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1 Bakgrunn 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Haugan BF2 og 3 har Skred AS utført en skred- 

og flomfarevurdering datert 03.06.2021. Resultatene av vurderingene Skred AS har gjort er håndtert i 

reguleringsplanen, men vurderingene er av en overordnet karakter, og det er behov for nærmere 

detaljering av overvannsløsninger i planområdet. Reguleringsbestemmelsenes punkt 5.1 krever at 

det utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering som baseres på den omtalte rapporten til 

Skred AS. 

Dette notatet er en videreføring av Skred AS sin rapport og foreslår løsninger som sikrer at området 

kan bebygges slik det er planlagt uten at det er fare for flom- og overvannsskader.  

 

FIGUR 1 REGULERINGSPLAN DATERT 31.03.2022 
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2 Lover og retningslinjer for overvannshåndtering 
Det finnes i dag ikke et samlet lovverk som omhandler overvann. En gjennomgang av gjeldende 

regelverk er gjort i NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder (Klima- og miljødepartementet, 2015) 

og Veileder nr. 4/2022 Rettleiar for håndtering av overvatn i arealplaner (NVE, 2022). De viktigste  

bestemmelsene knyttet til håndtering av overvann er gjengitt under: 

2.1.1 Plan- og bygningsloven 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. 

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. 

§ 27-2.Avløp 

Før oppføring av bygning blir godkjent, skal avledning av grunn- og overvann være sikret.  

2.1.2 Byggteknisk forskrift (TEK 17) 

§ 13-11 Overvann 

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

utført for å lede bort overvann, inkludert takvann. 

§ 15-8 Utvendig avløpsanlegg med ledningsnett. Overvann og drensvann 

(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. 

2.1.3 Vannressursloven 

§ 5 Forvalteransvar og aktsomhetsplikt 

Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller 

private interesser. 

§ 7 Vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen 

Ingen må hindre vannets løp i vassdrag uten hjemmel i denne lov. 

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. 

2.1.4 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. 
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2.1.5 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018) 

4.3 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag 

Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting eller transformasjon, skal det 

vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode 

helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med betydning for 

klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til 

behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig 

overvannshåndtering. 

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende 

våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng 

mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte 

løsninger er valgt bort. 

2.1.6 Kommuneplan Øyer 

Planområdet er ikke innenfor arealet dekket av kommuneplanens arealdel 2018-2028. 

2.1.7 Kommunedelplan Øyer sør 

Planområdet er innenfor området for kommunedelplan for Øyer sør (2006-2015). Det er ingen 

bestemmelser knyttet til overvann i denne planen. Kommunedelplanen er under revisjon.  

2.1.8 Veiledende dimensjonerende returperiode 

NVEs veileder «Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar» (NVE, 2022) anbefaler å legge til 

grunn et klimajustert 100-årsregn for dimensjonering av overvannstiltak. 

2.1.9 Overordnet strategi for overvannshåndtering  

Miljødirektoratet legger tretrinnsstrategien til grunn i sin veileder for håndtering av overvann.  

Trinn 1:  Mindre regn fanges opp og infiltreres 

lokalt i grøntområder, regnbed, permeable 

flater o.l. 

Trinn 2:  Større regn fordrøyes og forsinkes før 

videreføring til ledningsnett eller resipient. 

Dette gjøres i åpne dammer eller lukkede 

fordrøyningsmagasin under bakken. 

Trinn 3:  Intense og ekstreme regn ledes bort i 

planlagte flomveger til resipient. 

 

FIGUR 2 TRETRINNSSTRATEGIEN 
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3 Grunnlag 

 

FIGUR 3 ORTOFOTO AV PLANOMRÅDET FRA NORGE I BILDER. PLANOMRÅDE OMRINGET I LILLA 

Figur 3 viser at planområdet består av granskog og hogstfelt, hvor det er utført flatehogst av de 

områdene som er tiltenkt bebyggelse. 

 

FIGUR 4 NGUS KART OVER INFILTRASJONSPOTENSIALE  

Ifølge NGUs kart over infiltrasjonspotensiale har området middels god infiltrasjonsevne. 
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3.1 Flomberegning fra Skred AS 

Skred AS har beregnet dimensjonerende 200-års flom inkludert 50% klimapåslag til 2,7 m3/s for de to 

bekkeløpene samlet. Vannføringen i hver av de to løpene er fordelt basert på andel av det totale 

nedbørsfeltet, dette gir en vannføring på henholdsvis 1,05 m3/s i det nordre løpet og 1,65 m3/s i det 

søndre løpet. For utdypende informasjon om forutsetninger og metode henvises det til punkt 3.2 i 

rapporten til Skred AS. 

Skred AS har etablert en hydraulisk modell og brukt resultatet fra flomberegningen til å lage 

faresoner for flom rundt bekkene som deretter er tatt inn i reguleringsplanen. Flomveger for 

overvann er også foreslått basert på de naturlige avrenningsvegene for vann som ikke følger 

bekkene, og forslagene er tatt inn i reguleringsplanen. For utdypende informasjon om modellen 

henvises det til punkt 3.3 i rapporten til Skred AS. 

 

FIGUR 5 FLOMVEGER HENTET FRA RAPPORTEN TIL SKRED AS 

3.2 Befaring 

Befaring ble utført 20.10.2021 av Structor Lillehammer v/ Sindre Skjevdal for å kartlegge dimensjoner 

og måle inn stikkrenner under vegen i overkant av planområdet. Skred AS sin rapport angir en del 

dimensjoner, men ikke alle. I tillegg var det usikkerhet knyttet til stikkrenne nummer 7 på Skred AS 

sitt kart over stikkrenner (figur 6). Denne stikkrennen skulle håndtere vann fra det nordre løpet av de 

to bekkene før de går sammen i planområdet. Stikkrennen ble ikke observert da Skred AS var på 

befaring, men basert på vannføring ble det antatt at stikkrennen eksisterte og hadde dimensjon 600 

mm og flomsonekartleggingen er gjort med dette som forutsetning. 
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FIGUR 6 KARTLEGGING AV STIKKRENNER I PLANOMRÅDET UTFØRT AV SKRED AS.  

 

FIGUR 7 BEKK MØTER VEGGRØFT PÅ OVERSIDEN AV VEGEN 
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FIGUR 8 VANN KOMMER UT FRA VEGKROPPEN     FIGUR 9 NÆRBILDE MED VANN UT FRA PUKKEN 

På befaringen ble det ikke påvist noen stikkrenne, men det ble observert at vann rant gjennom 

vegkroppen og videre i et lite bekkeløp. Dimensjon på stikkrenne nummer 4, 5, og 6 på figur 6 var 

hhv. 600, 250 og 500 mm og bekreftet Skred AS funn. Stikkrenne 8, 9 og 10 har dimensjon 200, 300 

og 600, hvor sistnevnte er utenfor planområdet. 

4 Overvannshåndtering  
Overvann er vann som renner av på overflaten som følge av regn eller smeltevann. Iht. gjeldende 

regelverk skal overvann håndteres på en slik måte at det ikke medfører fare for bebyggelse, nedbør 

skal infiltreres lokalt og naturbaserte løsninger skal prioriteres. Nedstrøms områder skal ikke få økt 

ulempe som følge av utbyggingen av 

planområdet. 

Tretrinnsstrategien legges til grunn for 

overvannshåndtering i planområdet.  

Vannmengder er hentet fra Skred AS sin 

rapport hvor det er benyttet 200 års 

gjentaksintervall med 50% klimafaktor. 

  

Oppkomme 

FIGUR 10 TRETRINNSSTRATEGIEN 
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4.1 Trinn 1 – Infiltrer mindre regn 

Små nedbørshendelser skal fanges opp og gis mulighet til infiltrasjon. Avrenning fra tak, adkomstveg, 

parkeringsplass, grøfter, og andre arealer som ikke er naturlig terreng anbefales å ledes til 

grøntområder på tomta. Det anbefales at avrenningen ikke konsentreres, men at flater har fall mot 

grøntområder slik at diffus avrenning sikres. Grøntområdene bør ha en størrelse på minst 20% av 

tilrenningsarealet som ikke er naturlig terreng. Det er gunstig om overvann ledes til flere ulike 

grøntarealer på tomta for å fordele vannet.  

For å sikre tilstrekkelig kapasitet til infiltrasjon bør det etableres terrengforsenkninger eller flate 

grøfter uten utløp i forbindelse med konsentrerte utløp (f.eks stikkrenner, nedløpsrør og grøfter) 

hvor vann kan fylle grøften og infiltrere i stedet for å renne videre på overflaten. Dette kan også være 

en løsning der hvor grøntområder for infiltrasjon ikke har en størrelse på minst 20% av 

tilrenningsarealet. Det anbefales å infiltrere 8 mm nedbør, dvs 0,008 m3 per m2 tilrenningsareal som 

ikke er naturlig terreng. F.eks vil en grøft som samler vann fra en takflate på 50 m2 og et grusareal på 

20 m2, til sammen 70 m2, kreve 70 x 0,008=0,6 m3 grøftevolum. Dette vil sikre infiltrasjon av alle 

nedbørshendelser opp til minst 30 minutters varighet med returperiode 2 år. Utregningen er basert 

på gjennomsnittlig avrenningskoeffisient på 0,6 og klimapåslag 40%. 

Det må sikres at evt. overløp fra infiltrasjonsgrøftene ved store regnskyll drenerer til veggrøfter eller 

andre trygge flomveger og det må unngås at overløp drenerer mot evt. nabobebyggelse.  

Det anbefales at impermeable dekker som asfalt, betong ol. ikke tillates. Det bør sikres at det 

naturlige terrenget opprettholdes i størst mulig grad og at andelen tette flater reduseres. F.eks. vil 

det være mer gunstig med torvtak enn tretak. 

Figur 11 viser hvordan en løsning for å håndtere overvann i trinn 1 kan være for en enkelttomt og 

hvordan dette kan presenteres på tegning som dokumentasjon i byggesak. 

 

FIGUR 11 EKSEMPEL PÅ HÅNDTERING AV OVERVANN I TRINN 1 PÅ ENKELTTOMT 
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4.2 Trinn 2 – Fordrøy større nedbørshendelser 

I Skred AS sin skred- og flomfarevurdering avsnitt 4.4 er det gjort en vurdering av om det er 

hensiktsmessig med tanke på resipienten å forsinke og fordrøye flomtoppen fra planområdet. Ifølge 

vurderingen kan en forsinket avrenning fra planområdet gi en større ulempe for områder nedstrøms 

enn uforsinket påslipp. Basert på dette etableres det ikke fordrøyningsbasseng i planområdet. 

4.3 Trinn 3 – Flomveger 

Intense og ekstreme regn som ikke håndteres i de øvrige trinnene skal ledes bort i planlagte 

flomveger til resipient. Der hvor flomveg krysser avkjørsler eller internveger må det sikres 

tilstrekkelige stikkrennedimensjoner.  

 

FIGUR 12 IDENTIFISERTE FLOMVEGER FRA SKRED AS SITT NOTAT 

Naturlige flomveger bør opprettholdes der de går gjennom naturlig terreng. I plankartet er det avsatt 

areal til flomveger i form av hensynssoner der hvor flomveger er vist i Skred AS sin rapport, se figur 

12. Dette gjør at det naturlige terrenget i stor grad blir beholdt, noe som bl.a. er gunstig for 

erosjonssikkerheten.  

Beregning av dreneringslinjer med Scalgo Live og gjennomgang av profiler langs flomvegene viser at 

det vil være behov for flomvoller/ledevoller i ytterkant av hensynssonen for å holde vannet innenfor 

sonen. Dette gjelder strekning 1 og 3 på figur 12. Øvrige flomveger holder seg enten innenfor 

hensynssonen eller representerer ikke fare for bebyggelse. 
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FIGUR 13 STREKNING 1 PÅ FIGUR 12. FLOMVOLL/HEVET SKILØYPE MARKERT MED SORT 

Dimensjonerende vannføring (200-årsflom + 40% klimapåslag) på strekning 1 er ifølge Skred AS sin 

rapport 1,3 m3/s. Ut fra målinger i høydemodellen ser eksisterende grøft langs skiløype ut til å ha en 

dybde på 30-40 cm. Skred AS har beregnet en nødvendig dybde på aktuell flomveg til 0,8m. Dette er 

forutsatt 1 m bunnbredde, sidekanter med helling 1:2, manningstall 20, og energilinjens høyde fra 

bunn grøft + 20 cm sikkerhetsmargin som dimensjonerende grøftedybde. Det anbefales at skiløypa 

heves slik at høydeforskjellen mellom bunn grøft og topp skiløype blir minst 80 cm eller at grøft 

senkes slik at det samme oppnås. Der hvor naturlig vegetasjon påvirkes av graving eller der hvor 

grøftebunn består av tidligere gravde masser må det erosjonssikres i bunn og mot skiløype med 

samfengt sprengstein med D50= min 26 cm. Over erosjonssikringslaget legges det stedlige 

vegetasjonsdekket tilbake for å tilrettelegge for rask revegetering. Lavbrekket på skiløypa nedenfor 

flomvollen må beholdes der det er for å sikre at vann ved tett stikkrenne drenerer til hensynssonen 

for flomveg. 
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FIGUR 14 STREKNING 3 PÅ FIGUR 6. LEDEVOLL MARKERT MED SORT 

Dimensjonerende vannføring (200-årsflom + 40% klimapåslag) på strekning 3 er ifølge Skred AS sin 

rapport 0,1 m3/s. Dette er en meget beskjeden vannføring for en 200-årsflom, men det anbefales 

uansett å lage en ledevoll mot BF3-2 og BF3-1 for å sikre at overvann ikke renner mot bebyggelse. 

Ledevollen kan være en 50 cm høy terrengforhøyning bestående av stedlige masser, eller at 

utbyggingen av delfeltet gjøres med terrengtilpasninger på en slik måte at overvannet ledes rundt og 

bort fra bebyggelsen. 

For å sikre at overvann drenerer til bekkene i en flomsituasjon er det foreslått flere terrenggrøfter i 

forlengelse av veggrøfter og for å avskjære overvann oppstrøms enkelte tomter. Grøftenes plassering 

kan tilpasses tenkt bebyggelse så lenge funksjonen opprettholdes og grøften ikke legges i rør. Ved 

bratt helling på grøftene bør de erosjonssikres med pukk el.l. Se tegning G01 i vedlegg 1 for detaljer 

rundt plassering av grøftene. 

4.4 Stikkrenne inn til planområdet 

Skred AS har i sin rapport forutsatt en 600 mm 

stikkrenne der vannet i virkeligheten går 

gjennom vegfyllingen. Bilder fra området er 

gjengitt i avsnitt 3.2 Befaring. Siden stikkrennen 

danner grunnlaget for den hydrauliske modellen 

som igjen er bakgrunnen for flomsonen 

anbefales det at det etableres en stikkrenne 

med dimensjon 600 mm. En oppdimensjonering 

til nødvendig dimensjon for 200-årsflom med 

klimapåslag vil endre vannstrømmene og 

dermed vannets utbredelse, og områder utenfor 

flomsonen kan bli påvirket av flom.  
FIGUR 15 PLASSERING AV NY 600 MM STIKKRENNE HVOR 

VANNET I DAG GÅR GJENNOM VEGKROPPEN 
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4.5 Stikkrenner i planområdet 

Plassering av stikkrenner i planområdet og dimensjoner er angitt på tegning G01 i vedlegg 1 

4.6 Erosjonssikkerhet kryssing skiløype 

Skred AS har i sin rapport påpekt erosjonsskader der hvor bekken krysser skiløypa, rett nedenfor 

samløpet. Dette bør utbedres ved å tette rundt innløpet til stikkrenna, for eksempel ved å bytte til et 

innløp med vingemur eller en oppbygging med fiberduk og grove, velgraderte steinmasser mot 

skiløypa. For å unngå massetransport ned i vassdraget og unngå at skiløypa vaskes ut ved flom, bør 

det vurderes å erstatte dagens masser i lavbrekket på skiløypa med grovere steinmasser som tåler 

vannbelastningen ved flom større enn stikkrennens kapasitet. 

 

FIGUR 16 EROSJON I SKILØYPE ETTER VANN LANGS STIKKRENNE (FOTO: SKRED AS) 

4.7 Drift og vedlikehold 

For å sikre at de planlagte overvannstiltakene fungerer i en flomsituasjon er det viktig med gode 

rutiner for drift og vedlikehold, spesielt av stikkrenner. Regelmessig tilsyn er nødvendig for å avdekke 

vedlikeholdsbehov som rensk, tining og fjerning av snø før vårflom. Eventuelle erosjonsskader på 

grøfter, flomvoller og i forbindelse med stikkrenner skal utbedres på tilfredsstillende måte.  
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5 Anbefalinger 
- Overvann i trinn 1 håndteres på egen tomt, helst spredt avrenning til flere steder på tomten. 

Avrenning fra flater som ikke er naturlig terreng ledes til grøntområder med størrelse minst 
20% av tilrenningsarealet. Terrengforsenkninger som kan magasinere 0,008 m3 nedbør per 
m2 tilrenningsareal som ikke er naturlig terreng skal etableres i tilknytning til konsentrerte 
utløp som taknedløp, grøfter og stikkrenner. Tegning som viser tiltak, skal innsendes ved 
byggesak.

- Det anbefales å benytte torv som taktekking.
- Impermeable dekker som asfalt, betong ol. tillates ikke.
- Stikkrenner og dreneringsveger for overvann i planområdet gjøres iht. overvannsplanen.

- Sikringstiltak henvist til på tegning G01 som merknader må etableres før utbyggingsområder 
som skal sikres tas i bruk.

- Vegeier må sørge for drift og vedlikehold av overvannstiltak, spesielt stikkrenner.

6 Referanser 
Klima- og miljødepartementet. (2015). NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder. 

NVE. (2022). Nr 4/2022 Rettleiar for handtering av overvatn.  

7 Vedlegg 
Vedlegg 1: G01-0 Plantegning overvannstiltak 
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