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Sammendrag 

Etter en flom i 2014 oppstod store skader på bebyggelse og infrastruktur langs elva Bæla i 
Lillehammer kommune, som et resultat av erosjon, massetransport og vann på avveie. 

Vassdraget er i denne rapporten gjennomgått for å kartlegge dagens tilstand og for å komme med 
forslag til tiltak som vil redusere skadeomfanget ved fremtidige flommer. Vannføringen fra en 200-
årsflom inkludert klimatillegg er lagt til grunn for vurderingen av tiltak. 

Dagens elveløp bærer i stor grad preg av erosjon og massetransport. Enkelte kortere partier av elva 
er utbedret etter flommen i 2014, men store mengder avsatte masser og drivgods ligger i elveløpet i 
resten av elva. Det er mye vegetasjon langs elva, og mange steder skråninger som er erosjonsutsatte. 
Enkelte bruer som tok skade under 2014-flommen er byttet ut med nye større bruer, og en bru er 
under bygging.  

Ved flom forventes erosjon, massetransport og transport av drivgods i store deler av vassdraget. 

Bruer og kulverter i nedre del av vassdraget antas å ha kapasitet til å ta unna vannføringen fra en 200-
årsflom, men ved massetransport og gjentetting ved bruene og kulvertene vil kapasiteten reduseres. 
Bruene og kulvertene i øvre del av vassdraget forventes å ha betydelig underkapasitet til å ta unna 
vannføringen fra en 200-årsflom.  

For å redusere skadeomfanget ved en flom i Bæla er det foreslått en rekke tiltak. Disse er blant annet: 

- Opprydding og rensk av vassdraget (strakstiltak) 
- Sikring av de spesielt utsatte lokalitetene ved øvre/privat del av Kringsjåvegen og oppstrøms 

Gudbrandsdalsvegen, for å forhindre vann på avveie med spesielt stort skadepotensial. 
- Etablering av flere mindre sedimentbasseng og drivgodssperrer oppstrøms kryssinger for å 

redusere fare for gjentetting, og ved andre gunstige lokaliteter for kontrollert oppfang av 
masser og drivgods. 

- Erosjonssikring av utvalgte områder. 

Det er utført grove kostnadsestimater for tiltakene samt gitt et forslag til prioritering av tiltak basert på 
en helhetsvurdering. 

Problematikken i Bæla er sammensatt og omfattende. Mange av tiltakene som foreslås må virke 
sammen for å oppnå en tilfredsstillende effekt, og driftes og vedlikeholdes jevnlig for å opprettholde en 
varig effekt. En rekke aktører vil bli berørt ved flomskader i Bæla. Det er derfor viktig med samarbeid 
mellom disse aktørene for å gjennomføre, drifte og vedlikeholde tiltakene som foreslås. 

Lillehammer kommune anbefales å søke om tilskudd til sikringen av Bæla. Videre anbefales det også 
å gjennomføre enkelte forprosjekter for å optimalisere løsningene som foreslås i denne rapporten før 
en går i gang med detaljprosjektering av tiltakene. Spesielt et eget forprosjekt for optimalisering av 
sedimentbasseng og drivgodssperrer i Bæla antas å kunne være av stor nytte også for andre 
vassdrag i kommunen. 
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 Innledning 
Lillehammer kommune ved tjenesteområde Plan og miljø ønsker utarbeidelse av en helhetlig plan for 
sikringstiltak mot flomskader i Bæla. 

Vurderinger og foreslåtte tiltak tar utgangspunkt i en 200-årsflom inkl. klimatillegg. 

 Beliggenhet, bakgrunn og beskrivelse av problemet 

Elva Bæla ligger i Lillehammer kommune, og har sitt utspring i skogsområdene nord og nordøst for 
Lillehammer by. Prosjektområdet som behandles i denne rapporten omfatter store deler av 
vassdraget. Øvre grense følger feltgrensen til vassdragets nedbørfelt og nedre grense er satt til en 
kulvertkryssing under E6. 

 

Figur 1 - Bæla, nedbørfelt skissert med rød skravur 

I forbindelse med intens nedbør den 8. juli 2014 førte store vannmengder og vann på avveie til 
omfattende erosjon og utgraving av en skogsbilveg, Turthaugvegen, i øvre deler av nedbørfeltet. Dette 
førte videre til stor massetransport og erosjon nedover vassdraget. Lillehammer kommune registrerte 
et antall problempunkter etter flommen (se Figur 2), som et utgangspunkt for videre arbeid med 
tiltaksplaner og tiltak i Bæla. Figur 2 er også vedlagt denne rapporten i A3 format (se vedlegg 1). 
 
 

Nedstrøms grense / 
kryssing E6 
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Figur 2 – Problempunkter registrert og beskrevet av Lillehammer kommune etter 2014-flommen 

Ved en bru i nedre deler av Turthaugvegen tok Bæla nytt løp langs Kringsjåvegen (pkt. 4 i Figur 2), og 
gjennom bebyggelsen i øvre deler av Kringsjåvegen. Dette resulterte i betydelige skader på 
infrastruktur og bebyggelse, spesielt i områdene der flomvannet rant tilbake mot Bæla. I tillegg rant 
vannmasser og sedimenter inn i tilgrensende nedbørfelt for Lundebekken, noe som medførte erosjon 
og flomskader langs dette vassdraget.  
 
I tillegg til bebyggelsen i Kringsjåvegen er det nedover i vassdraget også annen bebyggelse som kan 
bli berørt av flom. Infrastruktur i form av veger og jernbane, høyspenttraseer og VA-ledninger er utsatt 
da disse krysser eller ligger tett på elva.  
 
Bæla inngår også i sikringssonen til Lillehammer vannverk. Forurensning som følge av flom og bruk 
av maskiner ved tiltak etter flom kan utgjøre en forurensningsfare for vannverket.  
 
Kommunen vurderte den øvre delen av vassdraget til å være av stor betydning fordi massetransport 
som starter i den øvre delen av vassdraget ble antatt å kunne bidra til at erosjon og massetransport 
forplanter seg videre nedover. Den eksisterende skogsbilveien (Turthaugvegen) ble av kommunen 
vurdert som spesielt utsatt for erosjon, og skråningene langs elva og vegen er bratte og ble antatt å 
være utsatte med tanke på utrasinger.  
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En bru i nederst Turthaugvegen/privat øvre del av Kringsjåvegen vurderes som spesielt kritisk når det 
gjelder risiko for nye og omfattende skader på bebyggelsen i Kringsjåvegen.  
 
NVE har i 2015 utført tiltak mot erosjon i Bælafaret i den nedre delen av vassdraget (pkt.12 i Figur 2). 
For øvrig vil kommunen, uavhengig av dette oppdraget, erstatte to ødelagte bruer, en i Gamlevegen 
og en i Bælafaret. 
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 Grunnlag 

 Opplysninger fra oppdragsgiver 

I forkant av oppdraget med denne tiltaksplanen har Lillehammer kommune satt opp en liste med 
problempunkter i og langs vassdraget. Problempunktene er gjengitt i Figur 2. Problempunktene 
registrert av Lillehammer kommune er også vedlagt rapporten. Oppdragsgiver har også 
videreformidlet opplysninger og erfaringer fra området i møter og ved deltagelse på flere befaringer. 

 Elektroniske grunnlagsdata og kart 

Oppdragsgiver har fremskaffet laserdata for analysestrekningen i koordinatsystem EUREF89/WGS84 
UTM32-N med vertikaldatum NN2000. Kartdata med det samme koordinatsystemet er fremskaffet 
etter avtale med oppdragsgiver. 

Rapport "LiDAR-rapport, Lillehammerregionen 2014" angir at laserscanningen er utført i perioden 
2014-06-17 til 2014-09-03. "Flystripene" i datasettet er nummerert og datert, og stripene som dekker 
Bæla sitt nedbørfelt angis å være utført 2014-07-26 og 2014-08-27. Dette innebærer at 
laserscanningen er utført om lag en måned etter skadeflommen i 2014. 

Høydegrunnlaget i siste tilgjengelige elektroniske kartgrunnlag, fremskaffet fra Geovekst, er 
kontrollert. Dato for datafangst for kotene som dekker nedbørfeltet til Bæla angis til 2014-07-26, 2014-
08-27 og 2014-08-29. Tidspunktet korresponderer med datoer for laserscanning. 

Kart- og terrenggrunnlag benyttet for utredninger og analyser i denne rapporten er forbundet med 
usikkerhet. Dagens terreng er flere steder svært forskjellig fra terrenget som fremkommer i 
datagrunnlaget. Forskjellene er i hovedsak tilknyttet områder hvor det etter flommen i 2014 er utført 
tiltak og gjenopprettinger etter skadene.  

Det er i forbindelse med befaringer utført oppmåling av enkelte delområder i og langs vassdraget ila. 
høsten 2016 og oppmåling av lysåpninger og tverrsnitt for bruer og kulverter. Disse målingene, 
sammen med feltobservasjoner, er benyttet sammen med foreliggende grunnlagsdata for terrenget. 

Ved detaljprosjektering av foreslåtte tiltak bør et oppdatert terrengunderlag fremskaffes ved oppmåling 
eller scanning. 

Det er også benyttet en rekke nettbaserte ressurser og kart, og kart over infrastruktur mottatt fra 
oppdragsgiver: VA-ledningskart (SOSI), løsmassekart fra NGU, NVE Atlas, Norgeskart, Norge i Bilder, 
Innlangsgis/flomveiskart, Miljødirektoratet sin "Naturbase" etc. 

 Bilder 

I tillegg til bildene som er benyttet i denne rapporten finnes et stort antall bilder tatt i etterkant av 
flomhendelsen i 2014. Disse bildene er fremskaffet av oppdragsgiver. Det finnes også et omfattende 
bildearkiv fra befaringer i området utført i forbindelse med denne rapporten. Alle bilder er lagret på 
Norconsult sin oppdragsdisk under oppdrag 5157955. 
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 2014-flommen 
Konsekvenser av 2014-flommen er beskrevet i innledningen av denne rapporten. 

NVE har i etterkant av 2014-flommen gjort overslagsberegninger for flommer i Bæla (NVE, 2014). I 
rapporten presiseres det at det ikke foreligger vannføringsdata fra vassdraget, og det er ingen 
vannføringsstasjoner med sammenlignbare feltkarakteristika og størrelse av nedbørfelt i området. Det 
presiseres også at det dermed er en del usikkerhet tilknyttet beregningene, at beregnede vannføringer 
må sees som et grovt estimat. 

NVE sin flomrapport anslår 2014-flommen (Qmax) til 16 m³/s, med et gjentaksintervall på mellom 10 
og 50 år. 

Under er det vist utvalgte bilder som ble tatt rett etter flommen. 

 

Figur 3 - Flomskader i skogsbilveien "Turthaugvegen" øverst i nedbørfeltet 
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Figur 4 - Kryssing ved øvre privat del av Kringsjåvegen (bru/privat veg mot Bjørstad), bilde tatt fra oppstrøms side 

 

Figur 5 – Flomveg med erosjonsskader etter vann på avveie gjennom bebyggelsen øverst i Kringsjåvegen 
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Figur 6 - Flomskader ved bebyggelsen like nedstrøms Gudbrandsdalsvegen 

 

 

Figur 7 - Tilstoppet kulvert ved E6 
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 Nå-tilstand 

 Nedbørfelt 

Nedbørfeltet til Bæla er lokalisert i Lillehammer kommune. I denne rapporten benyttes E6 som 
nedstrøms grense for analysene. Feltet ligger som en korridor på hver side av elva mellom E6 og 
Balbergkampen om lag 3 km nord for Lillehammer sentrum, hovedtyngden av feltet brer seg utover 
områdene øst og nord for Balbergkampen. En oppdeling av nedbørfeltet i mindre deltfelt beskrives i 
flomberegningen til Norconsult som er vedlagt denne rapporten. 

 

Figur 8 - Ca. nedbørfelt fra NVE/NEVINA 

Feltgrensene er bestemt med utgangspunkt i NVE sitt program NEVINA, med enkelte korreksjoner 
basert på befaring i feltet og kartstudier. Totalt areal på ca. 9,3 km2 korresponderer relativt godt med 
feltstørrelsen som ble benyttet av NVE i deres flomnotat for Bæla, Lunde og Åretta fra 2014 på 9,8 
km2 (NVE, 2014).  

For kontroll ble det også utført en analyse av terrengmodeller med forskjellige gridstørrelser basert på 
laserdata med høy oppløsning. Disse genereringene gav et noe mindre feltareal (mellom 8 og 9 km2). 

Det er usikkerhet forbundet fastsetting av nedbørfeltet til Bæla. I de flate områdene nedenfor/sørvest 
for Balbergkampen og i områder med myr øverst/lengst øst i feltet er det vanskelig å fastlegge 
feltgrensene. Det samme gjelder i bebygde områder langs elva der bygg, veier og grøfter, eventuelle 
overvannsanlegg osv. kan gi andre avrenningsbaner enn det som kan leses ut fra 
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kart/terrengmodeller. Ved ekstreme nedbørhendelser vil også underkapasitet, erosjon og gjentetting 
av vannveiene som vises på kartet kunne gi andre avrenningsforhold og feltgrenser. 

I sørvestre del av feltet finnes bebyggelse og infrastruktur som krysser elva og i stor grad 
landbruksarealer. Hovedtyngden av feltet, som er lokalisert oppstrøms skaret ved Balbergkampen, er 
skogsområder med myrer øverst (nordøst) i feltet. Skogsbilveien "Turhaugvegen" følger elvas 
hovedløp gjennom hele denne delen av feltet med noe varierende avstand til elva. 

 Flomberegninger 

Det er i forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplanen utført en flomberegning for Bæla og tilhørende 
sidebekker i øvre del av nedbørfeltet. I det etterfølgende oppsummeres kort resultatene fra 
flomberegningen. Fullstendig flomberegning er vedlagt (se vedlegg 2). 

 Bæla 

Sannsynlige flomverdier for en 200-årsflom med en klimafaktor på 1,4 for Bæla for den delen av 
nedbørfeltet som ligger oppstrøms bruene nederst i Turthaugvegen (ved øvre/privat del av 
Kringsjåvegen) er anslått til ca. 24 m³/s. 

Sannsynlige flomverdier for en 200-årsflom med en klimafaktor på 1,4 for Bæla for nedbørfeltet 
oppstrøms E6 er anslått til ca. 25 m³/s. 

 Sidebekker/deltfelt 

I flomberegningen til Norconsult er det også utført en oppdeling av nedbørfeltet til Bæla i mindre 
delfelt, hvor det er beregnet estimater for en 200-årsflom for disse delfeltene. Dette er gjort for å kunne 
vurdere eventuelle tiltak for sidebekker, eller tiltak som ligger høyere opp i hovedfeltet, der ikke hele 
Bælas nedbørfelt vil bidra til avrenningen. 

I Tabell 1 angis beregnede nedbørfelt med tilhørende flomverdier for en 200-årsflom. For detaljer og 
plassering av feltene henvises det til flomberegningen som er vedlagt denne rapporten (vedlegg 2). 
Enkelte av delfeltene, felt som gir avrenning til potensielle tiltak i elva, beskrives videre i kapittel 5. 

Tabell 1 - Flomberegninger for Bæla 

 

 

Feltnavn fra 

flomberegning
Beskrivelse

Areal 

(km²)

200-årsflom

(m³/s)

200-årsflom 

inkl. klimatillegg 

(m³/s)

BL E6 Hovedfelt oppstrøms E6 9,3 18,7 25

BL BS
Hovedfelt oppstrøms Balbergskaret/ 
brukryssinger ved øvre del av Kringsjåvegen

8,5 17,1 24

BD1 Hovedfelt oppstrøms områdene like sør for Knarudringen 8,2 17,0 24
BD2 Deltfelt ved Torvmyra 0,5 2,5 3,5
BD3 Hovedfelt oppstrøms Torvmyra/Knarudringen 6,4 13,3 18
BL L Delfelt ved  Lundesvella 0,8 3,0 4,2
BL R Delfelt ved Rabben 3,7 7,7 10,5
BL H Deltfelt ved Esdragsletta/Halvorsteinen, oppstrøms grustak 0,8 3,0 4,2
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 Kulverter, bruer og oppstuvende barrierer i Bæla 

Fra E6 / Korgvegen i sørvest til områdene ved Turthaugvegen lengst nord i feltet finnes 9 
bruer/kulverter som krysser elva, og således kan være sårbare punkter. I det følgende gis en kort 
beskrivelse av krysningspunktene. Plassering og nummerering av bruene/kulvertene er vist i Figur 9. 
Overslagskapasiteter for kryssingene presenteres i avsnitt 4.3.1. Resultattabellen for kryssingenes 
kapasitet presenteres også innledningsvis i Tabell 2. 

 

Figur 9 - Krysningspunkter Bæla 

Som det fremgår av Tabell 2 har kryssingene nedstrøms øvre/privat del av Kringsjåvegen kapasitet til 
å ta unna en 200-årsflom inkl. klimatillegg uten av veiene overtoppes (forutsatt at bruer/kulverter ikke 
tilstoppes). Kryssingene ved øvre/privat del av Kringsjåvegen, og kryssingene i Turthaugvegen 
(oppstrøms privat del av Kringsjåvegen) forventes overtoppet ved en 200-årsflom inkl. klimatillegg. 
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Tabell 2 - Oppsummering kapasitet for kryssinger 

 

 

1. Rørkryssing E6 / Korgvegen 

I nedre ende av analysestrekningen krysser Bæla under E6 og Korgvegen i rør. Kryssingen er vist 
nedenfor i Figur 10 og Figur 11. Det er lagt 2 betongrør med diameter Ø2000 mm parallelt. Avstand 
mellom rørene er ca. 1,5 m (fra ytterkant rør til ytterkant rør). Nivå for overtopping av veg (tilstøtende 
gangvei og E6) er grovt målt/anslått til ca. 2 m over topp rør. Rørene krysser skrått under veiene med 
en lengde fra oppstrøms til nedstrøms ende målt til ca. 65 m. Fall på rørene antas å være ca. 0,5 %. 
Inntaket har ikke rist og er utformet som en betongmur med ovenforliggende steinplastring/tørrmur. 
Det er relativt flatt nedstrøms utløpet fra kulvertene. På oppstrøms side av kulvertene er elveløpet ca. 
5 – 8 m bredt, og det er utført plastring langs høyre bredd mot bygg/Ramirent.  

 

Figur 10 - Kryssing E6 - bilde tatt fra oppstrøms side 

Bru/kulvert nr. Beliggenhet
Overslag "normal" kapasitet

 for kryssingen (m3/s)

Overslag kapasitet ved 

overtopping av kryssingen (m3/s)

200-årsflom 

(m3/s)

1 E6 10 30.0 25.0
2 Jernbane 32.5 Stor restkapasitet, ikke vurdert 25.0
3 Bælafaret - - 25.0
4 Gudbrandsdalsvegen 14.3 26.0 25.0
5 Gamlevegen 20 Stor restkapasitet, ikke vurdert 25.0
6 Privat veg mot Bjørstad 7.8 16.8 24.0
7 Nederst i Turthaugvegen 3.4 7.9 24.0
8 Turthaugvegen/Lundsvea 6.2 10.9 18.0
9 Turthaugvegen/Rabben 4 6.2 10.5
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Figur 11 - Kryssing E6 - målsatt skisse, avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende ca. 65 m 

2. Bru under jernbanen 

Kryssingen er vist nedenfor i Figur 12 og Figur 13. På oppstrøms side av jernbanebrua er lysåpningen 
målt til B x H = 3,7 m x 5 m. Avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende av brua er ca. 5 – 6 m. Elva 
krummer brått (om lag 90º) inn mot brua på oppstrøms side. Det ligger steinplastring inn mot brua 
langs begge bredder på oppstrøms side, og langs venstre bredd ser sikringen ut til å være av nyere 
dato. Nedstrøms brua er det plastret med stein langs høyre bredd mot bygg/Ramirent mens venstre 
bredd er lavere, uten plastringsstein og med en del vegetasjon. Nedstrøms brua er bunnhelningen på 
ca. 5 %. 

 

Figur 12 - Bru jernbane - bilde tatt fra nedstrøms side 
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Figur 13 - Bru jernbane - målsatt skisse, avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende ca. 6 m 

3. Bru/rørkryssing Bælafaret 

Den tidligere rørkryssingen ved Bælafaret er under utskifting, og erstattes med en bru som skal ha 
kapasitet til å ta unna en 200-årsflom. Opprinnelig rørkryssing er vist i Figur 14. 

På oppstrøms side av kryssingen er elva kanalisert og løpet plastret med stein/tørrmur. Bunnbredden 
på elva er ca. 3-4 m med en varierende murhøyde langs breddene. Murhøyden er anslått til å ligge 
mellom 0,5 og 1,5 m over bunn elv. 

På nedstrøms side av kryssingen er elveløpet flatt. 

 

Figur 14 – Opprinnelig kryssing Bælafaret – bilde tatt fra oppstrøms side 

Om lag 150 m nedstrøms kryssingen ved Bælafaret finnes en mindre treklopp som spenner over både 
elva og flomslettene på hver side av elva. 
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4. Bru/kulvert under Gudbrandsdalsvegen 

Kryssingen er vist nedenfor i Figur 15 og Figur 16. Under Gudbrandsdalsvegen er Bæla lukket i en 
kulvert med skrått innløp som rett nedstrøms innløpet knekker av ca. 45º under veien. Gjennomløpet 
har dimensjon/lysåpning på ca. B x H = 2,6 x 2,8 m. Lengden på kryssingen fra oppstrøms til 
nedstrøms ende er anslått til ca. 20 m. Oppstrøms kryssingen er elva kanalisert med en støpt 
betongmur langs høyre bredd mens venstre bredd er bratt og bærer tydelig preg av erosjon. På begge 
sider av kulverten er det langs bunnen og et stykke opp på veggene utført en påstøp. 

 

Figur 15 - Kryssing Gudbrandsdalsvegen - bilde tatt fra nedstrøms side 

 

Figur 16 - Kryssing Gudbrandsdalsvegen - målsatt skisse, avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende ca. 20 m 

5. Bru under Gamlevegen 

Kryssingen er vist nedenfor i Figur 17 og Figur 18. Der Bæla krysser Gamlevegen er det bygget en ny 
bru. Oppstrøms og nedstrøms brua er det sikret med plastringsstein. Største høyde på lysåpningen er 
ca. 2 m og bunnbredden på elva under brua er ca. 6 m. Fra bunnen av elva skråner breddene opp mot 
brukarene. Avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende av brua er ca. 5 m. Tilløpet og elveløpet 
gjennom brua har et fall på ca. 8 %. Om lag 20 m nedstrøms brua er det en innsnevring i elveløpet. 
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Figur 17 - Kryssing Gamlevegen – bilde tatt fra oppstrøms side 

 

Figur 18 - Kryssing Gamlevegen - målsatt skisse, avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende ca. 5 m 

6. Bru/kulvert ved privat veg mot Bjørstad 

Kryssingen er vist nedenfor i Figur 19 og Figur 20. Rett vest for øvre/privat del av Kringsjåvegen (ved 
Kringsjåvegen 281) krysser Bæla en grusveg som gir adkomst til bebyggelsen på vestsiden av elva. 
Rett oppstrøms kryssingen er det en høyspentmast på høyre side av elva, og det er nylig bygget en 
betongmur i/langs elveløpet i forbindelse med denne masten. 

Brua har lysåpning på ca. B x H = 2,8 x 1,8 m og har en avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende på 
ca. 4,5 m. Om lag 10 m nedstrøms brua er det en foss/bratt løp og berg i dagen. Rett oppstrøms brua 
er det også en del berg i dagen. 

 

Figur 19 - Kryssing privat veg mot Bjørstad - bilde tatt fra oppstrøms side 
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Figur 20 - Kryssing privat veg mot Bjørstad - målsatt skisse, avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende ca. 4,5 m 

7. Bru/kulvert nederst i Turthaugvegen 

Kryssingen er vist nedenfor i Figur 21 og Figur 22. Bæla krysser nedre del av Turthaugvegen i 
bru/kulvert med dimensjon/lysåpning på ca. B x H = 2,1 x 1,3 m. Avstanden fra oppstrøms til 
nedstrøms ende er ca. 6,5 m. Elva krummer inn mot innløpet av kryssingen. Venstre bredd på 
oppstrøms side er i etterkant av flommen i 2014 blitt plastret med stor stein. I bunnen av tilløpet er det 
berg i dagen. 

På nedstrøms side av kryssingen er veggene på brua/kulverten undergravd, og utløpet er flatt med en 
erosjonssgrop/terskel og et grunnere parti før fallet øker ned mot brua nedenfor (bru angitt med. nr. 6). 

 

Figur 21 - Kryssing nederst i Turthaugvegen - bilde tatt fra oppstrøms side 
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Figur 22 - Kryssing nederst i Turthaugvegen - målsatt skisse, avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende ca. 6,5 m 

  

8. Bru ved veiskille i Turthaugvegen (ved Lundesveen) 

Kryssingen er vist nedenfor i Figur 23 og Figur 24. Ved et veiskille i Turthaugvegen om lag 1,5 km 
oppstrøms kryssingen nederst i Turthaugvegen finnes en bru. Brua er bygget etter flommen i 2014 og 
har "vegger" murt opp av prefab. betongelementer med brudekke av betong. Lysåpningen på brua har 
dimensjon ca. B x H = 3,1 X 1,5 m. Avstanden fra oppstrøms til nedstrøms ende er ca. 8 m. Tilløpet på 
oppstrøms side er sikret med plastringsstein.  

 

 

Figur 23 - Bru ved veiskille i Turthaugvegen – bilde tatt fra oppstrøms side 

 

Figur 24 - Bru ved veiskille i Turthaugvegen - målsatt skisse, avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende ca. 8 m 
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9. Bru/kulvert under Turthaugvegen (ved Rabben) 

Kryssingen er vist nedenfor i Figur 25 og Figur 26. I øvre/nordre del av nedbørfeltet til Bæla finnes en 
bru/kulvert som krysser Turthaugvegen om lag 2 km oppstrøms kryssingen nederst i Turthaugvegen. 
Kryssingen tilhører en av sidebekkene til Bæla. Lysåpningen til brua/kulverten har dimensjoner ca. B x 
H = 2,2 x 1,4 m. Avstanden fra oppstrøms til nedstrøms ende er ca. 4,5 m. Rett nedstrøms kryssingen 
knekker elveløpet ca. 90º. 

 

Figur 25 - Kryssing ved Rabben – bilde tatt fra oppstrøms side 

 

Figur 26 - Kryssing ved Rabben - målsatt skisse, avstand fra oppstrøms til nedstrøms ende ca. 4,5 m 

 Kapasitetsberegninger for kryssingene 

Det er utført overslagsberegninger for kapasiteten til de ulike kryssingene. 

Hva som regnes som "bru" er et definisjonsspørsmål, og hva som betegnes som bru eller kulvert 
varier i litteraturen.  

Statens vegvesen definerer bruer som Bærende konstruksjon med spennvidde større enn eller lik 2,5 
meter og som skal bære trafikklaster. Med bru menes også nedfylte konstruksjoner som kulverter og 
rør med spennvidde eller diameter på 2,5 meter eller mer. Videre angis at fri høyde for bruer over 
vassdrag skal være slik at det er minst 0,5 m klaring mellom vannstanden ved en 200-årsflom og 
overbygningen. Reglene gjelder ikke for kulverter. (Statens vegvesen, 2015) 

Et vanlig konservativt utgangspunkt for design av kulverter og stikkrenner, forutsatt innløpskontroll, er 
å anta en vannstand til ca. 80 % av kulvertens diameter eller høyde like oppstrøms innløpet 
(Hw/D=0,8, der Hw er energinivået ved innløpet og D er kulverdiameter). I praksis vil kapasiteten i 
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mange tilfeller være større enn dette anslaget, spesielt om en greier å bevare tilløpshastigheten inn i 
inntaket og videre gjennom kulverten. 

Kapasiteten til kulverter og bruer i denne rapporten er i hovedsak vurdert etter nomogrammer i 
Hydraulic design of highway culverts (FHWA, 2012). Nomogrammer for concrete pipe culverts (chart 
1A) og box culverts (chart 8A) er benyttet.  

Kapasiteten til kulverter og bruer er også kontrollert mot basisformelen for rette overløp Q = C*L*H3/2, 
da nomogrammene ikke dekker de største kulvertene/bruene. I basisformelen er Q vannføringen, L 
overløpslengden (i dette tilfellet bredden på bru/kulvert), H energihøyden like oppstrøms overløpet og 
overløpsfaktoren C er satt til 1,4. Det er tatt hensyn til sidekontraksjon ved bru/kulvert nr. 2 (Jernbane) 
og nr. 7 (bru/kulvert nederst i Turthaugvegen) ved å redusere effektiv overløpslengde med 0,1*n*H, 
der n er antall kontraksjoner (hjørner) (NVE, 2005). 

Dersom ikke annet er nevnt er det forutsatt innløpskontroll, med innløp uten rist, og at innløpet er fritt 
for eventuelle tilstoppinger. 

I denne rapporten er det valgt å benytte vannstand på 80 % like oppstrøms kryssingene som et 
konservativt anslag for "normal kapasitet" til kryssingene. Kapasitetene er avlest ved Hw/D=0,8 fra 
nomogrammene, eller ved vannstand lik 0,8 * høyde for kryssingene ved bruk av overløpsligningen. 
Kapasitet ved overtopping er også vurdert ved bruk av nomogrammer, da med Hw lik vertikal avstand 
fra bunn elv ved inntaket til nivå for overtopping ved inntaket. 

Brua ved Gamlevegen (nr. 5) er vurdert separat da bruspennet er betydelig større enn øvrige 
kryssinger, og brua spenner over elva uten utstikkende brukar. I dette tilfellet er designkriteriene til 
Statens Vegvesen lagt til grunn for kapasitetsvurderingene. 

Tabell 3 - Nøkkeldata kryssinger 

 

Tabell 4 - Overslag kapasiteter 

 

Bru/kulvert nr. Beliggenhet Type Bredde (m)

Høyde / 

diameter 

(m)

Areal 

lysåpning 

(m2)

Lengde (m)

Nivå 

overtopping, 

fra bunn elv (m)

Merknad

1 E6 Rør - 2.0 3.1 65.0 4.2 2 x rør lagt parrallelt
Rør - 2.0 3.1 65.0 4.2 2 x rør lagt parrallelt

2 Jernbane Boks 3.7 5.0 18.5 6.0 6.0
3 Bælafaret Bru - - - - Under bygging
4 Gudbrandsdalsvegen Boks 2.6 2.8 7.3 20.0 3.3
5 Gamlevegen Trapes 12 / 5 2.0 17.0 5.0 2.9 Helning på brudekke
6 Kringsjåveien nedre Boks 2.8 1.8 5.0 4.5 2.8
7 Kringsjåveien øvre Boks 2.1 1.3 2.7 6.5 2.2
8 Skogsbilvei Lundsvea Boks 3.1 1.5 4.7 8.0 1.9
9 Skogsbilvei Rabben Boks 2.2 1.4 3.1 4.5 1.6

Nivå overtopping/høyde

(Hw/D i nomogram) 80 % fylling Overtopping 80 % fylling Sidekontraksjon
1 E6 2.1 5.0 15.0 - -

2.1 5.0 15.0 - -
2 Jernbane - - - 32.5 To sider
3 Bælafaret - - - - -
4 Gudbrandsdalsvegen 1.2 14.3 26.0 12.2 -
5 Gamlevegen - - - - -
6 Kringsjåveien nedre 1.6 7.8 16.8 6.8 -
7 Kringsjåveien øvre 1.7 3.4 7.9 3.0 Én side
8 Skogsbilvei Lundsvea 1.2 6.8 10.9 5.7 -
9 Skogsbilvei Rabben 1.1 4.0 6.2 3.7 -

Kapasitet avlest 

nomogram 

FHWA (m3/s)

Kapasitet beregnet med 

overløpsformel og C=1.4 

(m3/s)
Bru/kulvert nr. Beliggenhet
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Brua ved Gamlevegen ("Bru/kulvert" nr. 5) har et trapesformet tverrsnitt og brukarene stikker i mindre 
grad ut i elveløpet. Kapasiteten til brua er derfor beregnet ved både overløpsformelen og ved 
Mannings formel.  

For Mannings-beregningen er oppmålt tverrsnitt benyttet, bunnhelning satt til 8%, og manningstall 20 
benyttet. Da brudekket har noe helning anses brua som berørt ved vannstand ca. 1,8 m over bunn elv.  

Beregnet vannstand i tverrsnittet på 0,8 m (1,8 m – 1 m fribord/sikkerhetsmargin) gir en vannføring på 
ca. 20 m³/s, som benyttes som et konservativt estimat for "normal" kapasitet. Beregnet vannstand i 
tverrsnittet på 1,2 m (1,8 m – 0,5 m fribord/sikkerhetsmargin) gir en vannføring på ca. 43 m³/s. 

 

Figur 27 - Mannings beregning kryssing Gamlevegen 

Overslagsberegning ved hjelp av overløpsformelen, med energihøyde til laveste punkt på undersiden 
av brudekket gir en kapasitet på ca. 26 m³/s. 

Berøring eller overtopping av brua, forutsatt at tverrsnittet ikke tilstoppes, anses som lite sannsynlig og 
er derfor ikke beregnet. 

Oppsummering kapasiteter 

En oppsummering med overslag for total kapasitet for kryssingene er angitt i Tabell 2 (den samme 
tabellen er også angitt innledningsvis i kapittel 4.3): 

Tabell 2 - Oppsummering kapasitet for kryssinger 

 

 Elvestrekninger mellom bruene i Bæla 

Elvestrekningene mellom kryssingene er beskrevet med bakgrunn i målinger fra kart/terrengmodeller 
og observasjoner gjort ved flere befaringer i 2016/2017. Kart over strekningene er vedlagt rapporten, 
se vedlegg 3 til 7. 

Bru/kulvert nr. Beliggenhet
Overslag "normal" kapasitet

 for kryssingen (m3/s)

Overslag kapasitet ved 

overtopping av kryssingen (m3/s)

200-årsflom 

(m3/s)

1 E6 10 30.0 25.0
2 Jernbane 32.5 Stor restkapasitet, ikke vurdert 25.0
3 Bælafaret - - 25.0
4 Gudbrandsdalsvegen 14.3 26.0 25.0
5 Gamlevegen 20 Stor restkapasitet, ikke vurdert 25.0
6 Privat veg mot Bjørstad 7.8 16.8 24.0
7 Nederst i Turthaugvegen 3.4 7.9 24.0
8 Turthaugvegen/Lundsvea 6.2 10.9 18.0
9 Turthaugvegen/Rabben 4 6.2 10.5
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 E6 – Jernbanebru 

Strekningens lengde er ca. 170 m og har et gjennomsnittsfall på ca. 4 %. 

Tilløpet foran kulvertene ved E6 er anslått til ca. 5 – 8 m bredt. Videre oppstrøms blir elva bredere (se 
Figur 28). Det er stor variasjon i steinstørrelsen som finnes i elva på strekningen, fra godt over 1 m på 
enkeltstein ned mot fin grus. Elvas bredder på strekningen er i enkelte partier utført med 
plastringsstein. Plastring er i hovedsak utført langs høyre bredd. Ca. 50 m nedstrøms jernbanen finnes 
en innsnevring, og det er lagt en plastring i ytterkurven med stor stein (>1 m).  

 

Figur 28 - Område like oppstrøms E6 

 Jernbanebru – kryssing Bælafaret 

Strekningens lengde er ca. 430 m og har et gjennomsnittsfall på ca. 5 %. 

På oppstrøms side av jernbanebrua er lagt en steinplastring/mur langs elvebredden på begge sider av 
løpet, og langs venstre bredd ser sikringen ut til å være av nyere dato. Sikringen antas å være for lav i 
yttersvingen mot jernbanen på venstre side, og sikringen har et uryddig preg. Bunnbredde på elva i 
dette området anslått til ca. 4 m. 

Ca. 50 m oppstrøms jernbanebrua ligger kabelføringsanlegg synlig i bunn av elva (flere trekkerør). 

60 – 100 m oppstrøms jernbanebrua er elva sikret i yttersvingen, på høyre side, med stor 
plastringsstein, til en høyde på ca. 1,5 m over elvebunnen. Bunnbredden på elva i dette området er 
ca. 4-5 m, med enkelte lokale innsnevringer. Steinstørrelsen i bunnen av elva er i dette området opp 
mot ca. 300-400 mm, med enkelte større stein.  

Videre, om lag 100 m oppstrøms jernbanebrua finnes en innsnevring der det anlagt stor 
plastringsstein på begge sider. Elvebunnen er tilsynelatende ikke sikret tilsvarende. Lillehammer 
kommune har opplyst at det er lagt en ny trase med teknisk infrastruktur (antatt VA-ledninger, 
høyspent og fjernvarme) i dette området under en støpt plate. 

Oppstrøms denne kryssingen/innsnevringen er det tett vegetasjon (se Figur 29), og mye kvist og 
rotvelt i og langs elva. Det ligger også kabler i dagen i et kort parti (antatt høyspent med jording og 
fiber/signal), trolig erodert frem av flom i elva. 
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Figur 29 - Tett vegetasjon i og langs elva mellom jernbanen og Bælafaret 

Ved Bælafaret 32 finnes en bratt skråning ned mot elva, på elvas høyre side, som antas å være utsatt 
med tanke på erosjon. Like sør for Bælafaret 32 finnes også en klopp som spenner over elva og elvas 
antatte flomslette på venstre side. På denne flomsletta finnes mye kapp og en del kvist/kvisthauger 
langs elveløpet (se Figur 30).  

I området mellom Bælafaret 32 og kryssingen ved Bælafaret var det tidligere en dam som antas å ha 
vært benyttet til jordbruksvanning (opplysning fra en beboer). Historiske flyfoto fra 1967-68 bekrefter at 
det har vært en dam i området. 

 

Figur 30 - Utsatt skråning og kvisthauger ved Bælafaret 32 

 Bælafaret – Gudbrandsdalsvegen 

Strekningens lengde er ca. 180 m og har et gjennomsnittsfall på ca. 6 %. 
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Strekningen er opparbeidet etter flomskadene i 2014 i regi av NVE og Lillehammer kommune. Elva er 
på strekningen anlagt med små terskler, og sikret i bunn og side med stein.  

 

Figur 31 - Elvestrekning opparbeidet etter 2014-flommen 

Området ved kryssingen av Bælafaret er skilt ut som et eget oppdrag, og det pågår i dag arbeider med 
utvidelse av elveløpet og bygging av en ny bru. 

 Gudbrandsdalsvegen – Gamlevegen 

Strekningens lengde er ca. 650 m og har et gjennomsnittsfall på ca. 9 %. 

Det er mye løs vegetasjon og tydelig erosjon av venstre bredd like oppstrøms kryssingen ved 
Gudbrandsdalsvegen. Større stein ser også ut til å ha veltet ut i elva. Langs høyre bredd like 
oppstrøms kryssingen finnes en høy mur mot bebyggelsen (se Figur 32). Muren er av eldre 
opprinnelse, men det er i nyere tid utført en påstøp av et skjørt langs den opprinnelige murens 
fundament, antagelig for tetting og beskyttelse mot undergraving av den opprinnelige muren. Bredden 
på elva er på strekningen med mur langs høyre bredd er ca. 1-3 m, og betongpåstøpen er ca. 0,5 m 
bred. 
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Figur 32 - Betongmur og utsatt skråning i tilløp mot Gudbrandsdalsvegen 

Oppstrøms bebyggelsen ved Gudbrandsdalsvegen finnes store mengder avsatte steinmasser i elva. 
Det er også i enkelte flate og bredere partier større ansamlinger av kvist og drivgods og naturlig 
dannede stokk/kvistdammer. Enkelte partier har også berg i dagen. 

Flere steder på strekningen er sidekantene av elva tilsynelatende fylt ut i elva og snevret inn løpet. 
Spesielt et parti, om lag 150 m nedstrøms Gamlevegen, finnes en ca. 8-10 m høy steinfylling av ca. 
100mm rundstein på venstre side av elva som er svært utsatt med tanke på erosjon (se Figur 33).  En 
relativt stor fylling, om lag 200-250 m nedstrøms Gamlevegen, ser ut til å være et bygg (armert betong 
synlig) som er revet og dumpet langs elva. 

 

Figur 33 - Steinfylling ved elveløpet 
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Ved Gamlevegen 286 er det et utløp fra Ø800 mm rør på høyre side av elva, med rist, som stikker et 
stykke ut i elva. 

Like nedstrøms brua ved Gamlevegen finnes en innsnevring av elveløpet. Det er utført 
plastring/erosjonssikring av elva i forbindelse med etablering av en ny bru i Gamlevegen. 
Erosjonssikringen ser ut til å være utført primært langs elvebreddene. 

 Gamlevegen – Øvre/privat del av Kringsjåvegen 

Strekningens lengde er ca. 1100 m og har et gjennomsnittsfall på ca. 13 %. 

Det finnes generelt mye vegetasjon både i og langs elveløpet på strekningen. Det er også en god del 
kvist, trær og drivgods som ligger avsatt i elveløpet i flatere partier. En god del kapp og felte trær 
ligger også i og langs elva.  Dette er antatt å ha blitt lagt igjen etter arbeider på en ny kraftlinje som 
følger og krysser elva. 

Ca. 20 – 30 m oppstrøms den nye brua ved Gamlevegen er det en kurve/buktning på elva. 
Erosjonssikringen som ble etablert i forbindelse med den nye brua ser ut til å være avsluttet 
nedstrøms denne buktningen. Det finnes mye vegetasjon og kvist i elveløpet og langs bredder. Elva 
har forholdsvis slake bredder og en anslått bunnbredde på ca. 2 – 2,5 m. Steinstørrelsene varierer 
opp mot ca. 0,5 m. 

Ca. 80-100 m oppstrøms den nye brua finnes rester av en gammel trebru/klopp. Det finnes også 
ledninger/kabler som ligger fritt i elveløpet.  

Ca. 230 m oppstrøms Gamlevegen (ved bygg/Gamlevegen 287) finnes en steintipp med varierende 
steinstørrelse som kan være utsatt. Steinenes størrelse er opp mot ca. 0,5 m. Det er etablert en 
plastring/sikringsmur mot eiendommen med stor stein (> 1 m). Sikringssteinen er lagt med store 
fuger/åpninger mellom steinene og antas etablert uten filterlag. Sikringen antas derfor å være utsatt 
med tanke på erosjon. 

Ca. 250 m oppstrøms Gamlevegen finnes en skråning som antas å være spesielt erosjonsutsatt på 
høyre side av elva, rett nedstrøms en mast for kraftlinjen.  

Ca. 300-400 m oppstrøms Gamlevegen er det avsatt store mengder masser, drivgods, trær og kvist. 
Stor stein (>0,5 m) som trolig er transportert med elva er blitt avsatt i dette området.  

Om lag 0 – 150 m nedstrøms Kringsjåvegen 212 (ca. 650 m oppstrøms Gamlevegen), finnes store 
mengder nedkappede trær som er lagt i og langs elva. Videre nedstrøms finnes blankskurt berg i 
dagen, slakt hellende inn mot løsmasseskråninger langs elvas venstre bredd. 
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Figur 34 - Kapp og kvist i elveløpet nedstrøms Kringsjåvegen 212  

Ved Kringsjåvegen 212 er det buktninger på elva, nedstrøms et bratt område, hvor skråningene er 
utsatt med tanke på erosjon. Det er etablert en sikring/plastring langs høyre bredd (ytterkurven) i ca. 
10 – 20 m lengde. Steinstørrelsene i foten av sikringen er opp mot 1 m, med noe mindre stein lagt 
oppå. Det ligger også en del kapp/trær i og langs elveløpet. I ytterkurven langs venstre bredd like 
nedstrøms (mot Kringsjåvegen 212), er det også opparbeidet en plastring/sikringsmur av stein. 

 

Figur 35 - Buktninger på elva ved Kringsjåvegen 212 

Oppstrøms buktningene ved Kringsjåvegen 212 er elveløpet brattere opp mot de to bruene (nederst i 
Turhaugvegen og mot Bjørstad). Elveløpet er forholdsvis rett på strekningen, og avstanden mellom 
buktningene ved Kringsjåvegen 212 og den nederste brua er ca. 150 m.  

Mellom de to bruene ved øvre/privat del av Kringsjåvegen (til Turhaugvegen og mot Bjørstad), en 
strekning på ca. 80 m, er gjennomsnitssfallet på elva ca. 16 %. Bunnen av elva er antatt berg og 
sideskråningene består av stein/løsmasser av varierende størrelse. Elveløpet på strekningen er smalt, 
og sideskåninger utsatte. Like oppstrøms den nedre brua er det i nyere tid støpt en støttemur for 
masten til kraftlinja, som gir en innsnevring av elveløpet inn mot brua. 
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 Oppstrøms øvre/privat del av Kringsjåvegen 

Fra brua nederst i Turhaugvegen til den øverste brua/kulverten som krysser Turthaugvegen i feltet er 
avstanden ca. 2,5 km med et gjennomsnittsfall på 6-7 %. 

Fra brua nederst i Turhaugvegen og om lag 800 m nordover ligger skogsbilveien tett på elva. 
Elveløpet er ca. 2-4 m bredt og bærer tydelig preg av erosjon (se Figur 36). Skråningene langs elva, 
både mot Turthaugvegen på høyre side og mot terrenget på venstre side, er mange steder rast ut og 
består av løsmasser som vil erodere ved flommer i elva. Den nederste delen av denne strekningen 
(fra brua og om lag 450 m oppstrøms) har et gjennomsnittsfall på ca. 10 %. Den øverste delen av 
strekningen (øverste ca. 350 m) er noe slakere med et gjennomsnittsfall på ca. 3 %. Sideskråningene 
mot elva på begge sider består av løsmasser av varierende størrelse, fra enkelte store blokker til 
finmasser. I og langs elveløpet finnes vegetasjon. Nivået på vegen i forhold til bunnen av elva varier 
på strekningen. Målt fra kart/terrengmodell er vertikal avstand fra bunn elv til nivå for vegen fra om lag 
0,5-1 m på det laveste til ca. 3,5 m på det høyeste. 

 

Figur 36 - Typisk bilde av elva langs skogsbilveien  

Videre oppstrøms finnes et flatere område der terrenget utvider seg over en strekning på ca. 300-350 
m. Gjennomsnittsfallet i dette området er ca. 2,5 %.  

Fra det flatere området og videre til kulverten oppstrøms Kolbottenbakka hvor erosjonen startet i 2014 
(ca. 1,3 km videre oppstrøms) er snittfallet ca. 6-7 %. Elva går i skogsterreng og skogsbilveien følger i 
hovedsak elva på strekningen. 

 Eksisterende VA-ledningsnett og annen teknisk infrastruktur 

I forbindelse med detaljprosjektering av tiltak i elva må eksisterende teknisk infrastruktur som går 
langs, eller krysser elva hensyntas. Eksisterende infrastruktur nevnes kun kort i denne rapporten, som 
et grunnlag for videre undersøkelser i forbindelse med forprosjekt/detaljprosjektering. 

En kraftlinje følger nedre deler av Bæla. Kraftlinjen krysser elva blant annet ved 
Balbergskaret/Sagbakken, nord for gården Lunde Nordre og like sør for Gamlevegen. Mellom 
Gamlevegen og Kringsjåvegen er flere master plassert tett på elveløpet. Høyspenttraseen er angitt på 
vedlagte kart (se vedlegg 3 til 7). 
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Figur 37 - Støttemur ved fundament for HS-mast, oppstrøms bru/privat veg mot Bjørstad 

  

Kryssende VA-ledninger er stort sett tilknyttet veikryssingene iht. kommunenes VA-kart: 

- Ved E6 krysser 3 stk. ledninger: Spillvann (dim. ikke angitt), 315 mm spillvann og 400 mm 
vannledning. 

- Ved Bælafaret krysser 2 stk. ledninger: 200 mm spillvann og 150 mm vannledning. 
- Ca. 40 m nedstrøms Gudbrandsdalsvegen krysser 1 stk. ledning: 300 mm vannledning. 
- Ca. 15 m oppstrøms Gamlevegen krysser 1 stk. ledning: 150 mm vannledning. 
- Ca. 100 m nedstrøms bru/privat veg mot Bjørstad krysser 2 stk. ledninger: 160 mm 

spillvannsleding og 110 mm vannledning. 

 Undersøkelser av biologisk mangfold i planområdet 

Det er ikke utført spesielle undersøkelser av biologisk mangfold i planområdet. Direktoratet for 
naturforvaltning sin database lister følgende registreringer som kan være av betydning i forbindelse 
med tiltak i og langs vassdraget på strekningen fra Balbergskaret til E6: 

Tabell 5 - Registreringer i naturbasen, E6 - Balbergskaret 

Viktige naturtyper, områder     

Naturtype Antall registreringer Verdi 

Naturbeitemark 1 Lokalt viktig 

Gråor-heggeskog 2 Lokalt viktig 

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse     

Navn Antall registreringer Kriterie/Verdi 

Ask 6 Trua arter 

Setermjelt 1 Ansvarsarter 

 

Databasen lister følgende registreringer som kan være av betydning i forbindelse med tiltak i og langs 
vassdraget på strekningen fra Balbergskaret til Rabben: 
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Tabell 6 - Registreringer i naturbasen, Balbergskaret - Rabben 

Viktige naturtyper, områder     

Naturtype Antall registreringer Verdi 

Naturbeitemark 1 Lokalt viktig 

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse     

Navn Antall registreringer Kriterie/Verdi 

Tyrihjelm 4 Ansvarsarter 

Svartvier 1 Ansvarsarter 

Slirestarr 1 Ansvarsarter 

Arter av stor forvaltningsinteresse     

Navn Antall registreringer Kriterie/Verdi 

Ullurt 5 Nær trua arter 

Sprikeskjegg 1 Nær trua arter 

 

Gyting av storørret er registrert i Bæla gjennom historiske opplysninger, men dagens status er usikker. 
Det er oppgang av ørret og harr fra Lågen på strekningen opp til E6 der kulvertene utgjør et 
vandringshinder (Gregersen, 2009). For øvrige deler av vassdraget er det ikke kjent bestand av fisk i 
dag.  

Design av tiltak bør uansett utformes slik at de fører til minst mulig inngrep i eksiterende natur og er til 
minst mulig ulempe for miljøhensyn. Før igangsetting av detaljprosjektering og utførelse av tiltak i 
Bæla bør det vurderes hvilke evt. miljøverdier som skal hensyntas og bevares. Om spesielle hensyn 
skal tas kan det legge føringer for valg av løsninger og design. 
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 Grunnforhold og grunnundersøkelser 

 

Figur 38 - Løsmassekart, NGU 

NGU sine løsmassekart angir i all hovedsak (tekst i kursiv hentet fra NGU sin database) 
morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet i og langs Bælas hovedløp 
gjennom feltet. Løsmassen defineres som materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, 
vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. 
Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i 
området. 

For sidebekkene til Bæla angis vekselvis både tynn og tykk morene, og i enkelte partier bart fjell og 
torv/myr. Områdene med torv og myr er lokalisert lengst nord og øst i feltet. 

NGU sine løsmassekart har varierende detaljgrad, og gir ikke nødvendigvis et helt riktig bilde av 
grunnforholdene. Det ble på befaring observert berg i dagen i enkelte partier av elva. Spesielt i bratte 
partier, i bunnen av elva ved øvre/privat del av Kringsjåvegen, og i bunnen av elva mellom 
Kringsjåvegen 212 og høyspentmasten om lag 200 m sørvest for Kringsjåvegen 212. 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten. 

 Massetransport og erosjon i vassdraget 

Ved fremtidige flommer må det forventes stor grad av erosjon og massetransport i vassdrag. Mengder 
masser som vil transporteres er svært vanskelig å kvantifisere, og det finnes lite opplysninger om hvor 
store mengder masser som ble fjernet etter flommen i 2014. Lillehammer kommune har opplyst om at 
det ble fjernet masser og drivgods oppstrøms E6, oppstrøms jernbanen, i området mellom Bælafaret 
og Gudbrandsdalsvegen og ved Gamlevegen etter 2014-flommen. 
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På befaringer i vassdraget ble steinstørrelsene i elva observert. Overslagsberegninger for enkelte 
utvalgte partier gir betydelig større stein enn det som ble observert i disse områdene på befaringene. 

Både elvebunnen og elvas bredder er erosjonsutsatte langs store deler av vassdraget. 

 Hydraulisk modellering av vassdraget 

En hydraulisk modell ble satt opp for hele vassdraget for å simulere flommer ved eksisterende 
situasjon i elva. Etter kontroll av innledende resultater viste avrenningssituasjonen store avvik fra 
dagens terreng og elveløp. Dagens terreng er mange steder svært forskjellig fra terrengmodeller som 
kan produseres fra foreliggende grunnlagsdata.  

Det presenteres derfor ikke resultater fra vannlinjeberegninger utført i forbindelse med denne 
rapporten. I områder der det foreslås tiltak, som sikringer eller bassenger/rister el. lign er det utført 
overslagsberegninger for volumer, vannstander og vannhastigheter. I enkelte tilfeller er 
vannlinjemodellen benyttet som en kontroll av vannstander og overtopping beregnet ved overslag. 

Om bedre terrengunderlag fremskaffes kan en vannlinjemodell for hele vassdraget opparbeides. 

Se for øvrig kapittel om elektroniske grunnlagsdata og kart for informasjon om terrenggrunnlaget. 
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 Beskrivelse av mulige tiltak 

 Generelt 

Bæla har ingen nærliggende vassdrag eller andre vannveier som kan benyttes som flomveier for å 
avlaste vannføringen i vassdraget uten at det utføres større omlegginger, eller at det må forventes 
store skader på eksisterende eiendommer og bebyggelse. 

Ved 2014-flommen rant Bæla over i sidevassdraget Lundebekken, og skapte store problemer. En 
rekke bygg, inkl. et bo- og behandlingssenter, veger, grøfter og annen infrastruktur tok skade. Det 
forventes at Lundebekken selv uten bidrag fra flomvann fra Bæla vil ha underkapasitet på kryssinger 
og bekkeløp og i beste fall være under kraftig belastning fra flommer i eget nedbørfelt. 

Det forutsettes derfor at en ved tiltak i Bæla må ta utgangspunkt i å håndtere flomvannet i dagens 
elveløp. Dette innebærer i hovedsak følgende: 

- Avskjære potensielle flomveier der vann på avveie vil gi store konsekvenser for bebyggelse og 
infrastruktur.  

- Redusere massetransport for å forhindre tilstoppinger av eksisterende bruer/kulverter, og 
forhindre innsnevringer og hevinger av elvebunnen slik at flomvannføringer overtopper 
elveløpet. 

- Hindre/redusere transport av drivgods for å forhindre tilstopping av eksisterende 
bruer/kulverter. 

- Erosjonssikring av spesielt utsatte punkter, f.eks. mot eksisterende bebyggelse, veg/bane og 
høyspentmaster. 

- Utvidelse/utskifting av kryssinger med underkapasitet. 
- Vurdere fordrøyningstiltak i øvre deler av feltet. 

I det etterfølgende beskrives ulike tiltak som grunnlag for vurdering av oppdragsgiver, og som 
underlag for forprosjekt(er) og detaljprosjektering.  

Tiltakene som beskrives i etterfølgende kapitler er vist på vedlagte kart. Se vedlegg 3 til 7. 

Flomproblematikken i vassdraget er sammensatt. Selv om de enkelte tiltakene forventes å ha en lokal 
virkning er det viktig å fremheve at de foreslåtte tiltakene må virke sammen for å oppnå en varig og 
helhetlig forbedring av situasjonen i Bæla. De foreslåtte tiltakene vil også kreve kontinuerlig og 
systematisk tilsyn, drift og vedlikehold for å fungere optimalt. Dersom f.eks. sedimentbassenger er 
fulle, og rister og drivgodssperrer er tette allerede før en flomhendelse inntreffer vil de ha begrenset 
restkapasitet til å avhjelpe situasjonen under flommen. 

 Opprydding og rensk av elva 

I og langs elveløpet finnes det store mengder rek, kvist, trær, ødelagte rørledninger og annet drivgods 
som er transportert med tidligere flommer. Dette materialet innsnevrer og blokkerer mange steder 
deler av elveløpet. Oppryddingsarbeid i og langs elveløpet for fjerning av slikt materialet anbefales på 
hele elvestrekningen. 
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Trær hvor røtter er blottlagt og dårlig forankret i massene rundt bør vurderes fjernet da rotvelt ut i elva 
kan forårsake blokkeringer av elva. Dette er spesielt aktuelt oppstrøms bruer og kulverter, og der 
elveløpet er trangt og/eller har lave bredder slik at vann kan gå ut av elveløpet og berøre bygninger 
eller overtoppe veier nedstrøms i elva. Trær som er godt forankret er med på å holde på massene og 
redusere erosjonen og bør bevares. Spesielt aktuelle områder for evt. fjerning av trær med dårlig 
forankrede/undergravde røtter er: 

- Ved bebyggelsen oppstrøms Gudbrandsdalsvegen (trangt løp, potensiale for blokkering av 
kulverten nedstrøms). 

- Fra Gamlevegen til område ved bebyggelsen ca. 200 m oppstrøms Gamlevegen (lave 
bredder, potensiale for overtopping av elveløpet og vann på avveie, spesielt på venstre side). 

- Oppstrøms alle vegkryssinger og oppstrøms kryssingen av jernbanen.  

Adkomst til disse stedene er mulig fra tilstøtende veier eller via selve elveløpet. Fjerning av øvrige 
skadede trær/vegetasjon kan vurderes i forbindelse med rensk av elveløpet. 

 Fjerning av masser i og langs elveløpet 

Ved fjerning av masser som er transportert i elva kan en oppnå større tverrsnitt og bedre plass til 
vannet. Overflaten som gjenstår etter fjerning av massene må vurderes med tanke på erosjon. Uttak 
av masser vil kunne være aktuelt der det senere i denne rapporten foreslås sedimentbassenger. I flere 
av disse områdene er det i dag avlagret masser fra tidligere flommer, og ved en evt. etablering av 
bassenger må områdene uansett bearbeides og sikres. 

Ved minst tre lokaliteter langs elva mellom øvre/privat del av Kringsjåvegen og E6 finnes store tipp av 
småstein/rundstein (se kart i vedlegg 3 til 7 for plassering). Steintippene ser ut til å være forholdsvis 
ensgraderte, og ligger utsatt til med tanke på erosjon. Tippene bør fjernes eller eventuelt sikres med 
stor stein/plastring i nedre del for å forhindre erosjon av disse ved flom. Steintippene er lokalisert om 
lag 120 m nedstrøms Gamlevegen, ved Gamlevegen 287 og i kurven ved kraftmasta om lag 500 m 
oppstrøms Gamlevegen. Alle steintippene er lokalisert på venstre side av elva. 

I elva om lag midt mellom Gamlevegen og Gudbrandsdalsvegen finnes en tipp av antatt gamle 
bygnings- eller rivingsmasser. Massene er fylt delvis ut i elva og snevrer inn elveløpet. Massene bør 
fjernes, og/eller sikres med større plastringsstein. Sikringen i dette området kan vurderes og 
samordnes med etablering av et eventuelt sedimentbasseng i området nedstrøms.   

 Erosjonssikring 

Erosjonssikring av enkelte spesielt utsatte punkter av elva anbefales. En fullstendig sikring av alle 
elvas svake og utsatte partier vil være svært vanskelig å få til både av praktiske og kostnadsmessige 
hensyn. Områder gjengitt i Tabell 7 er vurdert som spesielt utsatte, og antas å ha stort potensiale for 
følgeskader som resultat av lokal erosjon. I forbindelse med detaljprosjekteringen bør det vurderes om 
sikring av ytterligere punkter vil være gunstig. 

Et overslag for omfang og dimensjoner/steinstørrelser listes kort i Tabell 7. En fullstendig beregning er 
vedlagt rapporten. Plassering av strekkene der erosjonssikring er aktuelt er vist på vedlagte plan-kart 
(se vedlegg 3 til 7). 
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Tabell 7 - Erosjonssikring med stein, overslag steinstørrelser og tykkelse 

 

D50, som angitt i Tabell 7, er en vanlig størrelse for beregning og angivelse av steinstørrelse/ 
partikkeldiameter, og benyttes videre for å fastsette fornuftige steinfraksjoner.  D50 angir den 
steinstørrelsen som 50 % av prøven er mindre enn, regnet etter vekt. 

 

Sikringene kan utføres som plastring med stein. Prinsippskisser for ulike typer sikring med stein er vist 
i Figur 39. 

Overslag 

lengde

Anslått 

størrelse 

bunnsikring

Anslått 

tykkelse 

bunnsikring

Anslått 

størrelse 

sidesikring

Anslått 

tykkelse 

sidesikring

(m) D50 (mm) (m) D50 (mm) (m)
Nedstrøms jernbanen Bunn og sider 70 400 0.80 480 1.00
Oppstrøms jernbanen Bunn og sider 110 440 0.90 530 1.10
Skråning ved Bælafaret 32 En side/skråning 35 410 0.90
Bunnsikring oppstrøms Gudbrandsdalsvegen Bunn 90 680 1.40
Sikring ved tipp nedstrøms Gamlevegen En side/skråning 40 760 1.60
Bunnsikring ved Gamleveien Bunn (sider av betong) 40 520 1.10
Lavpunkt nedstrøms Gamleveien 287 En side/skråning 15 780 1.60
Ved Gamleveien 287 Bunn og sider 30 580 1.20 700 1.40
Sikring utsatt skråning ved kurve ved 
tipp/bratt skråning nedstrøms Kringsjåveien 212

En side/skråning 20 760 1.60

Sikringer ved Kringsjåveien 212 
øvre kurve/mot mast

En side/skråning 35 870 1.80

Sikringer ved Kringsjåveien 212 
nedre kurve/mot bebyggelse

En side/skråning 35 900 1.80

Sted Type
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Figur 39 - Prinsippskisser av erosjonssikringer med stein 

De beregnede steinstørrelsene gir stor stein i sikringene. Erfaring fra sikring med stor stein i 
Lillehammerområdet er at stor stein, med tilstrekkelig kvalitet kan være utfordrende og kostbart å 
fremskaffe. Som et alternativ til stor plastringsstein kan sikring med gabioner etableres. Ved etablering 
av gabionsikringer kan det om mulig benyttes lokal stein fra elva. Fallet og vannføringen i elva ved en 
200-årsflom gir store hastigheter, og ved bruk av gabioner må steinene som fylles i kassene vurderes 
og plasseres omhyggelig slik at steinen i hver kasse ligger godt låst og deformasjoner av kassene 
begrenses så mye som mulig. En omhyggelig plassering av steinene i kassene vil være spesielt viktig 
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i kassene nederst i sikringen der belastningen fra flomvannføringer vil bli størst. Prinsippskisse for 
gabionmur er vist i Figur 40 (Global Synthetics, 2015) / (www.Gabion1.com.au). 

 

Figur 40 - Prinsipp for gabionmurer 

Et annet alternativ som bør vurderes ved detaljering og optimalisering av sikringene vil være å 
etablere terskler i elva. Fallet på strekningen som skal sikres tas da opp i tersklene, som sikres 
omhyggelig, og en trenger mindre grad av sikring mellom tersklene. Totalt sett vil den nødvendige 
mengden av stor plastringsstein på strekningen reduseres, og kostnaden bli lavere. En utfordring med 
terskler i elver med massetransport er at masser som transporteres med elva fra områdene oppstrøms 
tersklene på sikt vil fylle opp elvebunnen mellom tersklene. Dette kan resultere i at tersklene 
"forsvinner" og elvebunnen heves. Ved å fange opp transporterte masser oppstrøms områdene med 
terskler forventes en mer varig virkning. 

Ved etablering av terskler er det viktig at også elva like nedstrøms terskelen sikres med tilstrekkelig 
stor stein slik at ikke tersklene undergraves og raser ut. Utrasing og undergraving ved terskelfoten har 
vært et problem ved enkelte av tersklene på strekningen mellom Bælafaret og Gudbrandsdalsvegen. 

 Utvidelser av elveløpet 

Utvidelse av elveløpet i trange partier vil gi større kapasitet, og mindre fare for overtopping av 
elvebreddene. De trange partiene ved øvre/privat del av Kringsjåveien beskrives nærmere i eget 
kapittel.  

Oppstrøms Gudbrandsdalsvegen er elveløpet relativt smalt, men bebyggelse på begge sider av elva 
gjør det her vanskelig å utvide løpet. 

Langs elveløpet nedstrøms Gamlevegen 287 finnes enkelte partier der elveløpet har lave bredder. 
Ved utvalgte punkter er det aktuelt å heve nivået på breddene. Områdene hvor dette er aktuelt er de 
samme som er nevnt over i kapittelet om erosjonssikring. 

Elvestrekningen mellom Gudbrandsdalsvegen og Bælafaret, hvor plastring og opparbeiding av nytt 
elveløp er utført etter flommen i 2014, har en dybde på kanalen ned mot 0,5 – 1 m på det laveste. 
Vannlinjeberegninger utført for strekningen gir vannstander som er høyere enn dette, og ved flom kan 
elva i dette partiet overtoppes og vann komme på avveie. Strekningen er dog i vesentlig bedre stand 
enn resten av elva, og strekningen bør ikke prioriteres. Tiltak på denne strekningen vil i hovedsak 
være å heve sidekantene for å forhindre overtopping av terrenget mot eiendommene på venstre og 
høyre side av elva, oppstrøms brua som er under bygging. 
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 Fordrøyningstiltak 

Hensikten med fordrøyning er å redusere flomtoppene i elva, slik at områdene nedstrøms 
fordrøyningsanleggene blir utsatt for lavere vannføring og potensielt mindre flomskader. Vannføringen 
fra et område reduseres/dempes gjennom en midlertidig lagring av vann i ett eller flere magasin slik at 
områdene nedstrøms magasinene blir utsatt for en lavere vannføring over lengre tid, kontra en større 
vannføring over kortere tid.  

For å oppnå en dempning som er av betydning for en elv som Bæla kreves ofte store volumer, og 
potensielt høye dammer. Det er ikke forventet at evt. fordrøyningsdammer i Bæla vil kunne gi en 
betydelig demping av flomtoppene i vassdraget. 

Vassdraget er etter ønske fra oppdragsgiver gjennomgått for å se på muligheter for 
fordrøyningsdammer. Enkelte slakere partier av elva, funnet ved 9 lokaliteter, er kontrollert for 
potensielt fordrøyningsvolum med forutsetning om en oppdemming på ca. 2 m over eksisterende 
elvebunn. Volumene er basert på kart/terrengmodell fra laserdata. 

Av de 9 slakere partiene som ble undersøkt ligger 7 av lokalitetene i elvas hovedløp, nedstrøms i 
nedbørfeltet der avrenningen får bidrag fra alle sidebekkene i øvre deler av feltet. Disse 7 lokalitetene 
gir lite volum ved ca. 2 m oppdemming over dagens elvebunn (fra ca. 200 – 3000 m³), og vil ikke gi 
noen demping av flomtoppen som er av betydning. Lokalitetene er beskrevet og vist på figurer i 
kapittel 5.7 og vist på vedlagte plankart (se vedlegg 3 til 7). 

2 av de 9 undersøkte områdene har et større volum og beskrives nærmere i det etterfølgende. De to 
områdene er vist på Figur 41 nedenfor og i vedlagte plankart. 

 

Figur 41 - Mulige fordrøyningsdammer i øvre deler av Bælas nedbørfelt. 
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 Fordrøyning fra delfelt ved Halvorsteinen 

Det ene området som ved etablering av en fordrøyningsdam potensielt kan ha noe flomdempende 
effekt ligger helt øverst i Bælas nedbørfelt. I kartet er området avmerket med "Grustak" og ligger like 
nedenfor "Esdragsletta" og "Halvorsteinen". Tilhørende nedbørfelt er ca. 0,8 km2, med en anslått 
flomstørrelse (200-årsflom inkl. klimatillegg, momentanverdi) på ca. 4,2 m³/s. Ved ca. 2 m 
oppdemming av området ved grustaket vil en kunne oppnå et magasinvolum på ca. 20 000 m³. Ved 
etableringen av et evt. fordrøyningsvolum i dette området antas det behov for 2 dammer. I området 
ved grustaket anslås en damlengde på ca. 45 m, og om lag 100 m nordvest finnes et lavpunkt i 
terrenget som trolig må heves noe med en mindre sperredam. Anslått damlengde for sperredammen 
er ca. 25 m.  

Området har enkel adkomst via eksisterende skogsbilvei. 

Overslagsberegning for effekt av dammen 

Basert på nedbørverdier fra IVF-kurven til Gjøvik er det utarbeidet et flomforløp som v.h.a. 
programmet HEC-RAS er simulert for et magasinvolum på ca. 20 000 m3 og en damhøyde på 2 m. 
Flere dimensjoner bunntappeløp ble simulert, og for å unngå overtopping ved 2 m damhøyde trengs et 
bunntappeløp med dimensjon Ø1000 mm. 

I simuleringen er maksimalt tilløp ca. 4,2 m3/s. Med forutsetninger som nevnt over gir dette et 
maksimalt avløp fra dammen på ca. 2,4 m3/s og en maksimal vanndybde i dammen på ca. 1.8 m. I 
simuleringen reduseres flomtoppen med 1,8 m3/s, som tilsvarer en reduksjon på ca. 43 %. 

Forklaringer og beregningsforutsetninger vedlagt i vedlegg 10. 

 

Figur 42 - Overslag for demping av 200-årsflommen i et magasin ved Halvorsteinen 

 Fordrøyning fra sidefelt ved Knarudringen 

Like vest for et flatere område ved Knarudringen finnes et område, "Torvmyra", som i dag består av 
myr og et mindre tjern. Ved en ca. 2 m oppdemming over dagens terreng i dette området kan et 



 

Oppdragsnr.: 5157955   Dokumentnr.: 001   Versjon: J01
Vurdering av sikringstiltak mot flomskader i Bæla

 

 

n:\515\79\5157955\4 resultatdokumenter\41 rapporter\tiltaksplan\001-rapport_bæla.docx 2018-01-15  |  Side 44 av 67
 

fordrøyningsvolum på om lag 15 000 m³ oppnås. Tilhørende nedbørfelt er anslått til ca. 0,52 km2, med 
en anslått flomstørrelse (200-årsflom inkl. klimatillegg) på ca. 3,5 m³/s. 

En ca. 2 m oppdemming av dette området kan oppnås med to dammer, en dam med lengde ca. 55 m 
i sørenden av området som demmes opp og en mindre sperredam med lengde ca. 10-12 m i østre 
ende av området som demmes opp. 

Området har enkel adkomst via dagens skogsbilveier. 

Overslagsberegning for effekt av dammen 

Basert på nedbørverdier fra IVF-kurven til Gjøvik er det utarbeidet et flomforløp som v.h.a. 
programmet HEC-RAS er simulert for et magasinvolum på ca. 15 000 m3 og en damhøyde på 2 m. 
Flere dimensjoner bunntappeløp ble simulert, og for å unngå overtopping ved 2 m damhøyde trengs et 
bunntappeløp med dimensjon Ø800 mm. 

I simuleringen er maksimalt tilløp ca. 3,5 m3/s. Med forutsetninger som nevnt over gir dette et 
maksimalt avløp fra dammen på ca. 1,6 m3/s og en maksimal vanndybde i dammen på ca. 1.8 m. I 
simuleringen reduseres flomtoppen med 1,9 m3/s, som tilsvarer en reduksjon på ca. 55 %.  

Forklaringer og beregningsforutsetninger vedlagt i vedlegg 10. 

 

Figur 43 - Overslag for demping av 200-årsflommen i et magasin ved Torvmyra 

 Forslag til løsning ved evt. etablering av dam(mer) 

Dammene antas å kunne etableres som fyllingsdammer/løsmasseterskler med tetningskjerne. 
Underløpsrør eller luker foreslås etablert for å begrense videreførte vannmengder, og slik at dammen 
ikke får noe permanent magasin. Hoveddam foreslås etablert med et sikret nødoverløp til 
eksisterende elveløp på nedstrøms side. 

Ved tynt løsmassedekke eller berg i dagen kan betongterskler vurderes som erstatning for 
løsmasseterskler. 

Effekt av en evt. dam må vurderes i større detalj i forfase/forprosjekt før en går i gang med evt. 
detaljprosjektering. I en slik studie bør først og fremst tilgjengelig magasinvolum vurdert opp mot 
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videreførte vannmengder og nødvendig damhøyde vurderes. En kan da bedre vurdere om grad av 
dempning av ulike flommer gir en flomreduserende gevinst som står i stil med forventet redusert 
skadeomfang og kostnader ved etablering av dammen.  

Utløpsarrangement, type dam, evt. klassifisering av vassdragsanlegget iht. damsikkerhetsforskriften 
med mer må også vurderes i en slik studie. 

 Oppsummering fordrøyningstiltak i Bæla 

Fordrøyning i dammer fra vurderte sidefelt/delfelt i Bæla gir noe demping av flomtoppene fra disse 
feltene. Dempingen er dog forholdsvis liten sammenlignet med 200-årsflommen lengre ned i 
vassdraget, og en betydelig reduksjon av vannføring i nedstrøms områder med bebyggelse og 
infrastruktur forventes ikke.  

Etablering av dammer kan gi redusert potensiale for flomskader i øvre deler av vassdraget, men 
anbefales ikke som tiltak som bør prioriteres da tiltakene antas å bli forholdsvis dyre med antatt 
beskjeden virkning. 

 Sedimentbassenger 

Et av de største problemene i Bæla har vært massetransport og gjentetting av kryssingspunkter, med 
tilhørende overtopping og vann på avveie. Etablering av sedimentbassenger for kontrollert oppfang av 
massene som transporteres under en flom, og for å holde kryssingene mest mulig frie for tilstoppinger 
anses som spesielt viktig for å begrense skadeomfang ved fremtidige flommer. 

Et sedimentbasseng er et magasin som skal fange opp eroderte masser som blir transportert ved en 
flom. Magasinet kan opparbeides ved utgraving av elvebunnen, oppdemming av elva eller en 
kombinasjon.  

De 7 flatere områdene som ved en eventuell oppdemming antas å ha liten/ingen effekt på fordrøyning 
av flomtoppene kan ha potensiale som sedimentbassenger for å holde tilbake masser og drivgods 
som transporteres med elva. I det etterfølgende beskrives kort de ulike lokalitetene med tanke på 
hvilke konstruksjoner/kryssinger som avlastes, anslått tilgjengelig volum og adkomst for etablering, 
tilsyn og vedlikehold. Andre forhold som sikkerhet/flomvei ved overtopping og nærliggende 
bebyggelse etc. nevnes også kort, for videre bearbeiding i forbindelse med detaljprosjektering. 

Andre lokaliteter kan også være aktuelle om en ser for seg flere basseng plassert i serie etter 
hverandre i brattere terreng, enten alene eller som supplement til større basseng. Ved Kringsjåvegen 
212 finnes blant annet en slik lokalitet som er vist på vedlagte plankart. Dette området antas å være 
det første område nedstrøms kryssingene ved øvre/privat del av Kringsjåvegen, der en har en 
fornuftig adkomst. 

Detaljutforming av sedimentbassengene beskrives ikke i detalj denne rapporten. Løsninger som bør 
vurderes i forbindelse med detaljprosjekteringen kan være: 

- Stokkrister med bakenforliggende basseng der stokker eller rør rammes ned i elvebunnen og 
holder tilbake drivgods og grovere masser som transporteres med elva. 

- Stokkdammer eller steinkistedammer 
- Betongkonstruksjoner 
- Løsmasseterskler 

Ved detaljprosjektering, eller i forfase/forprosjekt før detaljprosjekteringen settes i gang, bør flere 
alternativer for sedimentbassenger vurderes for å se hvilke løsninger som vil gi best effekt både lokalt 
og helhetlig for Bæla.  Uansett valg av løsning vil viktige premisser være nivå/høyde på 
konstruksjonene og tilsvarende hvilke nivåer av overtopping av konstruksjonene man kan forvente og 
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tolerere. Mange av konstruksjonene vil også måtte kunne renskes under en flom, og alle basseng må 
tømmes/vedlikeholdes, så atkomst og tilgjengelighet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Et eksempel 
med stokkrister etablert i en plogform som skal fungere som både sedimentfang og drivgodssperre er 
presentert i som et eksempel kapittel i 5.8. 

 

Figur 44 - Oversiktskart over vurderte områder for potensielle sedimentbassenger 

 Flatere parti ved Knarudringen 

I området like sør for Knarudringen (se Figur 45) er helningen slakere enn partiene oppstrøms og 
nedstrøms, og elva har i dette området slakere sideterreng/flomsletter. Denne elvestrekningen ligger 
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like oppstrøms den brattere og trangere elvedalen ned mot kryssingen nederst i Turthaugvegen, der 
elva ligger tett på skogsbilveien. 

Store deler av Bælas øvre nedbørfelt drener gjennom dette område, og lokaliteten er derfor egnet for 
oppsamling av masser og drivgods. 

Selv om elva på strekningen er slakere enn områdene oppstrøms og nedstrøms (gjennomsnittlig fall i 
området er ca. 2,5 %), vil det antagelig bli vanskelig å opparbeide et enkelt magasin med stor 
lagringskapasitet uten at eventuelle rister/voller/dammer blir uforholdsmessig høye. Det er basert på 
kart/terrengmodell gjort et overslag for to basseng i serie, der en ser for seg inntil ca. 2 m dybde i 
nedstrøms ende av hvert basseng. Dette gir et potensiale for masselagring på om lag 2000 m³ for det 
nedre bassenget og om lag 2800 m³ for det øvre bassenget. I forbindelse med detaljprosjektering bør 
det ses på om evt. flere mindre basseng i serie vil gi større total lagringseffekt. 

 

Figur 45 – Område for basseng ved Knarudringen. Svart strek: omtrentlig plassering dam/rist, blått felt: areal ved 
ca. 2 m dyp. 

Området har enkel adkomst via dagens skogsbilvei. 

Det finnes ingen bygg eller annen infrastruktur, med unntak av skogsbilveien, som vil bli berørt ved 
overtopping av bassengene i dette området. Evt. dammer bør allikevel etableres med et fribord over 
dimensjonerende vannstand til skogsbilveien, da vegen i dette området og områdene videre 
nedstrøms er utsatt med tanke på erosjon (se kapittel om skogsbilveien for nærmere beskrivelser). 

 Område øst for Gamlevegen 287/297 

I området om lag 50 – 100 m øst for Gamlevegen 287/297 (se Figur 46) finnes et parti hvor elva la 
igjen store mengder masser etter 2014 flommen. Området kan være egnet for en eller flere 
sedimentbassenger i serie for å begrense massetransporten videre nedover i vassdraget og redusere 
potensialet for overtopping av elveløpet mot bebyggelsen på nordsiden av elva som resultat av en evt. 
tilstopping.  

Det er basert på kart/terrengmodell gjort et overslag for et basseng der en ser for seg inntil ca. 2 m 
dybde i nedstrøms ende av bassenget. Dette gir et potensiale for masselagring på om lag 250-300 m³. 

I forbindelse med detaljprosjektering bør det ses på muligheten for flere mindre basseng i serie, da 
dette kan gi større total lagringseffekt. 
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Figur 46 - Område for basseng ved Gamlevegen 287/297. Svart strek: omtrentlig plassering dam/rist, blått felt: 
areal ved ca. 2 m dyp. 

Høyspentmasten om lag 30 m nedstrøms foreslått plassering av tiltaket må vurderes med tanke på 
erosjon ved overtopping av basseng/rist. 

Det finnes ikke adkomst til område i dag, men framtidig adkomst kan etableres som en forlengelse av 
veien til nr. 287, langs/under HS-trase på sørsiden av elva, eller evt. ved å benytte selve elveløpet ved 
lave vannføringer. Det siste alternativet fordrer at dette bassenget ikke vurderes som kritisk med tanke 
på tømming under en flom. 

 Område nordvest for Nedre Skikstad 

I området om lag 100 – 150 m nordvest for Nedre Skikstad finnes også et område der elva la igjen 
store mengder masser etter 2014 flommen (se Figur 47). Området kan være egnet for en eller flere 
sedimentbassenger i serie for å begrense massetransporten videre nedover i vassdraget og redusere 
potensialet for overtopping av elveløpet mot bebyggelsen på nord- og sørsiden av elva, og potensielt 
tette igjen kulverten ved Gudbrandsdalsvegen.  

Det er basert på kart/terrengmodell gjort et overslag for et basseng der en ser for seg inntil ca. 2 m 
dybde i nedstrøms ende av bassenget. Dette gir et potensiale for masselagring på om lag 750 m³. I 
forbindelse med detaljprosjektering bør det ses på muligheten for flere mindre basseng i serie, da 
dette kan gi større total lagringseffekt. 
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Figur 47 - Områder for bassenger ved Nedre Skikstad (øverst på skissen) og oppstrøms Gudbrandsdalsvegen. 
Svart strek: omtrentlig plassering dam/rist, blått felt: areal ved ca. 2 m dyp. 

Det finnes ingen adkomst til området i dag, men fremtidig adkomst antas å kunne etableres langs 
katen av jordet på sørsiden av elva, eller fra veien ved Nedre Skikstad 

 Området like oppstrøms bebyggelsen ved Gudbrandsdalsvegen 

Like oppstrøms bebyggelsen ved Gudbrandsdalsvegen finnes et område som kan benyttes for å 
etablere ett eller flere mindre basseng (se Figur 47). Bassenget kan fange opp videreførte masser og 
drivgods fra strekningen opp til bassenget/bassengene ved Nedre Skikstad og bidra til å forhindre 
gjentetting av kulverten under Gudbrandsdalsvegen og elveløpet oppstrøms kulverten. 

Det er basert på kart/terrengmodell gjort et overslag for et basseng der en ser for seg inntil ca. 2 m 
dybde i nedstrøms ende av bassenget. Dette gir et potensiale for masselagring på om lag 150-200 m³. 

I forbindelse med detaljprosjektering bør det ses på muligheten for flere mindre basseng i serie, da 
dette kan gi en større total lagringseffekt. 

Nivåer og konsekvenser ved overtopping/vannstand ved fullt basseng må vurderes omhyggelig da det 
i dette området ligger bebyggelse tett på elva på begge sider. 

Området kan nås via eiendommen til Gudbrandsdalsvegen 241 og kanten av jordet på sørsiden av 
elva. 

 Området like nedstrøms kryssing ved Bælafaret 

I de flatere områdene like nedstrøms Bælafaret finnes et område hvor det tidligere lå en dam. 
Dammen antas å ha vært helt eller delvis en betongkonstruksjon, benyttet i forbindelse med 
jordbruksvanning. Dammen vises på historiske flyfoto fra 1967/68. Det er uvisst når og hvorfor 
dammen ble fjernet. 
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Fra området for et potensielt basseng i dette området (se Figur 48) og oppstrøms til 
Gudbrandsdalseien er det i senere år utført flomsikringstiltak i form av erosjonssikring og opparbeiding 
av mindre dropp/terskler i elva, og utvidelse av elveløpet med en ny bru (som erstatning for flere 
mindre kulverter) der elva krysser Bælafaret. Med bakgrunn i dette forventes mindre massetransport 
på denne strekningen, og effekten av et basseng like nedstrøms Bælafaret vil antagelig ikke være 
betydelig (forutsatt at tiltak/bassenger etableres i elva oppstrøms Gudbrandsdalsvegen). Det er også 
begrenset med vegetasjon i og langs elva på strekningen mellom Bælafaret og Gudbrandsdalsvegen 
(kun i området nedstrøms Bælafaret), så mengden rek og drivgods som kan rives med på strekningen 
antas også å være av mindre omfang. På befaring ble det dog observert en god del kvist og masser i 
dette området.  

Det er basert på kart/terrengmodell gjort et overslag for et basseng der en ser for seg inntil ca. 2 m 
dybde i nedstrøms ende av bassenget. Dette gir et potensiale for masselagring på om lag 350-400 m³. 

I forbindelse med detaljprosjektering bør det ses på muligheten for flere mindre basseng i serie, da 
dette kan gi større total lagringseffekt. 

Det er viktig ved detaljprosjektering av tiltak i dette område å hensynta evt. oppstuving mot brua i 
Bælafaret og eventuelle vannstander ved overtopping mot byggene på øst- og nordsiden av et eller 
evt. flere basseng i området. 

 

Figur 48 - Område for basseng like nedstrøms Bælafaret. Svart strek: omtrentlig plassering dam/rist, blått felt: 
areal ved ca. 2 m dyp. 

Det finnes ingen direkte adkomst til området i dag, men adkomst fra Industrigata på sørsiden av 
området antas å være relativt enkelt å etablere. 
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 Området sørøst for Bælafaret 50 

I området om lag 50 m sørøst for Bælafaret 50 finnes potensiale for en eller flere basseng som kan 
bidra til å redusere massetransport og drivgods fra å nå jernbanen (se Figur 49). Området ligger ca. 
100-150 m oppstrøms jernbanen. Mellom området for foreslåtte basseng og Bælafaret finnes mye 
vegetasjon i og langs elva, og også store mengder kvist, trær og avlagringer fra tidligere flommer. 

Det er basert på kart/terrengmodell gjort et overslag for et basseng der en ser for seg inntil ca. 2 m 
dybde i nedstrøms ende av bassenget. Dette gir et potensiale for masselagring på om lag 500 m³. I 
forbindelse med detaljprosjektering bør det ses på muligheten for flere mindre basseng i serie, da 
dette kan gi større total lagringseffekt. 

Ved detaljprosjektering av tiltakene i dette området må nivåer ved overtopping/fullt magasin vurderes 
med tanke på bebyggelsen på nordsiden av elva. 

Det er i dag ingen adkomst til området, men det antas at adkomst kan etableres forholdsvis enkelt fra 
bussoppstillingsplassen ved Industrigata 62. 

 

Figur 49 - Område for basseng ved Bælafaret 50. Svart strek: omtrentlig plassering dam/rist, blått felt: areal ved 
ca. 2 m dyp. 

 Området like oppstrøms E6 

Like oppstrøms kryssingen av E6 finnes et område der elva er flatere og bredere (se Figur 50). 
Området ligger "inneklemt" mellom industribygg og E6 på vest-/sørsiden og jernbanen og 
industribygg/industritomt på sør-/østsiden. Under 2014 flommen ble det avlagret store mengder 
masser i dette området, og kulvertene (2 x Ø2000 mm betongrør) under E6 ble i stor grad tilstoppet. 

I området kan et basseng bidra til å holde tilbake masser og drivgods, besørge mindre tilstopping av 
kulvertene under E6 og bidra til at kapasiteten til kryssingen opprettholdes. 

Det er basert på kart/terrengmodell gjort et overslag for et basseng der en ser for seg inntil ca. 2 m 
dybde i nedstrøms ende av bassenget. Dette gir et potensiale for masselagring på om lag 800 m³. I 
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forbindelse med detaljprosjektering bør det ses på muligheten for flere mindre basseng i serie, da 
dette kan gi større total lagringseffekt. 

Et evt. basseng i dette område må vurderes omhyggelig med tanke på overtopping ved fullt magasin 
da det ligger bygg som kan berøres på begge sider av elva, og høye vannstander potensielt kan 
berøre/overtoppe E6 om det renner av på sideterrenget langs elva. 

Det finnes i dag enkelt adkomst til området fra eiendommene på begge sider av elva. 

 

Figur 50 - Område for basseng like oppstrøms E6. Svart strek: omtrentlig plassering dam/rist, blått felt: areal ved 
ca. 2 m dyp. 

 Drivgodssperre -  stokkrist 

I tillegg til transport av masser vil også løsrevne trær, greiner og annen vegetasjon eller 
fremmedelementer som flyter nedover elva kunne tilstoppe bruer og kulverter. For å redusere dette 
kan det etableres drivgodssperrer i elveløpet, som holder tilbake drivgodset på kontrollerte steder. 
Slike sperrer kan gjerne plasseres i tilknytning til sedimentbassenger, eller plasseres uten 
sedimentbassenger oppstrøms kryssinger hvor det ikke er plass til et basseng. 

Ved å ramme eller presse ned kraftige stokker, eller evt. stålrør som fylles med grus eller betong, på 
tvers av elva kan en oppnå både oppfang av grove masser og drivgods. Dimensjoner på stokkene må 
tilpasses belastningen fra elva og masser/drivgods transportert med elva. Lysåpningen mellom 
stokkene må tilpasses forventet størrelse på masser/drivgods som ønskes tilbakeholdt. 

Stokkristen antas å gi best effekt om den etableres som en plog med spissen pekende i nedstrøms 
retning (US Army Corps of Engineers, 1997). En slik plassering vil gi en lang terskel med stort 
"ristareal". Ved en evt. gjentetting og overtopping vil den lange terskelen gi lavere vannstand over 
terskelen og oppstrøms tiltaket enn en kortere og rettere terskel på tvers av elva. 
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Figur 51 - Prinsipp stokkrist (US Army Corps of Engineers, 1997) 

 

Figur 52 - Prinsipp stokkrist med energidreperbasseng 
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Figur 53 - Drivgodssperre "Arzbach Treibholdsfang", (www.mediendatenbank.bayern.de) 

 Riving og/eller utskifting av lukkede løp og kryssinger 

Kryssingene nedstrøms øvre/privat del av Kringsjåvegen antas å ha kapasitet til å ta unna 
vannføringer ved en 200-årsflom inkl. klimafaktor uten overtopping av tilhørende veger/jernbane om 
disse kryssingene ikke tilstoppes slik at kapasiteten reduseres.  

En bru ved kryssingen ved Bælafaret er under bygging, og er designet for å ta unna 200-årsflom inkl. 
klimatillegg. 

Kryssingen under Gudbrandsdalsvegen har en lysåpning som er i grenseland for overtopping av veien 
ved en anslått 200-årsflom inkl. klimafaktor. 

De to kryssingene ved øvre/privat del av Kringsjåvegen har betydelig underkapasitet for å ta unna en 
200-årsflom og behandles i eget kapittel. 

Kryssingene oppstrøms øvre/privat del av Kringsjåvegen har betydelig underkapasitet for å ta unna en 
200-årsflom. 200-årsflom inkl. klimatillegg for delfeltet som drenerer til kryssingen ved Rabben er 
anslått til ca. 10,5 m³/s, med en anslått kapasitet ved overtopping på ca. 6,5 m³/s. Brua ved 
Lundesveen har en anslått 200-årsflom inkl. klimatillegg på ca. 18 m³/s og en anslått kapasitet ved 
overtopping på ca. 8-11 m³/s. Erosjon og skader ved overtopping av disse kryssingene forventes. 
Brua ved Lundesveen er skiftet ut etter 2014-flommen, mens kryssingen ved Rabben ikke ble skiftet 
ut.  

En utskifting av disse kryssingene alene antas å være av mindre betydning for å sikre bebyggelsen og 
infrastrukturen i de bebygde område nedstrøms i feltet, spesielt dersom sedimentbassenger etableres. 
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Elveløpet oppstrøms Balbergskaret vil uavhengig av lokale erosjonsskader ved disse kryssingene få 
erosjon og massetransport som må håndteres og begrenses i områdene oppstrøms øvre/privat del av 
Kringsjåvegen. Tiltak for å ivareta dette er beskrevet nærmere under kapitel om sedimentbassenger 
og kapitel om tiltak i og langs skogsbilveien. 

Et tiltak som kan vurderes for å redusere lokal erosjon og vann på avveie ved Rabben er å 
tilrettelegge denne kryssingen for overtopping, eller evt. erstatte kulverten med en større kulvert. 
Tilrettelegging for overtopping kan oppnås f.eks. ved en lokal heving av veien på hver side av 
kulverten med en skråstøp overgang ned mot kulverttaket. Ved overtopping vil vannet da ledes over 
kulverten og ned i elveløpet på nedstrøms side.  

 Kryssingene ved øvre/privat del av Kringsjåvegen 

Området der elva krysser under bruene/kulvertene mot Bjørstad og Turthaugvegen er et nøkkelpunkt 
med tanke på å begrense konsekvensene for bebyggelse og infrastruktur ved en skadeflom i Bæla. To 
mindre bruer/kulverter med betydelig underkapasitet for å ta unna anslåtte vannføringer ved en 200-
årsflom gir oppstuving og overtopping av tilstøtende veier. I kombinasjon med massetransport og helt 
eller delvis tilstopping av bruene/kulvertene, forverres problemene. Flomvann som overtoppet elva og 
rant inn i bebyggelsen, spesielt på vestre side av elva, resulterte i store skader i 2014.  

I det etterfølgende foreslås flere tiltak i dette området: Tiltak for å øke elvas kapasitet, tiltak for å 
redusere masseavlagring/sedimentering, og tiltak for å avskjære flomveiene mot bebyggelsen på 
begge sider og dermed forhindre vann på avveie. 

 

Figur 54 - Prinsippskisse tiltak ved øvre/privat del av Kringsjåvegen, stiplede svarte linjer viser foreslåtte tiltak 

 Riving/utskifting av eksisterende bruer ved øvre/privat del av Kringsjåvegen 

Ved øvre/privat del av Kringsjåvegen krysser to bruer Bæla med ca. 80 meters mellomrom. Dagens to 
bruer har ikke kapasitet til å ta unna en 200-årsflom i Bæla. For å øke kapasiteten til elva kan 
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eksisterende bruer rives og fjernes, og erstattes med én kryssing som har tilstrekkelig kapasitet til å ta 
unna en 200-årsflom inkl. klimatillegg, og i tillegg ha restkapasitet med tanke på massetransport og 
drivgods. Videre bør også kryssingen utformes slik at den i minst mulig grad fører til masselagring og 
blokkeringer av drivgods på strekningen. 

Dagens bruer knytter sammen bebyggelsen på begge sider av elva, og besørger adkomst til 
Turthaugvegen fra østsiden av elva. Ved en eventuell riving av bruene finnes adkomst til bebyggelse 
og Turthaugvegen på vestsiden av elva fra Bjørstad/Bjørstadbakken, og til bebyggelsen på østsiden 
via Kringsjåvegen. 

En fullstendig og permanent fjerning av forbindelsen(e) over elva mellom øst og vest kan vurderes 
som et alternativ, men innebærer antagelig større utbedringer av dagens vei fra vest/Bjørstadbakken 
og vil også avskjære sykkel- og turtrafikk fra øst. I denne rapporten tas det utgangspunkt i at 
forbindelsen opprettholdes. 

Et grovt overslag med bunnhelning på 16 % (målt fra kart i område for foreslått ny bru), bunnbredde 6 
m, sidekanter med helning 10:1, Mannings n = 0.035 og vannføring 25 m³/s gir en vannstand på ca. 
0,6 m i kanalen, og en vannhastighet på ca. 7 m/s i kanalen. Basert på dette overslaget antas 
innledningsvis en bru med bredde på lysåpningen på 5-6 m og høyde fra bunn elv til underkant 
brubjelke på 2 m å være tilstrekkelig, men må revurderes i forbindelse med detaljering av tiltaket.  

Det antas å være tynt løsmassedekke eller grunt til berg i området, og brua antas å kunne 
fundamenteres på fjell. 

 Omlegging og utvidelse av eksisterende elveløp ved øvre/privat del av 
Kringsjåvegen 

Rett oppstrøms den øverste av de to bruene ved øvre/privat del av Kringsjåvegen gjør elva en 
buktning. Denne ytterkurven er utsatt med tanke på erosjon og overtopping, og det var i denne 
ytterkurven at erosjon og overtopping av elveløpet ledet vannet ut i Kringsjåvegen og videre til 
bebyggelsen nedstrøms. 

Ved fjerning av den øverste brua kan elva rettes ut i dette området, og legges med en rette linje mot 
evt. fremtidig bru og brattere partier nedstrøms. Ved utretting og justering av dagens elveløp må 
kraftmasten som er plassert like oppstrøms den nedre brua tas hensyn til. Elva kan legges om på 
vestsiden av masta eller evt. legges i to løp rundt masten, og mastens fundament utvides omstøpes 
med et betongskjold el. lign. som leder flomvann og masser transportert med flomvannet på hver side 
av masten. 

Nødvendig og gunstig tverrsnitt med tanke på både flomavledning og massetransport bør vurderes 
spesielt ved detaljering av tiltakene. Et tverrsnitt med bunnbredde 6 m og tilnærmet rette sidekanter 
med høyde 2 m er antatt for kostnadsoverslag ifm. denne tiltaksplanen. 

 Ledevegger og endring av veisituasjon 

På hver side av elva på denne strekningen bør elvas bredder sikres omhyggelig. Det antas grunt til 
fjell og ledevegger i betong antas å være et godt og sikkert alternativ for å lede masser som 
transporteres med elva gjennom området. Ledeveggene kan knyttes sammen med en fremtidig bru, 
og legges med tilstrekkelig høyde/fribord slik at overtopping mot Kringsjåvegen forhindres på venstre 
side av elva. På høyre side av elva er det bedre plass, større avstand til bebyggelse og i mindre grad 
langsføring tett på vei. På høyre side av elva kan sikring med stein vurderes om dette gir enklere 
utførelse og lavere kostnader.  
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Som et alternativ til ledevegger i betong, eller for å redusere omfang og kostnader ved potensielt høye 
ledevegger kan et evt. nytt elveløp pigges eller sprenges ned i eksisterende berg. Et alternativ med en 
kombinasjon av pigging/sprenging av kanal og lavere ledevegger kan også være aktuelt. 

Kringsjåvegen forutsettes opprettholdt med omtrentlig dagens plassering ved en eventuell utskifting av 
de to kryssingene, men mindre justeringer av vegen må påregnes og tilpasses mot en evt. ny bru. På 
vestsiden av elva bør dagens grusvei mellom Bjørstadbakken og skogsbilveien utbedres og utvides 
over en strekning på om lag 50-100 m. 

 Tiltak i og langs Turthaugvegen i Balbergskaret 

Skogsbilveien "Turhaugvegen" som går fra øvre/privat del av Kringsjåveien, gjennom Balbergskaret 
og videre nordover til områdene ved Halvorsteinen er utsatt med tanke på erosjon og massetransport 
videre nedover i vassdraget. Spesielt strekningen fra de flatere partiene ved Knarudringen og ned til 
dagens to bruer ved øvre/privat del av Kringsjåvegen er utsatt med tanke på erosjon og transport av 
masser videre mot kryssinger og bebyggelsen nedstrøms. Veien ligger her tett på elveløpet og 
helningen er forholdsvis bratt. Ved flomvannføringer på 24-25 m³/s forventes betydelig erosjon og 
overtopping av veien flere steder.  

En grov vannlinjemodell viser overtopping av skogsbilveien langs store deler av strekningen 
oppstrøms kryssingene ved øvre/privat del av Kringsjåvegen. Det er i den grove vannlinjemodellen 
kjørt en konstant vannføring på 25 m³/s på hele strekningen mellom Kringsjåvegen og Lundesveen, 
med tverrsnitt og terrengmodell uten bearbeiding. Modellen antas å være unøyaktig, men bekrefter 
antagelsen om underkapasitet på strekningen. 

En fullstendig sikring av denne strekning antas å bli svært kostbar da et slikt tiltak antas å innebære 
både heving av veien i enkelte partier (eller evt. utvidelse av elveløpet) og erosjonssikring av en 
strekning på om lag 800 m. 

For å begrense skadene som oppstår ved overtopping av elveløpet på strekningen bør vegen om 
mulig legges med ensidig fall ut mot elva, og med jevnlige avskjærende renner som gjør at vannet fra 
sideterrenget og grøfter ledes over veien og ut i elva. Enkelte ytterkurver og lavpunkter langs veien 
bør sikres. Sikring av disse spesielt utsatte punktene vil redusere skadeomfanget lokalt, men ikke løse 
problemene med massetransport og skader på strekningen. Selv om en ikke greier å oppnå 
tilfredsstillende sikring med tanke på en 200-årsflom, vil en kunne forbedre situasjonen og begrense 
skadeomfanget ved mindre flomhendelser. 

Grøfter langs veien bør også utbedres med større tverrsnitt og sikres med stein. 

Ved fremtidige erosjonsskader på denne veien bør det vurderes en omlegging. Kontinuerlig 
vedlikehold, med tilføring av masser for tilbakefylling/oppretting av vegen bidrar til å tilføre masser 
som igjen transporteres nedstrøms ved neste flom. Alternativ trasé for skogsbilveien er ikke vurdert i 
detalj i denne rapporten, men i områdene på enten øst- eller vestsiden av "Sagbakken" og videre 
nordover finnes muligheter for en omlegging som vil legge skogsbilveien i god avstand til elva på de 
mest kritiske partiene. 

Etter en eventuell omlegging bør det utføres en vurdering av mulig erosjonssikring og/eller tiltak for å 
fange opp masser i elvedalen i Balbergskaret. 

 

Et parti på om lag 50 – 100 m oppstrøms den foreslåtte flomkanalen ved kryssingen ved øvre/privat 
del av Kringsjåvegen må utbedres og utvides. Selve vegen bør også i dette området forsterkes slik at 
evt. overtopping ikke fører til utvasking av veien. Vegdekket bør forsterkes med større stein og legges 
med ensidig fall ut mot elveløpet for å lede vannet som evt. overtopper veien tilbake til elveløpet og 
flomkanalen nedstrøms. 
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Figur 55 - Overslag overtopping av skogsbilvei ved 200-årsflom 

 Øvrige tiltak 

Diverse mindre tiltak 

Det kan ifm. detaljprosjektering vurderes etablering av mindre og enkle fangrister/dammer el. lign. i 
sidefeltene i øver deler av nedbørfeltet til Bæla. Effekten av slike tiltak er vanskelig å kvantifisere 
overslagsmessig. Slike tiltak vil antagelig også være utfordrende å drifte og vedlikeholde, men antas å 
kunne ha positive virkninger gjennom å redusere massetransport og drivgods i vassdraget. 
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Tiltak mot beboere og publikum 

Det bør vurderes om det skal sendes ut informasjonsbrev til beboere og gårdbrukere langs vassdraget 
der det informeres om vassdragets sårbarhet. Et slikt informasjonsskriv kan inneholde informasjon om 
vassdraget og oppfordringer om å holde vassdraget rent og om å ikke tippe masser, kvist, 
jordbruksavfall eller andre fremmedlegemer ut i elva.  

Kommunenes beredskap ved flom 

Dersom det ikke allerede finnes bør det utarbeides en beredskapsplan for flomhendelser i vassdraget, 
slik at nødvendige innsatser og hastetiltak kan gjennomføres, og nødvendig utstyr og mannskap er i 
beredskap og kan rykke ut dersom det er nødvendig. 

 

Drift- og vedlikeholdsplan for vassdraget 

Det bør utarbeides en drifts- og vedlikeholdsplan for vassdraget. Aktuelle momenter for en slik plan 
nevnes i kapittel 10. 

 

Regulering av områdene langs elva 

Flom må i stor grad vektlegges ved eventuelle reguleringsplaner langs vassdraget slik at en i ikke i 
enda større grad bygger seg inn i problemer. 
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 Prioritering av tiltak 
Alle foreslåtte tiltak i denne rapporten forventes å ha en positiv effekt og redusere skadeomfanget ved 
flommer. 

Ved prioritering og valg av tiltak er det viktig at Lillehammer kommune tar stilling til hvilket 
ambisjonsnivå en ønsker å legge seg på for sikringen av vassdraget, og evt. hvilket skadeomfang som 
er akseptabelt ved en flom. 

Høyeste prioritet bør vies områdene der det antas at faren for berørt bebyggelse, viktig infrastruktur og 
vann på avveie er spesielt stor. Nedenfor foreslås en prioritering av tiltakene som beskrives i denne 
rapporten. Prioriteringene er tenkt som et utgangspunkt for Lillehammer kommunes egen prioritering 
og videre kommunikasjon mot øvrige interessenter, aktører og evt. samarbeidspartnere. 

Prioriteringen reflekterer også en vurdering av kost/nytte for tiltakene. Som det fremgår av 
kostnadsestimatene som er vedlagt denne rapporten og presentert i kapittel 7, er tiltakene som 
nedenfor er prioritert som nr. 2 også de anslått dyreste tiltakene isolert sett. Tiltakene er allikevel de 
som forventes å gi størst effekt både lokalt, og med tanke på potensielle skader på bebyggelse og 
infrastruktur. 

 

1. prioritet 

- Opprydding og rensk i hele vassdraget (strakstiltak) 

2. prioritet 

- Tiltak med ny flomkanal og bru ved øvre/privat del av Kringsjåvegen 
- Sikring og utvidelse av elvestrekning i tilløpet til ny flomkanal ved øver/privat del av 

Kringsjåvegen 
- Sikring ved bebyggelse oppstrøms Gudbrandsdalsvegen 

3. prioritet 

- Etablering av sedimentbasseng/drivgodssperrer oppstrøms veg- og jernbanekryssinger 
- Etablering av øvrige sedimentbasseng/drivgodssperrer  

4. prioritet 

- Erosjonssikring av utsatte områder 

5. prioritet 

-  Evt. etablering av fordrøyningsmagasin og større tiltak for Turthaugveien, dersom mer 
dyptgående utredninger tilsier at dette vil gi tilfredsstillende virkninger for vassdraget 
nedstrøms. 
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 Kostnadsoverslag for foreslåtte tiltak 
Det er utført en grov overslagsberegning for kostnadene for de ulike tiltakene som beskrives i denne 
rapporten. Hensikten er å gi et overslagsmessig grunnlag for å prioritere tiltak og gi et utgangspunkt 
for å vurdere kostnaden opp mot virkningen/nytten av tiltakene.  

Mengder er overslagsmessig anslått basert på antagelser om tiltakenes plassering og utbredelse. 
Enhetsprisene er basert på snittpriser for tilsvarende arbeider i Lillehammer kommune fra 2017. Både 
enhetsprisene og mengdene er usikre. 

Som det fremgår av prisene er det i mange av de foreslåtte tiltakene lagt inn antatte priser for sikring 
med stor plastringsstein. Stor plastringsstein er kostbart og i stor grad prisdrivende for tiltakene. Før 
det igangsettes detaljprosjektering bør det gjennomføres en forstudie/forprosjekt for optimalisering av 
løsninger slik at en oppnår tilstrekkelig/fornuftig grad av sikring uten unødig store kostnader. Bruk at 
gabionsikringer eller etablering av terskler i elva (som nevnt i kapittel 5.4 Erosjonssikring) vil være 
alternativer som kan redusere kostnadene. 

Kostnadsestimater er vedlagt i vedlegg 9. Se også vedlagte plantegninger (vedlegg 3 til 7) for 
plassering av de ulike tiltakene. 
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 Planlegging og gjennomføring av tiltak 
Planlegging og gjennomføring av prosjekterte tiltak som denne rapporten legger grunnlaget for er 
svært krevende. Det bør stilles krav til at utførende har tilstrekkelig kompetanse og relevant erfaring 
slik at resultatet blir tilfredsstillende. 

Det er i denne rapporten ikke vurdert hvilke årstider som er gunstige for bygging/gjennomføring av de 
foreslåtte tiltakene. Dette bør vurderes i forbindelse med prosjekteringen, evt. ved faseplaner for ulike 
tiltak, slik at det oppstår minst mulig ulemper ved gjennomføring. Tiltakene bør gjennomføres i 
perioder der sannsynligheten for høye vannføringer/flom er så liten som mulig.  

Bæla inngår i sikringssonen til Lillehammer vannverk, og spesielle hensyn må tas i forbindelse med 
alle arbeider i vassdraget. 
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 Samarbeid mellom berørte aktører 
Planlegging og videre arbeid som denne rapporten legger grunnlag bør utføres i tett samarbeid 
mellom flere aktører og berørte parter, som vil ha nytte av de foreslåtte tiltakene. 

Aktuelle interessenter som Lillehammer kommune bør ha tett dialog med vil være blant annet: 

- Bane Nor (for sikring og bassenger oppstrøms jernbanen) 
- Eidsiva Nett (for sikring ved kraftmaster) 
- NVE (for samarbeid om løsninger og bistand/støtte til flomsikringsarbeider) 
- Oppland fylkeskommune (for sikring og tiltak oppstrøms fylkesveg) 
- Statens Vegvesen (for sikring og tiltak oppstrøms E6) 
- Grunneiere  
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 Oppfølging og vedlikehold 
Vassdrag vil endre seg over tid. Massetransport og transport av drivgods vil naturlig forekomme, og 
må forventes uavhengig av hvilke tiltak som gjennomføres. Det er derfor svært viktig å drive 
kontinuerlig oppfølging og vedlikehold av vassdragene. 

Periodisk tilsyn og rensk av rister og innløp etter et fast intervall bør gjennomføres. Videre er spesielt 
tilsyn og beredskap i forkant av varslede intense nedbørhendelser, etter intense nedbørhendelser og 
tilsyn, rensk og rydding i perioder med flom også svært viktig, og bør gis høy prioritet. 

Videre er det også viktig å drive kontinuerlig vedlikehold og drift/tømming av sedimentbassenger, slik 
at disse ikke står fulle når flommen kommer. 

Det er også viktig å følge opp områder som kan være spesielt utsatte for erosjon. Slike områder finnes 
blant annet ved utløpet fra kulverter og stikkrenner, og ved trange passasjer og kurver i elveløpet. 

Ved kontinuerlig oppfølging kan potensielle skader og faremomenter oppdages på et tidlig stadium, og 
i beste fall utbedres før skadeomfanget fører til større ulemper. 
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 Forslag til videre arbeid 
Forslag til videre arbeid er gitt som et utgangspunkt for kommunens egen vurdering av veien videre, 
før en går i gang med detaljprosjektering og bygging av prioriterte tiltak. 

 

Søknad om tilskudd til sikring 

Lillehammer kommune bør søke NVE om tilskudd til sikring av Bæla. Bistand kan enten gis i form av 
et økonomisk tilskudd der kommunen selv tar på seg oppgavene med utredning, planlegging og 
gjennomføring, eller som bistand der NVE tar på seg dette arbeidet på vegne av kommunen. På NVE 
sine nettsider finnes informasjon om søknadsprosess og saksbehandling. 

 

Dialog og samarbeid med berørte parter 

Det er flere aktører som vil ha nytte av tiltakene som foreslås i denne rapporten. Noen av disse er 
listet i kapittel 9. Berørte parter bør komme på banen tidlig, for involvering i både løsningsvalg og 
samarbeid med tanke på fordeling av kostnader for planlegging/utredning, bygging, drift og 
vedlikehold. 

 

Videre utredninger/forprosjekter 

Før en går i gang med detaljprosjektering bør detaljene i de foreslåtte tiltakene gjennomgås for 
optimalisering for å komme frem til løsninger som gir størst mulig virkning, enklest mulig drift og 
vedlikehold med lavest mulig kostnad og inngrep. Problematikken i Bæla er for omfattende og 
sammensatt til å kunne vurdere dette i detalj i denne tiltaksplanen. 

Spesielt aktuelt er et forprosjekt for optimalisering av sedimentbassenger og drivgodssperrer. 
Konklusjonene fra en slik studie vil kunne være til stor nytte også i kommunenes øvrige vassdrag. 

En studie som i større grad gjennomgår muligheter for sikring eller evt. omlegging av Turhaugvegen 
vil også være aktuelt. 

En vurdering av dempningspotensialet i øvre del av feltet til Bæla ved hyppigere flommer (f.eks. en 
middelflom, 20-årsflom, 100-årslom) vil være aktuelt. 
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