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 Eidfjord Resort - Flomvurdering Sysendalen og utbyggingsområde 
vest for Drøllstølsbekken 

1 Bakgrunn 

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

1-1) er det utført en detaljert flomkartlegging av to områder som ligger innenfor aktsomhetsområdet for flom 

(NVE Atlas). 

Det første området ligger inne i Sysendalen oppstrøms samløpet til Drøllstølsbekken og Bjoreio. Der er det 

planlagt å bygge minst to bruer (overganger/lokk) for alpine løyper/nedfarter. 

Det andre området som skal vurderes ligger ved bekken som ligger vest for Drøllstølsbekken og 

planområdet (Figur 1-1). Der skal det bygges hytter ved bekken mot øst. Hyttetomtene ligger mellom kote 

815 og ca. 836. 

Dette notatet viser en mer detaljert beregning av flomsone i disse to områdene. 

 

Figur 1-1:Oversiktsplan over områder hvor det skal gjøres flomvurdering. 
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2 Tilrettelegging for beregninger 

2.1 Valg av gjentaksintervall  

Retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte områder fra 1999 [1] og § 7-2 i Teknisk forskrift til plan- og 

bygningsloven (TEK17) gir krav til sikring av byggverk mot flom. Det er liten til middels konsekvens dersom 

infrastruktur som et skianlegg eller hytter rammes av flom og etter forskriften kan den antageligvis plasseres i 

sikkerhetsklasse F1/F2 [2]. Områdene skal dermed sikres mot flommer med gjentaksintervall på 200 år (200-

årsflom).  

I fremtiden er det ventet at klimaendringer vil føre til endringer i flomstørrelser. I en rapport om 

klimaendringer og fremtidige flommer i Norge utarbeidet av NVE i 2016 [3], er det gjort vurderinger for 115 

felt i Norge. To av disse er 50.1 Hølen og 50.13 Bjoreio. For 50.13 Bjoreio er det ved 200-årsflom i år 2100, 

gitt høyt utslippsscenario, estimert en reduksjon i flomstørrelsen på 13 %. For 50.1 Hølen er det ved høyt 

utslippsscenario beregnet en økning i flomstørrelsen på 26 %. 

I beregninger av flomstørrelse er det tatt hensyn til klimapåslag på 20%. 

2.2 Beregning av flommer 

2.2.1 Feltbeskrivelse 

Hovedbidragene til flommen i Sysendalen ved Garen kommer fra Bjoreio, Sysenvatn og Drøllstølsbekken 

(Se Figur 1-1). 

Det finnes en målestasjon, Garen 50.2, noe lenger nedstrøms fra brua over Bjoreio. Måleserien er 64 år lang 

med data i perioden 1909-1975. For 50.2 Garen er årsmiddelavrenning for perioden 1961-1990 gitt til 35,2 

l/s/km2 fra Nevina og er beregnet til ca. 45 l/s/km2 fra måleserien (1909-1975). Vi har valgt å beholde verdien 

for årsavrenning som er målt for hele den tilgjengelige måleperioden. 

Siden 1979-1980 er Eidfjordvassdraget regulert. Dam Sysenvatn (HRV=940 moh.) og Bjoreio inntaksdam 

(kote 980) ble bygd i 1979-1980 for utnyttelse i Sy-Sima kraftverk [4]. Begge damanleggene ligger noe 

lenger oppstrøms i Eidfjordvassdraget. Etter regulering er det overført inntil 15 m3/s til Sysenvatn (fra Isdøla 

og Skykkjedal, se [4]). Etter regulering har dempingen ved flom i vassdraget økt, og derfor er måleserien en 

konservativ vurdering av dagens flomsituasjon i vassdraget og kan godt brukes for å beregne 200-årsflom 

ved Garen. 

Nedbørfelt og feltparameterne til de forskjellige feltene er presentert i Tabell 2-1. Verdiene er hentet fra 

NVEs kartapplikasjon NEVINA.  

Tabell 2-1: Feltparametere. 

Felt Høyde lokalfelt             
(min.-med.-max) 
(moh.) 

Feltareal 
(km2) 

Årstilsig QN 

1961-90 (valgt) 
(l/s/km2) 

Effektiv 
sjøprosent 

Bre- 
prosent 

Snaufjell- 
prosent 

Bekken ved 

hytter 

815-1003-1220 1,58 44,6 0,0 0,0 67,0 

Drøllstølsbekken 736-1163-1435 23,9 44,4 0,0 0,0 87,4 

Garen 50.2 735-1236 -1853 500,5 35,2 (45,0) 1,4 4,3 76,5 
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2.2.2 Beregning av normalsituasjon 

Normalsituasjon er beregnet ut fra middelvannføring QN. Ved bru i Garen er normalvannføring beregnet til 

22,5 m3/s. Normalvannføring i Drøllstølbekken er beregnet til 1 m3/s.  Normalvannføring i bekken ved hytter 

er beregnet til 0,07 m3/s. 

2.2.3 Beregning av 200-årsflom (Q200) 

Døgnmiddel ved middelflom hentet direkte fra måleserie 50.2 Garen gir 279 l/s/km2 og flomfrekvensanalyse 

(GEV for årsverdier for 1909-1975) gir døgnflom ved 200-årsflom lik 274,6 m3/s (543 l/s/km2). Det er valgt å 

bruke denne verdien som døgnflom ved 200-årsflom i flomberegningen. Det er videre beregnet 

kulminasjonsfaktor for feltet til Garen med ligning for høstflommer [5]. Forholdstallet er beregnet til 1,2 og 

momentanflom er beregnet til 329,6 m3/s.  

For feltene til hyttene og Drøllstølbekken er Q200 beregnet med nasjonalt formelverk for små felt (NIFS) fra 

Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt [6]. Formelverket brukes for beregning av 

momentanflommer opp til 200-årsflom for felt mellom ca. 0,2 km2 og ca. <50 km2. Middelflom beregnes da 

ved hjelp av følgende formel: 

�� = 18,87. �	

,����
,������� 

hvor QN er nedbørfeltets middelvannføring (m3/s), ASE er den effektive sjøprosenten (%) og e er grunntallet e 

≈ 2,718. Flomverdi for returperiode 200 år beregnes videre med vekstkurven [6] som gir Q200/QM=2,63 for 

Drøllstølbekken og Q200/QM=2,68 for feltet til hyttene. For Drøllstølsbekken og feltet til hyttene er 

kulminasjonsverdi beregnet i hhv. til 52,5 m3/s og 5,0 m3/s. Kulminasjonsverdi med 20% klimapåslag 

beregnet til hhv. 62,9 m3/s og 6,0 m3/s (se Tabell 2-2). 

2.2.4 Beregning av 20-årsflom (Q20) 

For feltet til Garen, gir flomfrekvensanalyse døgnflom ved 20-årsflom lik 214,0 m3/s (423 l/s/km2). 

Kulminasjonsverdi er videre beregnet til 256,8 m3/s. For Garen er kulminasjonsverdi med 20 % klimapåslag 

beregnet til 308,1 m3/s (se Tabell 2-2). 

2.2.5 Oppsummering av 20- og 200-årsflom (Q200) 

Tabell 2-2 viser beregnede kulminasjonsverdier for 20- og 200-årsflom med klimapåslag som er brukt videre 

i den hydrauliske beregningen. For alle feltene er den modellerte strekningen kort og derfor er det brukt 

kulminasjonsverdi for hele flomforløpet. 

 

Tabell 2-2: Beregnede flomverdier med 20% klimapåslag. 

Felt Feltareal 
totalt 
(km2) 

1,2×Q20 

Kulminasjonsverdi 
(m3/s) 

1,2×Q200 

Kulminasjonsverdi 
(m3/s) 

Bekken ved hytter 1,58 - 6,0 

Drøllstølsbekken 23,9 39,9 62,9 

Garen 50.2 500,5 308,1 395,5 
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2.3 Terrengmodell - oppmåling 

Terrengmodellen er basert på laserdata (LIDAR) hentet fra høydedata.no med 0,5 m oppløsning (Prosjekt 

Eidfjord_Ulvik_Granvin 5 pkt 2014).  

Det ble utført innmåling av bruer og terskel som var mulig å måle opp av Norconsult AS - Eidfjord kontoret - 

den 22.11.2019 (Tabell 2-3). Oppmålingen ble utført for å sjekke lysåpningen til bruene og kote på terskel. 

Bilder fra bruer og terskel som ble oppmålt er vist i vedlegg 1.  

Tabell 2-3: Innmåling av bruer og terskel i Bjoreio elva og Drøllstølbekken. 

 Terrengdata Oppmåling 
Q (m3/s)  1,2 

Betongterskel oppstrøm brua 727,75 – 728,00 728,00 – 728,04 

Steinterskel nedstrøms brua 728,10 – 728,12 727,75 – 727,65 

Bru 1 over Bjoreio Ca. 728,2 Topp islag på kote 727,86 

Overkant kote 731,00 

Underkant kote 730,20 

3 pilarer, 40 cm brede - 16,5 m mellom 

pilarene 

Bru 2 Drøllstølbekken - skiløype  Overkant kote 739,00 

Underkant kote 738,40 

Bru 3 Drøllstølbekken - driftsbygning  Overkant kote 736,00 

Underkant kote 735,24 

 

Laserdata gir ikke informasjon om terreng under vannoverflater. På befaring ble det oppmålt at topp islag 

ligger på kote 727,86 mens terrengmodellen gir kote ca. 728,2. Fra befaring og bilder, er det vurdert at 

elvebunn ved brua ligger ca. 10-50 cm under vannspeil/topp islag. Derfor ble terrengmodellen senket fra 

kote 728,2 til minimum kote 727,5 mellom betong- og steinterskel. 

3 Beregning metode og resultater for Sysendalen 

3.1 Beregningsmodell 

Den hydrauliske beregningen for Sysendalen er utført ved hjelp av programmet HEC-RAS 5.0.7 fra US 

Corps of Engineers. Det er brukt en to-dimensjonal hydrodynamisk simulering. I en 2D-modell (2D) er 

vassdraget representert med et grid over terrengmodellen. I beregningen er det antatt at terrenget ikke 

endrer form pga. erosjon, utglidninger eller lignende. 

Tilløpsflommer legges til grunn som oppstrøms grensebetingelse i den hydrauliske modellen (Se avsnitt2.2). 

Normalvannstand legges til grunn som nedstrøms grensebetingelse i den hydrauliske modellen. 

Beregningen starter ved initialsituasjon lik normalvannføring (se avsnitt 2.2.2). 
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Figur 3-1: Hec-Ras modell brukt i flomkartlegging ved planlagt skianlegg (Sysendalen). 

 

Modellen starter i Garen ca. 700 m oppstrøms brua over Bjoreio rett oppstrøms fossen på kote ca. 731,0. 

Elvestrekningen som er modellert er totalt ca. 1300 m lang. Modellen slutter nedstrøms terskel som ligger på 

kote 727,3. Start og slutt av modellen ligger ved et punkt der vannstrømmen i elva vil være overkritisk. 

Strekningen er bratt med helning på 2-5%. Drøllstølsbekken (23,9 km2) kommer inn i modellen fra sør. 

Bruene er modellert som «box culvert» i Hec-Ras med oppmålt lysåpning (Tabell 2-3). 

Det er brukt celler på 4×4 m for å beregne flomutbredelsen. Tidsoppløsning Δt velges slik at courant number 

er ca.1 (C=V×Δt/Δx hvor V er vannhastighet og Δx er cellestørrelse).  

3.2 Resultater for 200-årsflom 

Utbredelsen av potensielle flomsoner for gjentaksintervall 200 år + 20% klimapåslag er vist i Figur 3-2. Profil 

med vannstand langs Bjoreio er vist i Figur 3-3. Vannstand ved bruene er vist i Figur 3-4 og oppsummert i 

Tabell 3-1. 

Bru1 over Bjoreio 

Bru 3 (driftsbygning) 

over Drøllstølsbekken 

Terskel 

kote 728,2 
Terskel 

kote 728,4 

Bru 2 skiløype over 

Drøllstølsbekken 

Bru 4 
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Vannstand ved brua over Bjoreio ligger på kote 731,93. Dette er ca. 0,9 m over overkant brudekke (kote 

731,00). Terreng som ligger under ca. kote 731,9 langs Bjoreio vil være oversvømt. Bru nr. 2 er oversvømt 

med ca. 40 cm og bru nr. 3 er oversvømt med ca. 50 cm. 

Tabell 3-1: vannstand ved bruene og terskel i Bjoreio og Drøllstølbekken ved 200-årsflom+20% klimapåslag. 

 Kote topp terskel / brua Vannstand opp-
/nedstrøms brua (m o.h.) 

Konsekven 

Betongterskel oppstrøms 

brua 

728,00 732,00  

Steinterskel nedstrøms brua 727,7 730,6  

Bru 1 over Bjoreio Overkant kote 731,00 

Underkant kote 730,20 

731,93/731,19 Bru oversvømt med ca. 

0,9 m 

Bru 2 Drøllstølbekken - 

skiløype 

Overkant kote 739,00 

Underkant kote 738,40 

739,42/739,10 Bru oversvømt med ca. 

0,4 m 

Bru 3 Drøllstølbekken - 

driftsbygning 

Overkant kote 736,00 

Underkant kote 735,24 

736,47/735,76 

 

Bru oversvømt med ca. 

0,5 m 

Bru 4  731,9  

 

   

Figur 3-2: Kartet viser utbredelsen av flomsoner/lavpunkt for 200-årsflom+20% klimapåslag (rødt) og 20-årsflom+20% 
klimapåslag (oransje) i Sysendalen ved Garen. 
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Figur 3-3: Elveprofil (rød linje) samt vannstander ved 200-årsflom+20% klimapåslag (blå linje) og vannlinje ved 20-
årsflom+20% klimapåslag (grønn linje). Profilet vises her fra 0=oppstrøm ende av modellen. Brua ligger ved avstand 720 
m, som vist med stiplet linje. 

Vannstrømmen i elva er underkritisk (bortsett fra ved fossen). Elva består av fjell på elvekantene mot nord og 
elveavsetning mot sør. Maksimal vannhastighet i elva nedstrøms brua over Bjoreio er ca. 2-3 m/s på den 
dypeste delen av tverrsnitt og reduseres til 0,5-1 m/s mot kantene på det oversvømte området. Oppstrøms 
brua er vannhastigheten lavere (ca. 1-2 m/s). Vannhastigheten i elva er ikke veldig høy og det forventes ikke 
at erosjon skal forekomme. 
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Figur 3-4. Tverrsnittsprofiler og vannstand ved bruene for 200-årsflom +20% klimapåslag. Beliggenhet tverrsnitt vises i 
Figur 3-1. 

3.3 Resultater for 20-årsflom 

Utbredelsen av flomsoner for gjentaksintervall 20 år + 20% klimapåslag er vist i Figur 3-2. Vannstand ved 

bruene er oppsummert i Tabell 3-2. 

Vannstand ved brua over Bjoreio ligger på kote ca. 731,5. Dette er ca. 0,5 m over overkant brudekke (kote 

731,00). Bru nr. 2 og nr. 3 er oversvømt med 3-30 cm. 

Tabell 3-2: vannstand ved bruene i Bjoreio og Drøllstølbekken ved 20-årsflom+20% klimapåslag. 

 Kote topp terskel / brua Vannstand opp-
/nedstrøms brua (m o.h.) 

Konsekvens 

Bru 1 over Bjoreio Overkant kote 731,00 

Underkant kote 730,20 

731,50/730,79 Bru oversvømt med 0,5 m 

Bru 2 Drøllstølbekken - 

skiløype 

Overkant kote 739,00 

Underkant kote 738,40 

739,03/738,68 Bru oversvømt 

Bru 3 Drøllstølbekken - 

driftsbygning 

Overkant kote 736,00 

Underkant kote 735,24 

736,29/735,60 

 

Bru oversvømt med 0,3 m 

Bru nr.1 Bru nr.2 

Bru nr.3 Bru nr.4 
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3.4 Sensitivitetsanalyse 

Sensitiviteten til beregningen er vurdert ved å øke flommen ved 200-årsflom med +10%. Variasjon i flommen 

gir endringer i vannstandene på ca. 15 cm. Vi vurderer derfor beregningen som lite sensitiv. 

4 Beregningsmetode og resultater for hytteområdet 

4.1 Beregningsmodell 

Figur 4-1 viser området hvor det er planlagt bygging av hytter. Hyttene ligger mellom 2-3 m over bekkens 

bunnivå.  

Den hydrauliske beregningen ved hytteområdet er utført ved hjelp av programmet HEC-RAS 5.0.7 fra US 

Corps of Engineers. Det er brukt en to-dimensjonal hydrodynamisk simulering med celler på 2×2 m for å 

beregne flomutbredelsen. Det er brukt celler på 1×1 m langs bekken. Tidsoppløsning Δt velges slik at 

courant number er ca.1 (C=V×Δt/Δx hvor V er vannhastighet og Δx er cellestørrelse). 

Modellen starter ca. 100 m oppstrøms hytteområdet på kote ca. 906. Elvestrekningen som er modellert er 

totalt ca. 1300 m lang. Modellen slutter nedstrøms hytteområdet på kote ca. 782. Strekningen er svært bratt 

med helning på ca. 9% og vannstrømmen i bekken vil være overkritisk. 

I beregningen er det antatt at terrenget ikke endrer form pga. erosjon, utglidninger eller lignende. 

Tilløpsflommer legges til grunn som oppstrøms grensebetingelse i den hydrauliske modellen (Se avsnitt2.2). 

Det er valgt kulminasjonsverdi for hele beregningsperiode. Basert på flomberegning for bekken ved 

hytteområdet er kulminasjonsverdi ved Q200 + 20% klimapåslag lik 6,0 m3/s (se Tabell 2-2).  

Normalvannstand legges til grunn som nedstrøms grensebetingelse i den hydrauliske modellen. 

Beregningen starter ved initialsituasjon lik normalvannføring (se avsnitt 2.2.2). 
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Figur 4-1: Området nær hyttene (Kilde: NVE Atlas). Tverrsnittsprofiler og vannstand langs bekken for 200-årsflom +20% 
klimapåslag i en situasjon uten og med flomsikringstiltak. Beliggenhet tverrsnitt vises i figuren til venstre. 

4.2 Resultater 

Utbredelsen av potensielle flomsoner for gjentaksintervall 200 år + 20% klimapåslag er vist i Figur 4-2. 

Vannstand i tverrsnitt langs bekken er vist i Figur 4-1. Figur 4-2 viser at flere hyttetomter som ligger i sør er 

berørt pga. en del av vannet som renner ut av bekken ca. 50 m oppstrøms det planlagte hytteområdet og 

renner ned over fjellet og tilbake til bekken. Dette er illustrert i Figur 4-2 med piler. Flomveiene over terrenget 

er usikre og beregnet vanndybde i hytteområdet er lav (maksimalt 10 cm).  

P01 

P02 

P03 
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Figur 4-2: Kartet viser utbredelsen av flomsoner/lavpunkt for 200-årsflom+20% klimapåslag i en situasjon uten 
sikringstiltak (til venstre) og i en situasjon med sikringstiltak (til høyre) som består av en eneste flomvoll langs planlagt 
turveg ved hyttene. 

For å forhindre vann over hytteområdet, forslås det å bygge sikringstiltak (lav flomvoll) mellom bekken og 

hytteområdet. Det forslår å bruke den planlagte tur- og snøscooter-løypen som også kan benyttes som 

flomvoll (se Figur 4-2 til høyre). Turvegen skal bygges slik at den følger både kravene som en turveg og som 

flomvoll.  

Som turveg skal toppdekket av veien ha en bredde på ca. 4 m. Toppdekket er av grus og skal være jevnt og 

fast. Bærelag blir lagt med 15-20 cm grus. Som topplag/slitelag skal det legges et 2-3 cm tykt lag med 

veigrus av fraksjon 0-8 mm.  

Maksimal vannstand langs flomvoll/turvegen er ca. 20 cm. For å sikre mot flom, må veien ligge minimum 50 

cm over eksisterende terreng. Flomvollen vil bli ca. 500 m lang. Flomvollen starter nord for hytteområdet og 

slutter der hvor turvegen svinger mot øst og går bort fra bekken (se Figur 4-2 til høyre).  

Flomvoll 
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Maksimal vannhastighet i bekken er ca. 2 m/s. Bekken renner gjennom bart fjell og det er ikke ventet erosjon 

som følge av høy vannhastighet i bekken. Maksimal vannhastighet langs turvegen er lav (maksimalt 0,5-1 

m/s), men vi mener at de mest utsatte partiene av skråningen bør dekkes med større stein (D50=150-200 

mm) for å hindre erosjon av flomvollen og turveg. Steinstørrelse, tykkelsen og gradering av dekklag er 

beregnet etter veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein [7]. Tykkelsen på dekklag må være 

minst 2×D50. Sideskråningen bør ikke være brattere enn 1:2. Gradering bør være slik at D85=1,4×D50 og 

D15=0,7×D50. 

Det bør også være et filter mellom overflatelaget og underlaget for å hindre erosjon og utvasking gjennom 

dekklaget. Filterlaget kan bestå av stein/grus, men kan også bestå av matter eller duk (geotekstil). Følgende 

figur viser prinsipp for tur- og scooter-veg kombinert med flomtiltak. 

  

 

Figur 4-3: Prinsippskisse for tverrsnitt for turveier, løper og stier (venstre) kombinert med prinsipp for flomtiltak (høyre) 

Lokalfelt fra hytteområdet til bekken er svært lite, slik at vi vurderer at det er ikke behov å legge stikkrenner 

under turvegen. Om det er behov, kan det bygges en grøft for å samle vann.  

5 Konklusjon – Vurdering av beregningene 

200-årsflom + 20% klimapåslag for bekken ved planlagt hytteområde er beregnet til 6,0 m3/s.  En liten del av 

vannet (1 m3/s) kan renne gjennom hytteområdet. For å sikre hytteområdet mot flom i bekken skal det 

utføres sikringstiltak. Det forslår å bruke den planlagte tur- snøscooter-løypa som sikringstiltak. Turvegen 

skal bygges slik at den følger kravene som stilles til både en turveg og en flomvoll: 

• topp av veien bør ligges minimum 50 cm over eksisterende terreng 

• skråningen bør dekkes med stein D50=150-200 mm for å hindre erosjon av flomvollen/turvegen. 

200-årsflom + 20% klimapåslag for Bjoreio er beregnet til 395,5 m3/s. Denne flommen vil oversvømme 3 

bruer, inkludert brua over Bjoreio som er oversvømt med ca. 0,9 m. 
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7 Vedlegg 

7.1 Oppmåling 

Bru 1 over Bjoreio 
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Bru 2 Drøllstølbekken - skiløype 
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Bru 3 Drøllstølbekken - driftsbygning 
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Betongterskel – Oppstrøms bru1 over Bjoreio  

 
 

Steinterskel – Nedstrøms bru 1 over Bjoreio  

 



Notat 

Oppdragsgiver: Eidfjord Resort AS 

Oppdragsnr.: 5136850   Dokumentnr.: 1 

2020-02-14  |  Side 18 av 18 x:\nor\oppdrag\eidfjord\513\68\5136850\5 arbeidsdokumenter\64 flomvurdering\rapport\notat_flomkartlegging - 
eidfjord resort_d02.docx 

 

 

Området hvor det er planlagt bygging av hytter (Kilde: https://www.norgeibilder.no/) 

 

 

Bekken 

Bjoreio 


