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 Eidfjord Resort - Avrenningsforhold fra utbyggingsområde vest for 

Drøllstølsbekken 

I forbindelse med planlegging av skianlegg og hytteutbygging i forbindelse med Eidfjord Resort i Sysendalen 

(Figur 1) er det gjort en vurdering av de hydrologiske forholdene i den delen av utbyggingsområdet som 

ligger vest for Drøllstølsbekken. 

Hoveddelen av planområdet drenerer naturlig til 

Drøllstølsbekken i dag, og utbyggingsplanene 

legger til grunn at det meste av tilsiget vil drenere 

til Drøllstølsbekken også etter en utbygging. 

Vannbalansen i området blir derfor ikke vesentlig 

endret som følge av planene. 

Samlet sett må en utbygging av det aktuelle 

området forventes å gi noe raskere 

overflateavrenning til Drøllstølsbekken enn i dag. 

Raskere overflateavrenning vil imidlertid ikke 

kunne påvirke flommene i Drøllstølsbekken, som 

har et vesentlig større nedbørfelt med senere 

kulminasjon i flomtoppen enn fra planområdet. 

 

Figur 1 Oversiktskart 

Nedbørfelt og avrenning 

Planområdet ligger avgrenset av Drøllstølsbekken i øst og en annen og noe mindre bekk i vest, som kommer 

ned på vestsiden av Rundehaugen. Planområdet består av en kombinasjon av torv og myrområder sentralt i 

nedre del, og ellers skrinne løsmasser og bart fjell (www.ngu.no). 

Planområdet er vist sammen med dreneringslinjer for feltet i Figur 2. Selve planområdet er på drøyt 0,8 km², 

mens totalt nedbørfelt med planområdet og ovenforliggende felt som drenerer inn i planområdet (eksklusive 

Drøllstølsbekken og bekk i vest) er om lag 1,0 km². Naturlig drenerer 75-80 % av dette mot Drøllstølsbekken. 

I følge NVEs avrenningskart er spesifikt normalt årstilsig i planområdet på ca. 35 l/(s*km²), slik at total 

avrenning gjennom feltet er på 35 l/s. Avrenningen gjennom feltet består i hovedsak av síg og forsenkninger 

med bekkedrag uten årssikker vannføring, men med én bekk sentralt gjennom feltet. Nedbørfeltet til denne 

bekken er på 0,44 km² ved utløpet i Drøllstølsbekken (Figur 3), og den har en årsmiddelvannføring på om lag 

15 l/s. 

http://www.ngu.no/
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Figur 2 Dreneringsnettverk med reguleringsområdet skissert i rødt. Området som er gråskravert, drenerer naturlig til 
Drøllstølsbekken.  

 

Figur 3 Kart over det største nedslagsfeltet innenfor reguleringsområdet (rødstiplet). 
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Utbyggingsplanenes påvirkning på hydrologien 

Vannbalansen i området vil påvirkes i liten grad av en utbygging. Nærmere 4/5 av området drenerer i dag 

naturlig til Drøllstølsbekken og etter en utbygging vil hoveddelen av avrenningen også gå til 

Drøllstølsbekken. Det lille delfeltet på 0,1 km² nordvest i planområdet som drenerer ut av planområdet 100-

200 rett vest for det lille tjernet (Figur 2) har et nedslagsfelt som i sin helhet ligger innenfor planområdet. 

Dette svarer til en årsmiddelvannføring på 3-4 l/s, som er såpass lite at denne bekken forventes å gå tørr på 

sommeren og i kalde vinterperioder. Etter en utbygging vil dette arealet ledes mot Drøllstølsbekken. Den 

større bekken langs vestsiden av planområdet skal ikke ledes mot Drøllstølsbekken. Dette vil gi redusert 

tilførsel av fuktighet nedstrøms, men tatt i betraktning at avrenningen fra det 0,1 km² store delfeltet går 

sammen med bekken i vest med et nedbørfelt på om lag 1,5 km² bare ca. 200 m utenfor planområdet, er 

dette ikke ventet å gi merkbare konsekvenser. 

Samlet sett er det derfor ikke ventet nevneverdige konsekvenser for vannbalansen. 

I forslaget til planprogram er deler av den eksisterende bekken sentralt i nedbørfeltet planlagt holdt åpen, og 

ledet inn via det lille tjernet i nedre del av planområdet (planprogram figur 19, side 34), sammen med noe 

tilført vann fra vei og bebyggelse i vestlig del av planområdet. Bekken går i dag ikke via dette tjernet, og 

tjernet vil gi naturlig dempning av raske variasjoner i vannføringen. Tjernet har i dag naturlig avløp mot sør 

og inn i Drøllstølsbekken like oppstrøms utløpet i Bjoreio. Større gjennomstrømning i tjernet vil gi lavere 

vanntemperatur og bremse gjengroingen. Det må også forventes et noe større vannspeil som følge av 

mindre tilgroing og en viss heving av vannstanden i forbindelse med flytting av utløpet og utskifting av 

masser i området. 

I dag vil myrområdene i nedre del av feltet ha en forsinkende effekt på vannføringen ved å holde tilbake vann 

i tørre perioder, og denne effekten må forventes å bli redusert med en utbygging. En utbygging av området 

vil føre til mindre infiltrasjon i bakken, og derav raskere overflateavrenning. Samtidig vil bruk av tjernet 

nederst i feltet som et naturlig fordrøyningsbasseng ha en dempende effekt. Samlet sett må det likevel 

forventes en raskere avrenning fra planområdet. Totalfeltet til Drøllstølsbekken ved utløpet i Bjoreio er 

imidlertid på 24 km², slik at en noe raskere flomtopp fra planområdet uansett vil komme vesentlig tidligere 

enn en flomtopp i feltet til Drøllstølsbekken. En tidligere flomtopp fra planområdet som følge av en utbygging 

vil derfor ikke kunne gi høyere flommer i Drøllstølsbekken enn i dag. 

Oppsummering/ konklusjon 

Hoveddelen av planområdet drenerer naturlig til Drøllstølsbekken i dag, og utbyggingsplanene legger til 

grunn at det meste av tilsiget vil drenere til Drøllstølsbekken også etter en utbygging. Konsekvenser for 

vannbalansen i området vil derfor være liten. Samlet sett må en utbygging av det aktuelle området forventes 

å gi noe raskere overflateavrenning til Drøllstølsbekken enn i dag. Raskere overflateavrenning vil ikke kunne 

påvirke flommene i Drøllstølsbekken, som har et vesentlig større nedbørfelt med senere kulminasjon i 

flomtoppen. 
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