små 

høydeforskjeller.  Det betyr at i en flomsituasjon så er vannhastighetene begrenset og vannstanden 

vil stige sakte. Det vil si at det selv ved en ekstrem flomsituasjon vil det ikke være akutt fare for liv- og 

helse, noe som kan være tilfelle ved flomhendelser i bratte vassdrag. I planforslaget ligger det inne 

50 meter byggegrense mot vassdrag for alle nye tomter slik at vassdragsnære områder blir liggende 

urørt.  

 

Figur 1: Vassdrag i tilknytning til planområdet. Alle vassdrag drenerer mot nordvest.  



 

Vurdering av Vurdering av Vurdering av Vurdering av flomsituasjoner i planområdetflomsituasjoner i planområdetflomsituasjoner i planområdetflomsituasjoner i planområdet----    BrynhildstjernBrynhildstjernBrynhildstjernBrynhildstjern    
Brynhildstjern (vest for planområdet) har et svært lite nedbørfelt (<0,5km2). Brynhildstjern har 

normalvannstand på c=833 og vil ved en flomsituasjon normalt ikke få særlig økt vannstand som 

følge av nedbørfeltets størrelse. Utløpsbekken nordvest for Brynhildstjern har godt fall mot Tverråne. 

Ved vannstand i Brynhildstjern over c= 834,9 vil vannet flomme over på laveste punkt etter 

Toenvegen og mot Brøtsetbru og Tverråne- se figur 1. Høyeste teoretiske flomnivå for Brynhildstjern 

er derfor satt til c=835. Et slikt nivå forutsetter at utløpet av Brynhildstjern ikke fungerer 

(isgang/annen tilstopning). Deler av tomt H5 kan ha terrenghøyder rundt c=835 (glattet terrengdata). 

For tomt H5 er det lagt inn i forslag om at laveste tillatte nivå for fremtidig bebyggelse er c=836. 

Andre foreslåtte eksisterende og fremtidige tomter i nærhet til Brynhildstjern ligger over c=836.  

Vurdering av Vurdering av Vurdering av Vurdering av flomsituasjoner i planområdetflomsituasjoner i planområdetflomsituasjoner i planområdetflomsituasjoner i planområdet----    BrøtsettjernBrøtsettjernBrøtsettjernBrøtsettjern    
Brøtsettjern har normalvannstand på c=836 og vil ved en flomsituasjon ikke få særlig økt vannstand 

da utløpet nordvest for Brøtsettjern har ett fall ned mot Tverråne/Brøtsetdammen på ca. 8 meter. 

Ved vannstand i Brøtsettjern over c= 837,5 vil vannet flomme over på laveste punkt mellom 

Brøtsettjern og Tverråne- se figur under. Høyeste teoretiske flomnivå for Brøtsettjern er derfor satt 

til c=≤838. Et slikt nivå forutsetter at utløpet av Brøtsettjern ikke fungerer (isgang/annen tilstopning). 

Kote 838moh er vist som fareområde med egen hensynssone i forslag til reguleringsplan.  

 

Figur 2: Høyeste teoretiske flomvannstand Brøtsettjern, c=837,5.  

    

Vurdering av Vurdering av Vurdering av Vurdering av flomsituasjonerflomsituasjonerflomsituasjonerflomsituasjoner    i planområdet i planområdet i planområdet i planområdet Tverråne ved Brøtset bruTverråne ved Brøtset bruTverråne ved Brøtset bruTverråne ved Brøtset bru    
Fra Brøtset Bru (kulvert) til Brøtsetdammen er det om lag 500 meter. Ved Brøtset bru er 

normalvannstand ved c=830,5 og ved Brøtsetdammen c=828,5. Det vil si en høydeforskjell på ca. 2 

meter. Nordvest for Brøtsetdammen faller Tveråne med over 3 meter til c=825, og har videre langs 

vassdraget godt fall i nordvestlig retning mot Heimdalen uten fare for oppstuving av noe slag.  



 

Figur 3: Brøtsetdammen (1) og Brøtsetbru (2). 

Der Tverråne krysser Toenvegen er det lagt ned en kulvert. Navnet Brøtset bru og tilsier at det 

tidligere var ei bru på stedet.  Ved en flomhendelse der kulverten ikke tar unna vannmassene vil det 

på dette punktet gi oppstuving av vann til en når nivået for Toenvegen på c=831,2. Når vannstanden 

når dette nivået vil vannet flomme over vegen og følge Tverråne mot Brøtsetdammen. Det vil si at 

kulvert ved Brøtset bru/Toenvegen ikke definerer flomnivået i området.  

  

Figur 4: Brøtset bru er i dag kulvert. 

Bildene over illustrerer to forhold. For det første at vannmengende normalt ikke er store til tross for 

et relativt sett stort nedbørfelt (15,1km2). Inne i kulverten (r=1,7m) kan en se at vannstanden på 

stedet har vært om lag 0,5- 0,6m høyere i kulverten.  

 

Vurdering av Vurdering av Vurdering av Vurdering av flomsituasjoner i planområdet Tverråne ved flomsituasjoner i planområdet Tverråne ved flomsituasjoner i planområdet Tverråne ved flomsituasjoner i planområdet Tverråne ved 

BrøtsetdammenBrøtsetdammenBrøtsetdammenBrøtsetdammen    
Den gamle fløtningsdammen er naturlig nok plassert der tverrsnittet er minst langs Tverråne. 

Brøtsetdammen er identifisert som det punktet som definerer tverrsnittet som er kritisk langs 

elvestrengen for eventuelt oppstuving og vil definerer nivået for en flom i planområdet oppover i 

vassdraget.  



 

Figur 5: Brøtsetdammen (utløp mot vest/venstre).  

 

Ved bruk av NEVINA får vi beregnet nedbørfeltets størrelse og en rekke feltparametere ved 

Brøtsetdammen. Flomvannføringen ved Brøtsetdammen hentet fra NEVINA er gjengitt i tabellen 

under.  

 

Figur 6: Flomverdier Brøtsetdammen (kilde: NVE-NEVINA). 

Brøtsetdammen er det punktet etter Tverråne som vil virke oppstuvene oppover i vassdraget. 

Hallingkonsult as har utarbeidet tverrsnitt av terrenget ved Brøtsetdammen.  Antatt vannhastighet er 

noe forenklet definert til 1m/sek. Beregnet vannlinje for 26,5 kbm/sek gir et nivå for 200 års flom på 

c=831,3. Dersom en legger inn øvre grense (95%) tilsvarer dette c=831,7. Med estimert 

flomvannføring på 26,5m3/sek tilsvarende 200 års flom vil nivået ligge på c=830,8, med øvre grense 

c=831,4 for flomvannføring på 53m3/sek. Det vises til vedlagte profiler for Brøtsetdammen. En 

sikkerhetsmargin bør legges til ved praktisk bruk av beregnede vannstander, og ved et vannspeil på 

kote c=832 vil en ha en vannlinje som skissert i figuren under:  



 

 

KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon    

Brynhildstjern vil ikke kunne ha flomnivå over kote c=835, da vil flomvannet renne mot sørvest til 

Brøtsetbrua. Brøtsettjern vil ikke kunne ha flomnivå over kote c=837,5 da vil flomvannet renne mot 

vest til Tverråe. Begge disse nivåene forutsetter at utløpene blir helt sperret- noe som i praksis er lite 

sannsynlig. Det er ikke kjent at det har vært problemer med isgang, eller annet som tilsier at noe slikt 

skulle skje. Oppstuving av vann ved Brøtset bru som følge av for liten kapasitet på kulvert vil ikke 

overstige høyden på Toenvegen, (c=831,3) før vannet vil følge Tverråne mot Brøtsetdammen.  

Brøtsetdammen er det punktet etter Tverråne som vil virke oppstuvene oppover i vassdraget. Med 

estimert flomvannføring på 26,5m3/sek tilsvarende 200 års flom vil nivået ligge på c=830,8 med øvre 

grense c=831,4 for flomvannføring på 53m3/sek. En sikkerhetsmargin er lagt inn i dette og 

fareområdet er definert til kote 832 langs Tverrråne.  

Flomsonene beregnet for Brynhildtjern, Brøtsettjern og Tverråne over er vist som hensynssoner i 

forslag til reguleringsplan for Brynhildstjern (H320). Samtlige tomter i planområdet vil ligge utenfor 

disse faresonene. For tomt H5 ved Brynhildstjern kan deler av tomten ligge marginalt over c=835, og 

det er derfor definert en egen hensynssone (H190_sikringssone) som sikrer at fremtidig bebyggelse 

plasseres på nivå minimum c≥836.  

 

VedleggVedleggVedleggVedlegg    

1. Terrengprofiler Brøtsetdammen med beregning av flomnivå.   

 

 

 



Kote +830.75



Kote +831.35


