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Skred- og flomfarevurdering 
Sammendrag 

I forbindelse med reguleringsplan for området Haugan BF2/3 har Skred AS utført en skred- 

og flomfarevurdering, samt vurdering av overvannshåndtering. Krav til sikkerhet mot flom og 

skred gitt av henholdsvis TEK17 §7-2 og §7-3 legges til grunn for vurderingene. 

To bekker møtes i øvre del av planområdet, og det er beregnet flomstørrelse for samløpet til 

bekkene. Dimensjonerende 200-årsflom, inkludert et klimapåslag på 50 %, er beregnet til 

2,7 m3/s.  Det er etablert en hydraulisk modell av bekkene. Modelleringen viser at 

kapasiteten til stikkrennene under vegen rett oppstrøms planområdet er for liten, og at vann 

vil krysse vegen over et par lavpunkter i tillegg til stikkrenne. Etter samløpet til bekkene 

følger vannet bekkeløpet. 

Basert på resultater fra modelleringen og analysene er det tegnet opp faresone for flom for 

det vurderte området. Faresonen viser hvilke områder som vurderes utsatt for flom med en 

årlig sannsynlighet større enn 1/200 i år 2100, som tilsvarer sikkerhetsklasse F2 i TEK17.  

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet plasseres utenfor faresonen for flom. Dersom det skal 

etableres ny bebyggelse innenfor faresonen som faller inn under aktuell sikkerhetsklasse må 

det utføres risikoreduserende tiltak. Tiltak kan enten ha som mål å redusere faresonen, eller 

at byggverk dimensjoneres på en måte slik at det ikke tar skade ved dimensjonerende flom.  
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For dagens situasjon vurderes erosjonssikkerheten tilstrekkelig etter kravene i TEK17, 

forutsatt at det opprettholdes et vegetasjonsbelte langs bekkeløpene og at eventuelle tiltak 

erosjonssikres tilstrekkelig. 

Det er gitt overordnede føringer for overvannshåndtering. Overvann fra planområdet skal 

håndteres tilstrekkelig internt, samt på en slik måte at nedstrøms områder ikke får økt 

ulempe. Det skal settes av tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer til overvannshåndtering 

gjennom åpne løsninger. Takvann skal ledes direkte ut i terreng og føres åpent videre mot 

flomveier. Tette flater skal reduseres i størst mulig grad for å sikre lokal infiltrasjon av 

mindre nedbør. Basert på foreslått utbyggingsområde anses det ikke som behov for større 

tiltak for fordrøyning, siden økningen i vannføring som følge av utbygginga ikke fører til 

ulemper nedstrøms og avrenninga fra nedbørfeltet vil renne ut før flomtoppen i Mosåa.  

Analyse av naturlige drensveier viser anbefalte traseer til flomveier som anbefales 

opprettholdt i størst mulig grad. Flomveier/bekkeløp skal dimensjoneres for 200-års nedbør 

med klimapåslag.  

Skredfarevurderingen er gjort i henhold til TEK 17 §7-3 og gjeldende retningslinjer for 

skredfarekartlegging i bratt terreng. Alle skredtyper i bratt terreng er vurdert, noe som 

inkluderer snøskred, sørpeskred, jord- og flomskred, og skred i fast fjell.  

Det vurderte området er vurdert opp mot sikkerhetsklasse S1 og S2. Området ligger utenfor 

faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥ 1/1000. Dette forutsetter at skogen i 

skogspolygonene ikke hogges. Utvikling av eiendommen med tiltak i sikkerhetsklasse S1 og 

S2 kan gjennomføres uten sikringstiltak. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
I forbindelse med reguleringsplan for området Haugan BF2/3 i Øyer kommune er Skred AS 

bedt om å utføre en skred- og flomfarevurdering, samt overordnede anbefalinger for 

overvannshåndtering. Planområdet er delvis innenfor NVE sin aktsomhetssone for jord- og 

flomskred og flomfare fra en bekk. Krav til sikkerhet mot flom og skred gitt av henholdsvis 

TEK17 §7-2 og §7-3 legges til grunn for vurderingene. 

Lokasjon av planområdet er vist på figur 1.  

 

Figur 1: Lokaliseringen av det omsøkte området, ved Hafjell i Øyer kommune. 

1.2 Befaring 
Befaring av området ble utført 20.04.2021 av Kristin Lome. Det var klarvær og en del snø i 

terrenget, men god sikt. Befaring av området og bekkeløpene ble utført 25.05.2021 av 

Ingvild Brekke. Det var klarvær, bar bakke og generelt gode befaringsforhold. Registreringer 

ble gjort til fots. 

1.3 Forbehold 
Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaring, på 

tilgjengelige flyfoto og på kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan 

det ha betydning for flom- og skredforholdene. Det kan innbefatte fysiske endringer i 

vassdraget eller endring i klimaframskrivninger. Da anbefales det å utføre en ny vurdering. 

Informasjon om tidligere flom- eller skredhendelser er viktige for vurderingene. Dersom det 

kommer mer informasjon om tidligere hendelser, bør det tas med i betraktningene.  
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2 Lover og retningslinjer 
Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og 

tilbygg: 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 

miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe 

som følge av tiltak.» 

2.1 Krav til sikkerhet mot flom 

2.1.1 Lovverket 

Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-2 definerer krav til sikkerhet mot flom og stormflo for 

nybygg. Paragrafen gjelder for saktevoksende flommer som normalt ikke medfører fare for 

menneskeliv. Sannsynligheten i tabell 1 angir største årlige sannsynligheten for flom. 

Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres i henhold til aktuell sikkerhetsklasse. I 

veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de 

ulike sikkerhetsklassene for flom (DiBK, 2018).  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i flomfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2018). 

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

F1 Liten 1/20 

F2 Middels 1/200 

F3 Stor 1/1000 

 

Sikkerhetsklasse F1 omfatter byggverk der oversvømmelse har liten konsekvens, både 

økonomisk og samfunnsmessig. Det innebefatter byggverk med lite personopphold som 

garasjer og lagerbygninger. 

Sikkerhetsklasse F2 omfatter tiltak der flom vil føre til middels konsekvenser. Dette 

innebefatter de fleste byggverk beregnet for personopphold som bolighus, hytter, kontorer, 

skoler og barnehager. Det kan tillates større økonomiske konsekvenser, men kritiske 

samfunnsfunksjoner skal ikke påvirkes.  

Sikkerhetsklasse F3 omfatter tiltak der flom vil føre til store konsekvenser. Sårbare 

samfunnsfunksjoner og byggverk der oversvømmelse kan påføre omgivelsene stor 

forurensning ligger innenfor sikkerhetsklassen. Sykehjem, beredskapsfunksjoner, kritisk 

infrastruktur og avfallsdeponier er nevnt som eksempler. 

I paragrafens fjerde ledd er det gitt at byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke 

oppstår skade ved erosjon. Avstanden til erosjonsutsatt elvekant bør være minst like stor 

som høyden på elvekanten og ikke under 20 meter. Dersom vassdraget sikres mot erosjon 

kan avstanden være mindre.  
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2.1.2 Aktuelle krav 

I retningslinjene til TEK17 er det gitt ulike eksempler, beskrevet på forrige side, på hva slags 

bebyggelse som ligger innenfor de ulike sikkerhetsklassene mot flom. I utgangspunktet virker 

sikkerhetsklasse F2 aktuelt for planlagt tiltak.   

2.2 Overvannshåndtering 

2.2.1 Regelverk 

En oversikt over gjeldende regelverk for overvann finnes i NOU 2015:16 Overvann i byer og 

tettsteder (Klima- og miljødepartementet, 2015). Det foreligger i dag ikke et samlet regelverk 

som omhandler overvannshåndtering. De lover og forskrifter som anses som mest sentrale 

for vurdering av overvann i det aktuelle planområdet gjengitt under: 

• Vannressursloven § 7 

«Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt 

kan få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen. Vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om 

tiltak som vil gi bedre infiltrasjon i grunnen, dersom dette kan gjennomføres uten 

urimelige kostnader.» 

 

• TEK17 § 13-11 

«Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre 

tiltak er utført for å lede bort overvann, inkludert takvann.» 

 

• TEK17 § 15-8 

1)  «Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte 

håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på 

avløpsanleggene»  

2) «Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår 

oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet…» 

• Grannelova § 2  
«Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade 
eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for 
farleg.» 
 

2.2.2 Statlig planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

Kapittel 4.3 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag: «Ved planlegging av nye områder 

for utbygging, fortetting og transformasjon, skal det vurderes hvordan hensynet til et endret 

klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra til 

økt kvalitet i uteområder. 

Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og 

forsvarlig overvannshåndtering. Naturbaserte løsninger, eksisterende (våtmarker, naturlige 

bekker mv.) eller nye (grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. 
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Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt 

bort.» 

2.2.3 Kommunedelplan 

Det foreligger en kommunedelplan Øyer Sør (2006-2015), som området ligger innenfor, men 

denne har ikke egne bestemmelser knyttet til overvann. Revisjon av planen er under arbeid. 

2.2.4 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel 2018 – 2028 for Øyer kommune har følgende bestemmelse 

knyttet til overvannshåndtering: 

§ 1.16 Overvann (PBL § 11-9, nr. 3)  

A. Ved bygging av skogsbilveger og ved håndtering av overflatevann i utbyggingsområder, 

skal det tas hensyn til flom- og skredfare.  

B. Kjøreskader i terreng etter skogsdrift skal utbedres, for å unngå at de lager nye vannveger.  

C. Ved planlegging og oppføring av ny bebyggelse og/eller større 

ombygginger/rehabiliteringer, er hovedprinsippet at overvann skal håndteres lokalt, dvs. på 

egen grunn ved infiltrasjon, ved fordrøyning eller på annen måte.  

D. Reguleringsplaner skal redegjøre for håndteringen av overvann.  

Retningslinjer:  

a) Ved fortetting og planlegging av nye bebyggelsesområder, planlegging av 

gater/veger, eller endringer av eksisterende forhold, skal overvannshåndtering vies 

ekstra oppmerksomhet. Bruk av gater, veger, parkeringsplasser, grøntanlegg eller 

overflatebassenger til fordrøyning på overflate skal utredes. Det må i denne 

sammenheng vurderes evakueringsløp (vannveger) på overflaten slik at vannet i 

ekstreme situasjoner kan ledes videre til resipient eller annet uten at skade oppstår. 

2.2.5 Overordnet strategi for overvannshåndtering 

Overvann i området skal håndteres lokalt og mest mulig åpent i henhold til 3-

trinnsstrategien (Figur 2). I trinn 1 skal avrenning fra mindre nedbør fanges opp og infiltreres 

lokalt i grøntområder, regnbed og andre åpne overvannstiltak. I trinn 2 skal avrenning fra 

større nedbørmengder fordrøyes og forsinkes før et eventuelt påslipp til ledningsnett eller 

resipient. I trinn 3 skal det sikres trygge flomveier for avrenning fra ekstreme 

nedbørmengder, det vil si det overskytende avrenningsvolum som ikke tas hånd om i trinn 2. 
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Figur 2: Illustrasjon av treleddsstrategien (miljokommune.no). 

 

2.3 Krav til sikkerhet mot skred 

2.3.1 Lovverket 

Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 

tilhørende uteareal (Tabell 2). Sannsynligheten i Tabell 1 angir den årlige sannsynligheten for 

skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse 

og/eller større materielle skader. I veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler på 

byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2018).  

Tabell 2: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2018).  

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

I sikkerhetsklasse S1 inngår byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det 

er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Mindre brygger og 

lagerbygninger med lite personopphold er nevnt som eksempler.  

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller 

der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Enebolig, 

tomannsbolig og eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med maksimum 10 

boenheter er nevnt som eksempler som faller inn under sikkerhetsklasse S2. 
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Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der 

det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk 

som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er: 

- eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter  

- arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder 

seg mer enn 25 personer  

- skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon 

Kravet til sikkerhet for uteareal tilhørende bygninger, skal i utgangspunktet være lik kravet til 

bygningen. Allikevel åpner lovverket for å redusere sikkerhetsnivået til uteareal med en 

klasse, dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som 

må vurderes i denne sammenheng er blant annet eksponeringstiden for personer og antall 

personer som oppholder seg på utearealet. 

2.3.2 Aktuelle krav  

Det er opp til kommunen å vurdere aktuelle krav til sikkerhet. I retningslinjene til TEK17 er 

det gitt ulike eksempler, nevnt ovenfor. Enkeltstående hytter og leilighetsbygg med opptil 10 

boenheter faller normalt i sikkerhetsklasse S2, noe som vil ligge til grunn for vurdering av 

skredfare i denne rapporten. 

2.3.3 Vurderte skredtyper 

I TEK17 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for 

vurderingen av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper: 

- Skred i fast fjell 

- Skred i løsmasser 

- Snøskred, inkludert sørpeskred 

Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som 

kan sammenliknes direkte med kravene i tabell 2. 

2.3.3.1 Snøskred og sørpeskred 

Snøskred kan inndeles i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred utløses i snø med lav fasthet, 

som gjerne starter med en liten lokal utglidning. Etter hvert som nye snøkorn blir revet med 

utvider skredet seg og kan få en pæreform. Flakskred oppstår når en større del av snødekket 

løsner som et flak langs et glideplan. Det er flakskred som har størst skadepotensiale. Store 

snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30-50° grader bratt. Der det er brattere 

enn dette glir snøen stadig ut slik at det ikke dannes større skred. Snøskred kan skape 

skredvind med kraft til å utrette stor skade. 

Sørpeskred er en strøm med vannmettede snømasser. Sørpeskred følger som oftest 

forsenkninger i terrenget, og oppstår når dreneringen i grunnen er dårlig, som for eksempel 

på grunn av tele og is. Sørpeskred kan utløses i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall 

blir etterfulgt av regn og mildvær. Sørpeskred kan også utløses når varme gir intens 
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snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og skred med lite volum kan gi stor skade. Det er 

ikke utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred. 

2.3.3.2 Skred i fast fjell 

Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller, eller sklir nedover en skråning 

benyttes begrepene steinsprang (volum <100 m3) og steinskred (volum 100-10.000 m3). 

Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der terrenghelningen er større enn 

40-45°. 

2.3.3.3 Jordskred og flomskred 

Jordskred starter med en plutselig utglidning i vannmettede løsmasser og blir som regel 

utløst i skråninger som er brattere enn 25-30°. Man kan skille mellom kanaliserte og ikke-

kanaliserte jordskred.  

Et kanalisert jordskred skaper en kanal i løsmassene som kan fungere som skredbane for nye 

skred. Skredmasser kan bli avsatt og danne langsgående rygger parallelt med kanalen. Når 

terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid kan flere slike skred 

bygge en vifte av skredavsetninger. I et ikke-kanalisert jordskred flytter massene seg nedover 

langs en sone som gradvis kan bli bredere. Mindre jordskred kan oppstå i slakere terreng 

med finkorna, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrka mark eller i naturlig terrasseformede 

skråninger i terrenget. 

Flomskred er raske, vannrike, flomlignende skred som følger elve- og bekkeløp, eller raviner, 

gjel eller skar, ofte uten permanent vannføring. Helningen i utløsningsområdet kan være ned 

mot 10°. Skredmassene kan bli avsatt som langsgående rygger på siden av skredløpet, og 

oftest i en stor vifte nederst, der de groveste massene ligger ved roten av vifta og finere 

masser blir avsatt utover vifta. Massene i et flomskred kan komme fra store og små 

flomskred langsetter flomløpet, undergraving av sideskråninger og erosjon i løpet, eller i 

kombinasjon med sørpeskred. 

2.3.3.4 Skredfare og klimaendringer 

Spesielle værforhold er en dokumentert utløsende faktor for de fleste typer skred, og 

forekomsten av disse skredtypene vil naturlig bli påvirket dersom klimaet utvikler seg slik at 

ekstremt vær inntreffer oftere. Generelt vil et varmere og våtere klima kunne påvirke 

frekvensen av jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred, men i hvilken grad 

skredaktiviteten vil endres i hver landsdel er uvisst.  

Det er altså ikke mulig å beregne et «klimapåslag» for skredstørrelse eller skredutløp og så 

bruke dette i skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i en rekke 

usikkerhetsmomenter som det ikke finnes verktøy for å kvantifisere, men som vurderes 

skjønnsmessig når en utreder eller kartlegger skredfare. 
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3 Flomfarevurdering 

3.1 Beskrivelse av området og bekkeløp 
Øvre del av planområdet har slak helning og er relativt åpent etter hogst. En skiløype krysser 

tvers gjennom midten av området. Det blir gradvis brattere nedover i planområdet, og 

nedenfor skiløypa er det tett skog. Øvre og nedre grense for planområdet er tilkomstveier 

for hytteområdene øst for planområdet.  

Ovenfor planområdet er det et større myrområde. Øst i planområdet er det to mindre 

bekker fra myra som krysser veien gjennom hver sin stikkrenne. De samløper etter cirka 150 

meter inne i planområdet, og renner ut av planområdet gjennom en stikkrenne. I tillegg er 

det en bekk helt nordvest i planområdet som renner inn gjennom en stikkrenne, og videre ut 

igjen etter 40 meter. Det er god overhøyde fra bekken opp mot planområdet. 

I den slake, øvre delen av planområdet har bekkene gravd seg ned i jorda/torva. Det søndre 

bekkeløpet er 0,5 meter bredt og 0,5 meter dypt. Under befaringa var det relativt mye vann i 

bekkene, og noe vann rant i terrenget langs bekkeløpet. Bunnen består hovedsakelig av grus 

og sand. Etter samløpet og videre nedover er terrenget brattere, og bekkeløpet består i 

større grad av steiner.  

Figur 3 viser et oversiktskart over området, og Figur 4 til Figur 6 viser bilder av bekkeløpene.   

 

Figur 3: Oversiktskart over vurdert område, bekkeløp og stikkrenner.  
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Figur 4: Øvre bekkeløp nord 

 

Figur 5: Øvre bekkeløp sør 

 

Figur 6: Bekkeløpet etter samløpet, sett fra skiløypa. 

3.1.1 Konstruksjoner 

På Figur 3 er det markert syv stikkrenner som er relevante for bekkene. Det er grøfter med 

god kapasitet langs begge vegene, slik at vann en stikkrenne ikke har kapasitet til, vil følge 

grøfta videre til den neste. 

Stikkrenne nummer 1, 3 og 4 har dimensjon 0,6 meter. Stikkrenne nummer 2 har dimensjon 

0,7 meter, stikkrenne nummer 5 har 0,25 meter og stikkrenne nummer 6 har 0,5 meter. 

Stikkrenne nummer 7 ble ikke observert på befaring, men basert på vannføringa i 

bekkeløpet, er det trolig en stikkrenne her. Basert på de andre stikkrennene under vegen 

antas det at den har dimensjon 0,6 meter. 

Flere av stikkrennene vil ikke har full kapasitet fordi grøfta videre ligger lavere enn toppen til 

stikkrenna. Figur 7 til Figur 10 viser bilder av de viktigste stikkrennene. 
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Figur 7: Stikkrenne nummer 6. 

 
Figur 8: Stikkrenne nummer 4. 

 
Figur 9: Stikkrenne nummer 3. 

 
Figur 10: Stikkrenne nummer 2. 

3.1.2 Vassdrag og flomveier 

3.1.2.1 Oppstrøms forhold 

I tillegg til de tre bekkene er det en større flomvei som renner inn på området. Alle drenerer 

den samme slake myra.  

3.1.2.2 Nedstrøms forhold 

Resipienten for avrenning fra området er først bekken, som 500 meter nedstrøms renner ut i 

elva Mosåa, som 4 km lenger nede renner ut i Gudbrandsdalslågen.  

3.1.2.3 Gjennomgående flomveier 

Det er utført en flomveisanalyse av terrengmodellen, metodikken er blant annet beskrevet i 

Bratlie (2015). De identifiserte flomveiene representerer en situasjon med tette stikkrenner. 

Vegen som går langs overkanten av tomta fungerer avskjærende for tilførsel av overvann fra 

områder oppstrøms i flomveisanalysen. Figur 11 viser identifiserte drensveier/flomveier i 
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tilknytning til planområdet. Med åpne stikkrenner, vil trolig flomveien som går til 

stikkrenne 8 henge sammen med flomveien nedstrøms. 

 

Figur 11: Identifiserte drensveier/flomveier i tilknytning til planområdet. 

3.1.3 Grunnforhold 

Mesteparten av området består ifølge NGU sitt løsmassekart av tykk morene, mens den 

nederste delen består av torv og myr og bart fjell/tynt dekke (kartlagt i 1:250 000). Området 

ligger over marin grense. Figur 12 viser NGU sitt løsmassekart over området. 

 

Figur 12: Utsnitt av NGU sitt løsmassekart.  
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3.2 Flomberegning 

3.2.1 Metode 

Hvilke metoder som bør benyttes ved en flomberegning avhenger av flere forhold. Valg av 

metode må blant annet gjøres ut fra geografiske- og meteorologiske parametere, om det 

finnes målestasjoner i vassdraget eller i nærliggende vassdrag, kvalitet og lengde på 

eventuelle måleserier, samt det aktuelle nedbørfeltets størrelse og feltkarakteristika. 

Metodene benyttet i flomberegningene er beskrevet under. 

Veileder for flomberegninger i små nedbørfelt (NVE, 2015a) og Anbefalte metoder for 

flomberegninger i små uregulerte felt (NVE, 2015b) er lagt til grunn for flomberegningen.  

Nedbørfeltet er mindre enn 1 km2, og defineres derfor som mikrofelt (NVE, 2015a). Det 

finnes begrenset datagrunnlag i Norge for felt av denne størrelsen. Erfaring fra fagpersoner 

tilsier at den spesifikke 200-årsflommen bør være mellom 2000 og 5000 l/s/km2 (NVE, 

2015a). 

3.2.2 Beskrivelse av nedbørfelt 

Siden bekkene drenerer samme type felt, har veldig små nedbørfelt og samløper inne i 

planområdet gjøres flomberegninga for samløpet til bekken. I praktisk bruk i den hydrauliske 

modellen fordeles vannføringen i de to bekkeløpene etter andel av det samlede 

nedbørfeltets areal. 

Nedbørfeltet er relativt slakt og drenerer vestover. Det består av myr og skog. Avrenninga 

fra nedbørfeltet ledes inn i planområdet gjennom to stikkrenner under den øvre vegen, før 

bekkene møtes i øvre del av planområdet. Feltgrensene er bestemt ut fra en terrenganalyse 

basert på en terrengmodell (horisontal oppløsning på 1 x 1 meter) etablert fra laserdata 

hentet fra Høydedata.no (Lillehammer 2019 5 pkt og 2 pkt). Nedbørfeltet er på 0,5 km2 og 

feltgrensene er vist i Figur 13. 
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Figur 13: Feltgrensene til bekken. 

3.2.3 Beregning med utvalgte metoder 

3.2.3.1 Flomformler for små nedbørfelt 

I NVE (2015a) presenteres et nasjonalt formelverk for flomberegninger i nedbørfelt der 

feltareal er mindre enn 50 km2. Inngangsparameterne til formelen er feltareal, midlere 

avrenning og effektiv sjøprosent. Den største usikkerheten i formelverket er estimat av 

middelflom, og resulterende vekstkurve vurderes som robust. Det betyr at et godt estimat av 

middelflom vil redusere usikkerheten i beregningene betraktelig. Middelavrenning fått fra 

NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961-1990 er 21 l/s*km2, og benyttes i 

flomformelverket.  

Resultatene gitt fra flomformelverket for små nedbørfelt er presentert i Tabell 3. Det er gitt 

resultater for middelestimat, samt øvre- og nedre konfidensintervall (95%).  

Tabell 3: Resultater fra flomformelverket for små nedbørfelt for bekken (kulminasjon). 

Estimat 
Middelflom 

Q200/ QM 
Q200 

[m3/s] QM [m3/s] qM [l/s*km2] 

Lav (95 %) 0.2 367  0.5 

Middel 0.4 734 2.80 1.1 

Høy (95 %) 0.8 1469  2.2 

 

3.2.3.2 Rasjonale metoden 

Den rasjonale formelen beregner flomvannmengde basert på nedbørstatistikk, feltareal og 

antatt avrenningskoeffisient. Dimensjonerende nedbør hentes fra relevant IVF-kurve eller 
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nedbørstatistikk, basert på estimert konsentrasjonstid. Det foreligger ulike anbefalinger til 

hvor store felt formelen bør benyttes til. Anbefalingene varierer mellom 0,2 og 5 km2. 

Generelt bør formelen benyttes forsiktig i naturlige felt og helst benyttes i kombinasjon med 

andre metoder.  

Avrenningskoeffisient er satt til 0,4 for hele feltet, som består av myr og skog. IVF-kurve for 
Hamar 2 er benyttet, da vi er kjent med at Lillehammer-kurven gir for lave verdier. 
Konsentrasjonstida er satt basert på gjennomsnittet av den pragmatiske metoden og SVV 
formel for konsentrasjonstid i naturlige felt. Benyttede parametere og resultater fra 
beregninger med den rasjonelle metoden er vist i Tabell 4. 
 
Tabell 4: Benyttede parametere og resultater fra beregninger med den rasjonelle metoden 
for bekken (kulminasjon). 

Vassdrag IVF-kurve 
Areal 
[ha] 

Kons. tid 
[min] 

I200 
[l/s*ha] 

C-verdi 
Q200 
[m3/s] 

Bekken Hamar II 53 52 85.1 0.4 1.80 

 

3.2.4 Klimaframskrivninger 

I henhold til anbefalinger i NVE (2016) og Norsk klimaservicesenter (2019) blir et klimapåslag 

på 50 % benyttet for å ta hensyn til forventet økning i flomstørrelser frem mot år 2100. 

 

3.2.5 Dimensjonerende vannføring 

Den rasjonale formelen gir en verdi mellom middel- og øvre estimat fra flomformelverket. 

Resultatet fra den rasjonale metoden benyttes, siden det virker mer rimelig med tanke på 

intervallet som anbefales for mikrofelt. 

Dimensjonerende 200-årsflom beregnet for bekken er gitt i Tabell 5. Spesifikk 200-årsflom 

inkludert klimatillegg er beregnet til ca. 5090 l/s*km2. 

Tabell 5: Dimensjonerende flommer (kulminasjon) for bekken. 

Vassdrag 
Feltareal 

[km2] 
Klimatillegg 

[%] 
Q200 

[m3/s] 

Bekken 0,53 50 2,7 

 

Vannføringen er fordelt på de to bekkeløpene basert på andel av det totale nedbørfeltet, 
40 % i det nordre løpet og 60  % i det søndre. Det gir vannføringer i de to løpene på 
henholdsvis 1,05 m3/s og 1,65 m3/s i det søndre løpet. 
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3.3 Hydraulisk modellering 

3.3.1 Metode  

I beregning av vannlinje og hydrauliske parametere er programvaren Hec-Ras versjon 5.0.7 

benyttet. De viktigste inngangsparameterne til Hec-Ras modellen er geometri 

(terrengmodell, grid, elvebanker og konstruksjoner), ruhet, grensebetingelser og vannføring. 

For å best mulig vurdere strømningsforholdene er en 2-dimensjonal-modell vurdert 

hensiktsmessig.  

3.3.2 Oppsett av modell 

3.3.2.1 Modelloppsett 

Basert på bakkepunkter fra LiDAR-data av området fra 2019 (Lillehammerregionen 5 pkt 

2019) er det etablert en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 x 1 meter. Benyttede 

parametere i modellen fremkommer av Tabell 6. Terrengmodell, benyttet beregningsgrid og 

plassering av grensebetingelser er illustrert i Figur 14. 

Tabell 6: Parametere benyttet i Hec-Ras modell for planområdet. 

Parameter Verdi 

Oppløsning på terrengmodell 1 x 1 meter 

Oppstrøms grensebetingelse Normalstrømning 

Nedstrøms grensebetingelse Normalstrømning 

Cellestørrelse beregningsgrid 1 x 1 meter 

Likningssett Full momentum 

Tidsskritt Gitt av courant-number mellom 0,1 og 1,0 

Manningstall 20 

 

 

Figur 14: Illustrasjon av terrengmodell, beregningsgrid og plassering av grensebetingelser og 
kulverter.  
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3.3.2.2 Konstruksjoner 

Stikkrennene er lagt inn i Hec-ras som kulverter med dimensjoner som målt inn på befaring. 

3.3.3 Modellert fremtidig 200-årsflom 

For en fremtidig 200-årsflom viser modelleringen at stikkrennene ikke har tilstrekkelig 

kapasitet, og at vannet vil krysse vegen inn i planområdet mellom de to bekkene. Fra vegen 

fordeler vannet seg i de to bekkeløpene, og tre flomløp/søkk mellom bekkeløpene. Alle 

flomløpene samles ved samløpet til bekkene, og videre holder vannet seg i og ved bekken.  

3.3.4 Sensitivitetsanalyse 

Da vi ikke har tilgang på kalibreringsdata er det gjennomført en sensitivitetsanalyse av 

modellen. Det bemerkes at ruhetsparametere i utgangspunktet er valgt noe konservativt. I 

sensitivitetsanalysen er vannføringen i de to løpene økt med 20 %, ruheten økt med 20 % og 

stikkrennene fjernet. 

Både øking i vannføring med 20 % og øking i ruhet på 20 % har minimal innvirkning på 

oversvømt areal. Uten stikkrenner renner alt vannet over vegen i lavpunktene, så vannet 

samles i flomløpene mellom bekkeløpene. I det største flomløpet øker vannstanden med 

0,05 meter, mens det oversvømte arealet reduseres i bekkeløpene. 

3.4 Faresoner for flom 
Basert på resultater fra modelleringen og analysene er det tegnet opp faresone for flom for 

det vurderte området. Faresonen viser hvilke områder som vurderes utsatt for flom med en 

årlig sannsynlighet større enn 1/200 i år 2100, som tilsvarer sikkerhetsklasse F2 i TEK17.  

Faresonene følger i stor grad bekkeløpene i tillegg til flomveiene der vegen overtoppes. 

Faresonen fremkommer av Figur 15.  
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Figur 15: Faresone som viser områder utsatt for flom med en årlig sannsynlighet større enn 
1/200 i år 2100 (sikkerhetsklasse F2). 

 

3.5 Vurdering av erosjonssikkerhet 
I henhold til krav i TEK17 §7-2 (4) skal byggverk plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår 

skade ved erosjon. For dagens situasjon vurderes erosjonssikkerheten tilstrekkelig, forutsatt 

at det opprettholdes et vegetasjonsbelte langs bekkestrengen. Dersom det gjøres 

tiltak/infrastruktur i nærheten av bekkeløpene må tiltakene sikres slik at det ikke tar skade 

ved erosjon.  

Ved stikkrenna under skiløypa (nummer 3 på Figur 3) har det rent vann gjennom/over 

skiløypa. Figur 16 viser at det er store spor i skiløypa etter vann, og at skiløypa er delvis 

vasket ut. Dette kan utbedres ved å tette rundt innløpet til stikkrenna, for eksempel ved å 

bytte til et innløp med vingemur. 
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Figur 16: Store spor i skiløypa/turveien etter vann langs stikkrenne nummer 3. 

 

3.6 Risikoreduserende tiltak 
Ny bebyggelse bør i utgangspunktet plasseres utenfor faresonen for flom. Dersom det skal 

etableres ny bebyggelse innenfor faresonen som faller inn under sikkerhetsklasse F2 må det 

utføres risikoreduserende tiltak. Tiltak kan enten ha som mål å redusere faresonen, eller at 

byggverk dimensjoneres på en måte slik at det ikke tar skade ved dimensjonerende flom.  

Noe av faresonen skyldes flomveier som en konsekvens av stikkrenner med for liten 

kapasitet. Aktuelle tiltak for å redusere flomfaren kan være å oppdimensjonere stikkrenner, 

å tilrettelegge eller avskjære flomveier eller å heve/tilpasse terrenget. Tomter som er 

plassert i flomveier bør ha spesifikke tiltak. 

Eventuelle tiltak bør fremkomme av reguleringsplanen (for å sikre tilstrekkelig plass) og 

senere detaljprosjektertes for å sikre tilstrekkelig funksjon. Skred AS kan ved behov bistå 

med dette. 
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4 Overvannshåndtering 

4.1 Planlagte tiltak 
Det planlegges oppføring av enkeltstående hytter og flermannsboliger med tilhørende 

infrastruktur. Figur 17 viser et foreløpig utkast til reguleringsplan. Utbyggingen i 

planområdet forventes å kunne påvirke avrenning fra feltet i hovedsak som en konsekvens 

av større andel tette flater, og ved å påføre feltet en raskere avrenningskarakteristikk 

(redusert konsentrasjonstid).  

 

Figur 17: Foreløpig utkast til reguleringsplan, datert 23.01.21. 

4.2 Mål og strategi 
I henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og gjeldende regelverk skal 

overvann håndteres lokalt på egen grunn gjennom infiltrasjon og fordrøyning, eller på annen 

måte. Det er også et mål at nedstrøms områder ikke skal få økt ulempe som en konsekvens 

av utbygginger oppstrøms. For å oppnå dette kan det utarbeides robuste løsninger for 

håndtering av overvann gjennom lokal overvannsdisponering (LOD-tiltak). Løsningene skal 

fungere under alle årstider. Det anbefales at det totale systemet dimensjoneres for en 

estimert 200-års nedbørhendelse, noe som spesielt setter krav til flomveier.  

4.2.1 Trinn 1 – Mindre nedbørhendelser 

Mindre nedbørhendelser skal håndteres åpent og gis mulighet for infiltrasjon. Takvann bør 

ledes direkte ut i terreng til åpne grøfter og infiltrasjonsområder. I utgangspunktet anbefales 
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det å redusere bruk av tette flater og opprettholde mest mulig av naturlig terreng. I tillegg 

anbefales det å sette krav til maksimal utnyttelsesgrad/tette flater på hver enkelt tomt, for 

eksempel 30 %.  

4.2.2 Trinn 2 – Forsinkelse og fordrøyning 

Trinn 2 skal håndtere de vannmengdene trinn 1 ikke klarer å ta unna for opp til en 

terskelverdi (en dimensjonerende nedbørhendelse). Det er gjort en vurdering i avsnitt 4.4 

om forsinkelse og fordrøyning vil være hensiktsmessig med tanke på resipienten. 

Vurderingen tilsier at forsinket avrenning fra planområdet kan gi en større ulempe for 

områder nedstrøms enn uforsinket påslipp.  

4.2.3 Trinn 3 – Flomveier 

Flomveier skal holdes åpne og lede overskytende mengder som ikke håndteres i trinn 2 trygt 

til resipient. Der flomvei eventuelt må være lukket under lokale veger må det sikres et 

lavbrekk på veibanen. 

Potensielle flomveier identifisert i avsnitt 3.1.2.3 må håndteres tilstrekkelig. Dette kan enten 
gjøres ved å avskjære de mot de kryssende bekkene eller ved å sikre traseer gjennom 
planområdet. Det må sikres at overvann fra hver enkelt tomt drenerer videre mot 
flomveiene eller til de kryssende bekkene, der de naturlige feltgrensene tilstrebes 
opprettholdt. 
 

4.3 Overvannsmengder fra planområdet  
Det antas at det legges opp til en utnyttelsesgrad på 30 % i planområdet i de gule delene av 

planområdet (fritidsbebyggelse). For å vurdere mulig ulempe av å føre mer vann til Mosåa er 

det beregnet mengde overvann som kan komme fra planområdet ved en 200-årsflom opp 

mot vannmengden i Mosåa. For å få et estimat på denne effekten er det utført en beregning 

for en 200-års hendelse før og etter utbygging. 

Det er beregnet avrenning for 200-års gjentaksintervall iht. TEK17 ved bruk av den rasjonale 

formel, som er vanlig å bruke for små felt av denne typen. Det antas at 30 % av arealene som 

er markert som fritidsbebyggelse benyttes til utbygging. I tillegg beregnes arealer markert 

som veg som tette flater. Avrenningskoeffisienten settes til  0,6 for de tette flatene, noe som 

tilsvarer et eneboligområde (Oslo kommune, 2017). For naturlig felt er 

avrenningskoeffisienten er satt til 0,3. 

IVF-kurve for Hamar 2 er benyttet, da vi er kjent med Lillehammer-kurven gir for lave 

verdier. Konsentrasjonstiden til feltet er beregnet ved bruk av formel for naturlig felt gitt i 

SINTEF (1992). Etter utbygging antas det at mer konsentrert avrenning gjør at 

konsentrasjonstiden til området minker. Det er lagt til 50 % for fremtidig situasjon, for å ta 

høyde for økt intensitet i nedbørhendelser som følge av klimaendringer. Beregninger og 

resultater er presentert i Tabell 7. 

Tabell 7: Estimat av endret spissavrenning fra planområdet etter utbygging. 
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Område 
Areal naturlig 

[ha] 
Areal tette 
flater [ha] 

Kons. tid 
[min] 

I200 
[l/s*ha] 

C-verdi 
Q200 
[l/s] 

Q200 med klimafaktor 
[l/s] 

Før 
utbygging 

13.6 0 28 141.1 0.3 576 864 

Etter 
utbygging 

10.8 2.8 20 179.7 0.36 702 1053 

Differanse - - - - - 126 189 

 

Beregningene viser at utbyggingen kan føre til en økt vannføring ut av feltet på ca. 0,19 m3/s 

ved en fremtidig 200-års nedbørhendelse. Økningen vil være mindre for lavere 

returperioder.  

 

4.4 Vurdering av nedstrøms forhold 

4.4.1 Kapasitet og påvirkning på resipient 

Bekken som renner gjennom planområdet renner gjennom en naturlig skog frem til Mosåa 

etter at den har passert veien som er nedre grense for planområdet. Det er ingen bygg eller 

annen infrastruktur som begrenser bekkens kapasitet, og derfor vil bekken trolig ha 

kapasitet til den økte avrenninga. Mosåa renner gjennom et bebygd område før utløpet i 

Gudbrandsdalslågen, og derfor gjøres det en vurdering av kapasiteten og samtidigheten for 

flomtoppen fra Mosåa og den økte avrenninga i bekken fra planområdet. 

For å vurdere samhørighet av flom fra bekken gjennom planområdet og Mosåa er 

feltkarakteristikken og mulige flomforløp sammenlignet. Konsentrasjonstiden til de to 

feltene er beregnet ved bruk av både formel for naturlig felt gitt i SINTEF (1992), samt den 

pragmatiske metoden blant annet beskrevet i NVE (2015a).  

Feltkarakteristika til feltene er gitt i Tabell 8, hypsografiske kurver i Figur 18 og kart over 

feltgrenser i Figur 19. 

Tabell 8: Feltkarakteristikk og konsentrasjonstid for Mosåa og bekk fra planområdet for areal 
oppstrøms samløpet med Mosåa. 

Felt 
Areal 
[km2] 

Eff. 
sjø 
[%] 

Skog 
[%] 

Myr 
[%] 

Hytte
felt 
[%] 

Høyde 
[moh] 

Feltl. 
[km] 

Elvegr. 
[m/km] 

TSVV 

[min] 
Tprag. 

[time] 

Mosåa 31,3 0,25 23 38 0 
620-
1081 

8,5 37,5 245 
2,4 

(1 m/s) 

Bekk fra 
planområdet 

1,3 0 47 41 8 
623-
879 

1,9 229 70 
0,4 

(1,5 m/s) 
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Figur 18: Hypsografisk kurve for Mosåa og bekken fra planområdet. 

 

 

Figur 19: Feltgrenser for Mosåa og bekken fra planområdet. 

Store deler av nedbørfeltet til Mosåa består av slake myrer. De flate myrene rundt innsjøene 

kan tilsi at den flomdempende effekten i feltet er større enn den effektive sjøprosenten 

indikerer. Bekken fra planområdet har også en del slak myr i øvre del, mens den nedre 

halvdelen av feltet er brattere skog. Det er ingen områder som vil ha noen særlig 

flomdempende effekt. Det forventes derfor ulike flomforløp og respons på nedbør og/eller 
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snøsmelting i de to feltene. Ulike kombinasjoner av prosesser vil kunne gi flom i de to 

nedbørfeltene. 

For å illustrere samhørighet av flom i de to feltene er det konstruert to flomforløp med 

utgangspunkt i det samme nedbørforløpet. Flomforløpene er konstruert fra PQRUT med 

følgende antagelser: 

- Det antas samtidig flom i de to feltene der nedbørforløp og nedbørverdier er likt 

over begge feltene for en periode på 24 timer. 

- Nedbørverdier hentes fra IVF-kurven Hamar II. 

- Det antas 1 time konsentrasjonstid til bekken fra planområdet og 3 timer for 

Mosåa. I realiteten kan differansen i konsentrasjonstid være større. 

Figur 20 viser de konstruerte flomforløpene, der man ser at flomtoppen fra bekken har flatet 

betydelig ut når flomtoppen fra Mosåa inntreffer. Flommen i Mosåa kulminerer fem timer 

senere enn bekken. Fordrøyning av avrenninga fra planområdet kan gjøre at flomtoppen fra 

bekken treffer mer samtidig som flomtoppen i Mosåa, noe som vil øke flomtoppen. 

 

Figur 20: Konstruerte flomforløp for Mosåa og bekken fra planområdet.  

 

4.5 Dimensjoner flomveier 

4.5.1 Grøfter 

Naturlige flomveier bør opprettholdes, for eksempel hvis de går gjennom naturlig terreng. 

men der det er behov for å legge om flomveien er det foreslått nødvendig dimensjon. 

Nødvendig dimensjon på grøfter er beregnet ved Mannings formel og antagelse om 

frispeilstrømning. Beregning av nødvendig tverrsnitt av grøft er basert på følgende 

forutsetninger: Bunnbredde = 1 meter, Helning sidekanter = 1:2, Nivå av topp grøft = 
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energilinje, Ruhet (Manningstall) = 20. Vannføringen for de ulike flomveiene er hentet fra 

den hydrauliske modellen for flomvei 4 og 5, og beregnet for flomvei 1 til 3 basert på areal 

og spesifikk 200-årsflom med klimatillegg fra flomberegningen. 

Figur 21 viser foreslått plassering til flomveier med nummer. Flomveiene lengst vest er delt i 

øvre og nedre del fordi helningen er så ulik.  

For estimat av nødvendig tverrsnitt er det tatt utgangspunkt i høyeste nivå gitt av energilinje 

og vannlinje, og så lagt til 0,2 m sikkerhetsmargin. Ved avvik fra forutsetningene må 

beregningene oppdateres. Resulterende dybder og bredder er vist i Tabell 9.  

Tabell 9: Estimerte nødvendige dybder og bredder for flomveier. 

Strekning Vannføring 
[m3/s] 

Helning 
[m/m] 

Dybde [m] Bredde 
[m] 

Hastighet 
[m/s] 

1 1.3 0.10 0.8 4.3  

2 1.3 0.21 1.0 4.8  

3 0.1 0.10 0.4 2.4  

4 0.1 0.21 0.4 2.5  

5 0.5 0.11 0.6 3.2  

6 2.1 0.09 1.0 4.9  

 

Grøftene må utformes med tilstrekkelig erosjonssikkerhet. 

 

Figur 21: Naturlige drenslinjer i planområdet og forslag til plassering av flomveier/kryssinger. 



Oppdrag: 21170 Øyer, Haugan - Skred- og flomfarevurdering for reguleringsplan, Haugan BF2 og BF3 
Rapport: Skred- og flomfarevurdering 
Dokument nr.: 21170-01-1. Dato: 2021-06-03  

 

Structor Lillehammer AS   31/46 
 

4.5.2 Krav til kryssinger 

Der veger krysser flomveien må de etableres på en slik måte at flomvann ikke ledes på 

avveie ved en dimensjonerende flom eller ved gjentetting. Dette kan utformes ved å ha en 

stikkrenne med kapasitet til 200-årsflom med klimapåslag, eller ved å legge en mindre 

stikkrenne i kombinasjon med et lavbrekk over vegbanen. Det bør uansett sørges for at 

vannet havner tilbake i bekkeløpet dersom stikkrenna skulle gå tett. Det anbefales også at 

stikkrenner anlegges med tineanordning som steamslange e.l. for å kunne åpnes ved 

gjenfrysing/iskjøving. 

Nødvendige dimensjoner til stikkrenner er hentet fra nomogrammer for innløpskontrollerte 

kulverter (SINTEF, 1992) basert på dimensjonerende vannmengde. Det forutsettes dermed 

at stikkrennene legges innløpskontrollert, som i praksis innebærer at de legges med et fall 

større enn ca. 10 promille. 

Stikkrenne under vegen som krysser flomvei 3 (se Figur 21 og Figur 22) bør ha en innvendig 

dimensjon på 400 mm. For vegen som krysser den største flomveien (nummer 5 på Figur 21) 

anbefales det en stikkrenne med innvendig dimensjon 600 mm i kombinasjon med lavbrekk 

over vegen. Alternativt kan det anlegges en stikkrenne med innvendig dimensjon 1300 mm. 

Andre stikkrenner bør minst ha en innvendig dimensjon på 400 mm. 

4.6 Anbefalinger for håndtering av overvann 
Det skal settes av tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer til overvannshåndtering gjennom 

åpne løsninger. Takvann skal ledes direkte ut i terreng og føres åpent videre mot flomveier.   

Mindre nedbørhendelser skal håndteres lokalt i planområdet ved at tette flater reduseres og 

naturlig terreng bevares i størst mulig grad slik at mindre nedbør gis mulighet til infiltrasjon. 

Dagens avrenningsmønster opprettholdes i størst mulig grad. Bevaring av eksisterende 

jordsmonn, samt flere mindre utslipp av overvann diffust i terrenget, kan bidra til å 

opprettholde den naturlige vannbalansen i området. 

Ved større nedbørhendelser er det viktig å ha definerte flomveier som leder vannet trygt 

bort fra og forbi bebyggelsen. Det bør settes av tilstrekkelig areal til flomveier i 

reguleringsplanen og de bør komme frem av utomhusplanen. 

Figur 22 viser forslag til plassering av flomveier sammen med et utkast til reguleringsplan.  
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Figur 22: Forslag til plassering av gjennomgående flomveier sammen med utkast til 
reguleringsplan datert 05.05.21. 
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5 Skredfarevurdering 

5.1 Beskrivelse av området 
Det vurderte området innbefatter planområde Haugan BF2 og BF3, i tilknytning til Hafjell 

alpinsenter i Øyer kommune (Figur 23).  

 

Figur 23. Oversiktskart over det vurderte området. 

5.1.1 Topografi 

Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 1 m 

(Rambøll Mapping, 2019). Kart med terrenghelning er vist i Figur 24. 

Det vurderte området ligger ca. 800 moh. i den vestvendte siden av Gudbrandsdalen, i 

tilknytning til Hafjell alpinsenter. Selve området heller ned i en dalformasjon med varierende 

terrenghelning, med enkelte partier brattere enn 25°. Den øverste delen av det vurderte 
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området er slak, i stor grad slakere enn 10°. Ved kote 810, nedenfor den opparbeidede 

skiløypetraseen (den gråstiplede linjen i Figur 24), er terrenget stedvis brattere enn 25° og i 

stor grad brattere enn 20°. Det er flere konkave terrengformasjoner avgrenset av mindre 

rygger som går langsmed den generelle dalformasjonen det vurderte området ligger i. 

Terrenget ovenfor det vurderte området er slakere enn 10°.  

 

Figur 24. Helningskart over det vurderte området. 
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Figur 25: Dronefoto det vurderte området, markert med lilla polygon. Det vurderte området 
fortsetter mot venstre i bildet. 

5.1.2 Geologi  

Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:250 000 (NGU, 2021a), og er en del av 

Brøttumformasjonen, med sandstein og skifer i veksling.  

Løsmassegeologien i området er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 (NGU, 2021b). 

Kartene viser at dalsiden er dekket av sammenhengende morenemateriale, stedvis med stor 

mektighet.  

5.1.3 Vegetasjon 

Direkte ovenfor det vurderte området er det myr med større partier granskog. I det vurderte 

området er større partier granskog. 

Flyfoto som viser den aktuelle fjellsiden, er tilgjengelig fra 1974, samt flere fotograferinger 

på 2000-tallet. Sammenligning av flybildene viser at det i området drives hogst og 

omfattende hytteutbygging. 

5.1.4 Registrerte skredhendelser 

I den nasjonale skreddatabasen er det ikke registrert skredhendelser i direkte tilknytning til 

planområdet eller fjellsiden rett ovenfor (NVE, 2021), men det er registrert en 

jordskredhendelse ved Nerli, ca. 2,5 km vest for de vurderte tomtene.  



Oppdrag: 21170 Øyer, Haugan - Skred- og flomfarevurdering for reguleringsplan, Haugan BF2 og BF3 
Rapport: Skred- og flomfarevurdering 
Dokument nr.: 21170-01-1. Dato: 2021-06-03  

 

Structor Lillehammer AS   36/46 
 

5.1.5 Tidligere rapporter 

Skred AS har utført flere skredfarevurderinger i nærheten av det vurderte området i denne 

rapporten. Blant annet en skred- og flomfarevurdering i Sørlia hyttefelt, ca. 4 km sørøst for 

det vurderte området (Skred AS, 2020) og ved Nerli, ca. 2,5 km øst for det vurderte området 

(Skred AS, 2019). 

5.1.6 Aktsomhetsområder 

Det vurderte området ligger innenfor NVEs aktsomhetssoner for jord- og flomskred (NVE, 

2021). 

5.1.7 Eksisterende skredsikringstiltak 

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2021) er det ikke registrert sikringstiltak for skred i bratt 

terreng.  

5.1.8 Klimatiske trekk av betydning for skredfare 

Det er utført en analyse av områdets klimatiske trekk med størst betydning for 

skredfarevurderingen. På bakgrunn av at jord- og flomskred anses som mest relevant i 

området, er det fokusert på korttids nedbørintensiteter og nedbør som regn. Data er hentet 

fra webportalen eklima.met.no, og en oversikt over benyttede stasjoner finnes i Tabell 10. 

Tabell 10: Oversikt over benyttede værstasjoner i klimaanalysen. 

StasjonsID Stasjonsnavn I drift fra I drift til Høyde [moh.] 
12680 Lillehammer - 

Sætherengen 
1982 - 240 

13050 Gausdal - Skogli 1972 2011 647 

13150 Fåvang 2009 - 187 

13160 Kvitfjell 1992 - 1030 
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Figur 26: Månedsnormaler for nedbør (stolper) og temperatur (linje) i normalperioden 1960-
90. Data fra www.eklima.no.  

Studier utført i Norge indikerer at løsmasseskred generelt løses ut ved døgnnedbør på min. 8 

% av gjennomsnittlig årlig nedbør (Sandersen, Bakkehøi, Hestnes, & Lied, 1997). I det 

vurderte området, som har en normal årsnedbør på 660-780 mm (Figur 26), tilsvarer dette 

en døgnnedbør på 53 – 63 mm. En ekstremverdianalyse utført for nedbør i perioden april til 

november, da det antas at all nedbør kommer i form av regn, viser at gjentaksintervallet for 

en døgnnedbør på 53 – 63 mm i vurderingsområdet er på 10 - 75 år (Figur 27). 

Sannsynligheten for at en nedbørmengde som potensielt er i stand til å utløse løsmasseskred 

forekommer, er ikke det samme som sannsynligheten for at skred faktisk utløses. Utløsning 

av løsmasseskred avhenger av mange flere forhold enn nedbørintensitet, og blant alle de 

forholdene er terrenget viktigst. Dette er vurdert og beskrevet i kapittelet om 

løsmasseskred. 
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Figur 27: Beregnet døgnnedbør for nedbør som regn. Data fra www.eklima.no.   

 

5.1.9 Hydrologiske forhold 

Det er utført en flomveisanalyse (Figur 28) som viser overflateavrenningen i området. 

Analysen viser at en del vann konsentreres på veien som avgrenser øvre del av 

kartleggingsområdet. I det vurderte området konsentrerer vannmengdene seg hovedsakelig 

i to forsenkninger. Vannet dreneres fra store myrområder like ovenfor det vurderte 

området. Da analysen ikke tar hensyn til stikkrenner og eventuelle kulverter vil den kunne gi 

et inntrykk av at vannet drenerer på veiene i større grad enn i en reell situasjon, og heller 

viser flomveier når stikkrennekapasiteten overskrides ved sjeldne flomhendelser.   
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Figur 28. Flomveisanalyse som viser overflateavrenningen i området. 

5.2 Vurdering av skredfare 

5.2.1 Snøskred 

Basert på topografi og terrenghelning er det ingen løsnesområder for snøskred i terrenget 

ovenfor det vurderte området. I det vurderte området er det i den nederste delen partier 

brattere enn 25°, hvor snøskred i teorien kan løsne slik terrenget er i dag.  

Disse områdene ligger imidlertid under tregrensen og vil derfor ha begrenset 

tilførselsområde for snødrift. Disse områdene er i tillegg skogkledd med en kronedekning 

som vurderes å tilfredsstille krav (>50 % for barskog) foreslått i NVE sin 

oppsummeringsrapport for skog og skredprosjektet (NVE, 2015). Figur 29 viser representativ 

kronedekning i potensielle løsneområder på befaringstidspunkt. Skogen vil bidra til å hindre 
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utløsning av snøskred. Det er derfor lite sannsynlig at snøskred i nederste del av det vurderte 

området vil kunne utgjøre skade på bebyggelsen som planlegges. 

 

Figur 29. Dronebilde som viser kronedekningen på befaringstidspunkt i potensielt 
løsneområdene for snøskred og løsmasseskred (markert med blått polygon). 

Skredfarevurderingen gjøres på grunnlag av forholdene før utbyggingen. På bakgrunn av 

topografiske forhold, historikk og at potensielle løsneområder ligger underskoggrensa 

vurderes den årlige sannsynligheten for snøskred å være lavere enn 1/1000. 

5.2.2 Løsmasseskred 

Det er løsmasser i form av morenemateriale i de vurderte området, og det er partier 

brattere enn 20°. Dette gjør at løsmasseskred er en mulig prosess. Potensielle løsneområder 

for løsmasseskred er forsenkningene nedenfor skiløypa, definert ut fra terrenganalyse hvor 

det er tatt hensyn til drenering, terrenghelning og tilgjengelige masser.  

Verken på befaring eller ved terrenganalyse ble det observert tegn til fersk skredaktivitet. To 

konkave partier like ovenfor skiløypa kan tolkes som utglidninger. På grunnlag av at NGUs 

løsmassekart viser ryggformede breelvavsetninger i området, kan disse tolkes som 

utglidninger/erosjon. Dette har lite med dagens skredaktivitet å gjøre, da vi tolker det som at 

det har skjedd i et annet avrenningsregime mens dødisgroper smeltet bort og dannet 

myrene i området ovenfor.  
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Den nærmeste kjente skredhendelsen i dalsiden er ved Nerli, ca 2,5 km øst for det vurderte 

området, hvor det løsnet et løsmasseskred på et jorde på første halvdel av 1960-tallet. 

Skredet gikk på et jorde som sannsynligvis er ryddet for grovere materiale, noe som kan øke 

skredfaren i og med at det skal mindre til å forflytte finere materiale og at poretrykket 

lettere økes i finere masser. 

Figur 29 viser vegetasjonsforholdene til det potensielle løsneområdet for løsmasseskred på 

befaringstidspunkt. Vegetasjon virker i de fleste tilfeller stabiliserende på løsmasser da 

røttene binder masser og tar opp vann fra løsmassedekket, samt at trekronene begrenser 

regn som treffer bakken.  

På bakgrunn av en vurdering av terrengformasjoner, drenering og vegetasjon, vurderes den 

årlige sannsynligheten for løsmasseskred som mindre enn 1/1000 slik forholdene er i dag. På 

bakgrunn av at det konsentreres vann ned i forsenkningene, og det er brattere enn 20 °, er 

skogen en forutsetning for faresonene vist i Figur 30. Dersom skogen hogges, eller forsvinner 

av andre grunner, vil sannsynligheten for løsmasseskred øke.  
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Figur 30: Skogspolygon som viser skog som forutsetning for faresonene 

5.2.3 Sørpeskred 

Sørpeskred kan oppstå under ulike terrengsettinger og hydrologiske forhold og utløses etter 

forskjellige mekanismer. I likhet med andre skred styrt av høyt vanninnhold (eks. flomskred) 

har sørpeskred en tendens til å følge forsenkede terrengpartier som bekkeløp og raviner. 

Øvre deler av fjellsiden har enkelte myrområder som teoretisk kan være løsneområder før 

sørpeskred, men området ligger under skoggrensen, noe som reduserer sannsynligheten for 

utløsning av skred. Det er heller ingen tydelig skredbane ned mot det vurderte området. 

Det er ingen opplysninger om tidligere sørpeskred i dette området eller nærliggende 

områder. Dette tilsier at de lokale forholdene gjør sørpeskred i utgangspunktet lite 

sannsynlig. 
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På bakgrunn av topografi, vegetasjon og klima vurderer vi at det er svært lite sannsynlig at 

sørpeskred skal oppstå i det vurderte området, og at den årlige sannsynligheten er lavere 

enn 1/1000.    

5.2.4 Skred i fast fjell 

Utfall av steinblokker krever skrenter med blottet fjell og helning over 40 - 45°. Det er ingen 

bergskrenter i fjellsiden ovenfor, eller i, det vurderte området. Den årlige sannsynligheten 

for steinsprang er derfor vurdert som vesentlig mindre enn 1/1000. 

5.2.5 Faresoner for skred 

Det er ikke faresoner for skred i det vurderte området. Skogen vist i Figur 30 er en 

forutsetning for dette. 
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6 Konklusjon 
To bekker møtes i øvre del av planområdet, og det er beregnet flomstørrelse for samløpet til 

bekkene. Dimensjonerende 200-årsflom, inkludert et klimapåslag på 50 %, er beregnet til 

2,7 m3/s.  Det er etablert en hydraulisk modell av bekkene. Modelleringen viser at 

kapasiteten til stikkrennene under vegen rett oppstrøms planområdet er for liten, og at vann 

vil krysse vegen over et par lavpunkter i tillegg til stikkrenne. Etter samløpet til bekkene 

følger vannet bekkeløpet. 

Basert på resultater fra modelleringen og analysene er det tegnet opp faresone for flom for 

det vurderte området, som delvis er en konsekvens av begrenset kapasitet på oppstrøms 

stikkrenner. Faresonen viser hvilke områder som vurderes utsatt for flom med en årlig 

sannsynlighet større enn 1/200 i år 2100, som tilsvarer sikkerhetsklasse F2 i TEK17.  

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet plasseres utenfor faresonen for flom. Dersom det skal 

etableres ny bebyggelse innenfor faresonen som faller inn under aktuell sikkerhetsklasse må 

det utføres risikoreduserende tiltak. Tiltak kan enten ha som mål å redusere faresonen, eller 

at byggverk dimensjoneres på en måte slik at det ikke tar skade ved dimensjonerende flom.  

For dagens situasjon vurderes erosjonssikkerheten tilstrekkelig etter kravene i TEK17, 

forutsatt at det opprettholdes et vegetasjonsbelte langs bekkeløpene og at eventuelle tiltak 

erosjonssikres tilstrekkelig. 

Det er gitt overordnede føringer for overvannshåndtering. Overvann fra planområdet skal 

håndteres lokalt, samt på en slik måte at nedstrøms områder ikke får økt ulempe. Det skal 

settes av tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer til overvannshåndtering gjennom åpne 

løsninger. Takvann skal ledes direkte ut i terreng og føres åpent videre mot flomveier. Tette 

flater skal reduseres og naturlig terreng bevares i størst mulig grad for å sikre lokal 

infiltrasjon av mindre nedbør. Basert på foreslått utbyggingsområde anses det ikke som 

behov for større tiltak for fordrøyning, siden økningen i vannføring som følge av utbygginga 

ikke fører til ulemper nedstrøms og anses ikke å påvirke flomtoppen i Mosåa.  

Analyse av naturlige drensveier viser anbefalte traseer til flomveier som anbefales 

opprettholdt i størst mulig grad. Flomveier/bekkeløp skal dimensjoneres for 200-års nedbør 

med klimapåslag.  

Det er utført en skredfarevurdering for Haugan BF2 og BF3 i Øyer kommune i henhold til TEK 

17 §7-3 og gjeldende retningslinjer for skredfarekartlegging i bratt terreng. Alle skredtyper i 

bratt terreng er vurdert, noe som inkluderer snøskred, sørpeskred, jord- og flomskred, og 

skred i fast fjell.  

Det vurderte området er vurdert opp mot sikkerhetsklasse S1 og S2, og ligger utenfor 

faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥ 1/1000. Skogen i skogspolygonene er en 

forutsetning for dette, da sannsynligheten for løsmasseskred vil øke dersom skogen hogges 

eller forsvinner av andre grunner. Utvikling av eiendommen med tiltak i sikkerhetsklasse S1 

og S2 kan gjennomføres uten sikringstiltak mot skred i bratt terreng. 
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