
Vannberegning for Bergstøyl og Risstøyl bekker 
 

Dimensjoneringsgrunnlag 
Fylkesveg 3408 har en ÅDT på 100. Ihht tabell 2.8 i N200 faller området i sikkerhetsklasse V1. Rør 
gjennom voll er verken tverr- eller langsgående drenering, men er tett på tverrdreneringen (spesielt 
ved Risstøyl). Det er ingen lokal omkjøringsmulighet, slik at dimensjonerende returperiode settes til 
100 år.  

Dimensjonerende vannmengde for 100-årsflom settes til:   

Fk = 1,2 (jfr. tabell 2.5 i N200) angir fremtidig klimaendring 

Fu = 1,0 (jfr. tabell 2.6 i N200) angir sikkerhetsfaktor i forhold til sikkerhetsklasse V1. 

 

Beregning av 100-årsflom for Bergstøyl bekk 
Det er benyttet den rasjonelle formelen for vannberegning. Området er svært lite (under 2 km2) og 
har stor avrenning (bratt), noe som gjør at den rasjonelle formel kan anses som god nok til formålet.  

Det vises til håndbok V240, kap. 8.3 for formelverk. 

 

 

CM = 0,23 (Skogsområde (0,2) med noe blankt berg. 
FC = 1,25 (Returperiode 50-100 år)  
CT = 1,25 x 0,23 = 0,29 

tc = 0,6 x L x Δh-0,5 (avrenningstid [minutt] fra topp til bunn, ingen innsjø) 

L = 1500 m 
Δh = 1190 moh – 477 moh = 713 m 
tc = 0,6 x 1500 x 713-0,5 = 34 min 



 

 

 

 

Figur 1: Nedbørsfelt til undersøkt punkt på bekk 

Nedbørsintensiteten hentes fra de IVF-kurver som representerer undersøkelsesområdet best mulig. 
Nærmeste målestasjoner her er Gvarv (Midt-Telemark) og Hylestad – Brokke (Setesdalen). 

 



 

IVF- verdier ligger nærmere Hylestad-Brokke (HB) i Setesdalen enn Gvarv (G). I avstand ligger (HB) 54 
km fra Bergstøyl, mens Gvarv ligger 84 km. HB ligger på 446moh. mens Gvarv ligger på 26moh. Gvarv 
ligger likevel i samme hovedvassdrag som Bergstøyl (Telemarksvassdraget) og kan dermed ha noe 
lignende nedbørsintensitet enn (HB) som ligger på andre siden av vannskillet mot vest. Det velges å 
vektlegge 80/20 [%] i retning (HB). 

Avrenning Gvarv 34 min, 100 år: 162 l/s’ha 

Avrenning Hylestad-Brokke 34 min, 100 år: 119 l/s’ha 

Avrenning antatt Bergstøyl, iT: 162 x 0,2 + 119 x 0,8 = 128 l/s*ha 

Areal nedbørsområde, AF: 0,347 km2 = 34,7 ha 

Estimert 100-årsflom på punkt uten klimapåslag:  

QT = 0,29 x 128 x 34,7 = 1288 l/s = 1,3 m3/s 

Estimert 100-årsflom på punkt med klimapåslag Fk=1,2:  

 

 

Qk = 1,3 m3/s x 1,2 x 1,0 = 1,6 m3/s 

Rørstørrelse ø1200 mm anbefales (kun inntakskontroll uten tiltak)  

  



Beregning av 100-årsflom for Risstøyl bekk 
Det er brukt samme grunnlag som for Bergstøyl da områdene er svært like geografiske og 
topografiske. 

CM = 0,23 (Skogsområde (0,2) med noe blankt berg. 
FC = 1,25 (Returperiode 50-100 år)  
CT = 1,25 x 0,23 = 0,29 

tc = 0,6 x L x Δh-0,5 (avrenningstid [minutt] fra topp til bunn, ingen innsjø) 

L = 1377 m 
Δh = 1153 moh – 474 moh = 679 m 
tc = 0,6 x 1153 x 679-0,5 = 27 min 

 

Figur 2: Nedbørsfelt til undersøkt punkt på bekk 

Avrenning Gvarv 27 min, 100 år: 190 l/s’ha 

Avrenning Hylestad-Brokke 27 min, 100 år: 135 l/s’ha 

Avrenning antatt Risstøyl, iT: 190 x 0,2 + 135 x 0,8 = 146 l/s*ha 

Areal nedbørsområde, AF: 0,268 km2 = 26,8 ha 

Estimert 100-årsflom på punkt uten klimapåslag:  

QT = 0,29 x 146 x 26,8 = 1135 l/s = 1,1 m3/s 

Estimert 100-årsflom på punkt med klimapåslag Fk=1,2:  

Qk = 1,1 m3/s x 1,2 x 1,0 = 1,3 m3/s 

 

Rørstørrelse ø1200 mm anbefales (kun inntakskontroll uten tiltak)  
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