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SAMMENDRAG  

Det planlegges ny veistrekning for E6 mellom Storhove og Øyer. 

Dette notatet består av oppsummering av flomkartlegging som er gjort langs planlagt ny veistrekning 
i de ulike planfasene, og innspill til planbestemmelser i reguleringsplanen. 

Det er vurdert flomfare knyttet til store vassdrag, små vassdrag, flomveier i terreng og overvann. 

Vurderinger er gjort i henhold til NVEs veileder   2/2017: Nasjonale og vesentlige regionale interesser 
innen NVEs saksområder i arealplanlegging: grunnlag for innsigelse. 
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1. BAKGRUNN 

I forbindelse med reguleringsplan for ny veistrekning for E6 mellom Storhove og Øyer, er det gjort 
vurdering av flomforhold og flomfare knyttet til kryssende vassdrag og flomveier. Vurderingen danner 
grunnlag for hensynssoner og bestemmelser i reguleringsplanen. 

2. REGELVERK 

NVE har det statlige forvaltningsansvaret for forebygging av skader fra flom, erosjon og skred. Målet 
er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom -og skredrisiko. Skader som følge av flom -, erosjon-, 
og skredhendelser, forebygges ved å ivareta hensyn til disse farene i arealplanleggingen. Plan – og 
bygningsloven (PBL) stiller krav til samfunnssikkerhet og vurdering av naturfare gjennom § 28-1 og § 
29-5, og byggteknisk forskrift (Tek 17), kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger.  

På reguleringsplannivå, skal tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare ivaretas gjennom planløsning og 
virkemidler som arealformål, hensynssoner og reguleringsbestemmelser (Helgås mfl., 2017). 

Fastsatte sikkerhetsnivåer knyttet til sannsynlighet og konsekvens gitt i Tek17, skal legges til grunn ved 
planlegging og utbygging i fareutsatte områder. I tillegg til at nye byggetiltak skal plasseres sikkert, er 
det også et krav at selve tiltaket ikke skal utsette omgivelsene for fare. 

Det bør gjennomgående tas hensyn til forventede fremtidige klimaendringer gjennom klimatilpasning 
av planer for utbygging. Veiledning til hvordan klimaendringer kan hensyntas i planleggingen er gitt i 
NVEs faktaark 3/2015 «Hvordan ta hensyn til klimaendringer i arealplanleggingen», Klimatilpasning.no, 
DSBs temaveileder Klimahjelperen og de fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet av Norsk 
Klimaservicesenter (Klimaservicesenter.no) 

 

3. OVERSIKT OVER TILGJENGELIG DOKUMENTASJON 

Dokumenter som er benyttet som grunnlag i vurdering av flomforhold, er listet opp i det følgende. 

Skred AS:  

18336-03-3 – Hydrologirapport for Reg.plan E6 Storhove – Øyer 

18336-04-3 Kapasitet kryssinger 

18411-06-2 Supplerende uttalelser – Vurdering av om avsatt areal er tilstrekkelig for etablering av 
skredsikring, E6 Storhove – Øyer. 

Asplan Viak:  

Notat – Forundersøkelser overflatevann Moelv – Roterud. 

Notat- NOT_E6SØ_Overvann_rensing 
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4. KARTLEGGING AV FLOMFARE LANGS NY VEISTREKNING 

Flomfare langs den nye veistrekningen er først og fremst knyttet til små og store vassdrag som krysser 
veien. Det er også flomfare knyttet til flomveier i terrenget som kan lede flomvann mot veien ved store 
nedbørhendelser. 

4.1. Kartlegging av de største vassdragene 

Dette er gjort av Skred AS i 18336-03-3 – Hydrologirapport for Reg.plan E6 Storhove – Øyer. 

Skred AS har vurdert 7 vassdrag. For E6 Storhove – Øyer, er tre av disse aktuelle: Bekk Svea, Kvesa og 
Sagåa. Aktuelle vassdrag er vist i Figur 1. 

 

Figur 1 Kartlagte vassdrag langs ny strekning for E6 (Kilde: Skred AS, 2019b). Aktuelle vassdrag for E6 er merket 
med rød firkant. 

 

Det er beregnet vannføring for 200-årsflom med tillegg på 40 %. Tillegget har tar hensyn til klimapåslag 
og sikkerhetsfaktor iht. krav i Håndbok 200 Veibygging (SVV, 2018).  

 

E6 Storhove - 
Øyer 
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Tabell 1 Beregnet 200-årsflom inkludert klimapåslag og sikkerhetsfaktor. Kilde: Skred AS, 2019b. 

 

For Sagåa, er det kontrollert kapasiteten til kryssingene for vei og jernbane. Kapasiteten er funnet å 
være tilstrekkelig for kryssing under vei. Kapasiteten er ikke tilstrekkelig for kryssing under jernbanen, 
se kapittel 5.  

 

4.2. Kartlegging av mindre vassdrag 

Den planlagte nye veistrekningen krysser flere mindre bekker som ikke er merket av i NVEs elvenett. 
Disse er kartlagt av Asplan Viak: Notat – Forundersøkelser overflatevann Moelv – Roterud. Oversikt 
er vist i Figur 2. Detaljkart er vist i Figur 3 - Feil! Fant ikke referansekilden.. 
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Figur 2 Oversikt over kartlagte bekker (markert med rød linje) langs planlagt veistrekning.  
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Figur 3 Bekk ved Dølkjøylla 
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Figur 4 Bekk ved Svenskerud 
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Figur 5 Bekker ved Svea 
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Figur 6 Bekk ved Storhove 
 

4.3. Kartlegging av flomveier 

Dette er gjort av Skred AS. Fremgangsmåte beskrevet i: 18336-03-3 – Hydrologirapport for Reg.plan 
E6 Storhove – Øyer. 

Det er gjort GIS-analyse på terrengmodellen av sideterrenget langs den planlagte veistrekningen for å 
identifisere flomveier og avrenningsmønster (dreneringslinjer). 

Kart finnes i pdf-format og som shape-filer. 

Basert på resultatet fra analysen er det identifisert områder langs den nye veistrekningen som 
potensielt vil være særlig utsatt for overflateavrenning ved intensiv nedbør.  
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4.4. Vurdering av aktuelle tiltak i sidevassdrag 

Dette er gjort av Skred AS i 18336-03-3 – Hydrologirapport for Reg.plan E6 Storhove – Øyer. 

Det er foreslått at det holdes av areal i tilknytning til de kryssende sidevassdragene i Merradalen og 
Svea for å kunne etablere mindre sedimentasjonsbasseng i fremkant av kulverter/stikkrenner. 

 

5. KAPASITETSBEREGNINGER FOR EKSISTERENDE KRYSSINGER 
MELLOM SAGÅA OG VEI/JERNBANE 

Det er gjort kontroll av den hydrauliske kapasiteten for kryssinger mellom Sagåa og eksisterende vei 
og jernbane. Dette er gjort av Skred AS i 18336-04-3 Kapasitet kryssinger. Kontroll er gjort mot krav i 
Statens vegvesen sine håndbøker, Håndbok N200 og Håndbok N400. Beregningene er gjort med den 
hydrauliske modellen Hec-Ras. Vannføringer som er benyttet i den hydrauliske kontrollen, er vist i 
Tabell 2. Lengdeprofil for vannlinjeberegningen er vist i Figur 7. 

 

Tabell 2 Vannføringer benyttet i hydraulisk kontroll av kryssinger i Sagåa (Kilde: Skred AS, 2019a) 

 

 

Figur 7 Utsnitt av lengdeprofil for vannlinjeberegninger for Sagåa. (Kilde: Skred AS, 2019a) 

 

5.1. Eksisterende kryssing mellom Sagåa og E6  

Dagens E6 krysser Sagåa ca. 1,7 km sørvest for Hunderfossen. Bilder av brua er vist i Figur 8. Utsnitt 
av ferdigbrutegning 1643 Sagåa, (datert 19.08.93) er vist i Figur 9. Kapasiteten for eksisterende bru, 
er funnet å være tilstrekkelig. 
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Figur 8 Bru (E6) over Sagåa. Kilde: Skred AS, 2019a. 

 

 

Figur 9 Ferdigbrutegning 1643 Sagåa, datert 19.08.93, snitt (venstre) og plan (høyre). Kilde: Skred AS, 2019a. 

 

5.2. Kryssing mellom Sagåa og Dovrebanen. 

Eksisterende kulvert under Dovrebanen, ligger ca. 40 meter nedstrøms eksisterende E6. Bilder av 
kulverten er vist i Figur 10. Tegning/kart over kulvertområdet er vist i Figur 11. 

 

Figur 10 Kulvert for Sagåa under (Dovrebanen). (Kilde: Skred AS, 2019a) 
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Figur 11 Kart/tegning over kulvertområdet for kryssing mellom Sagåa og Dovrebanen. Kilde: Skred AS, 2019a. 

 

Kulverten har ikke tilstrekkelig hydraulisk kapasitet i henhold til kravene i Håndbok N200 og Håndbok 
N400. Beregningene viser at vann vil stuves opp bakover mot veibrua, slik at det dannes et vannspeil 
under veibrua, men at dette ikke betyr noe for kapasiteten til den eksisterende veibrua. Dette er derfor 
først og fremst et problem for jernbanen. For mer detaljerte opplysninger vedrørende 
kapasitetsvurderingen vises det til Skred AS sin rapport: 18336-04-3 Kapasitet kryssinger (Skred AS, 
2019a). 

 

5.3. Viltpassasje og ny veibru 

Det er planlagt å utvide den eksisterende veibrua over Sagåa. Samtidig skal det legges til rette for 
viltpassasje og tursti under brua. For å få tilstrekkelig høyde under brua for denne passasjen, er det 
vurdert å senke elveløpet. Lysåpning under brua, vil også bli utvidet i bredden. Forslag til løsning for 
ny bru, er vist i Figur 12. Det er vurdert at en senkning av elveløpet ikke vil ha negativ innvirkning på 
flomforholdene ved brustedet, eller jernbanen nedstrøms. Ved detaljprosjektering av den nye brua, 
bør det gjøres ny hydraulisk beregning for å vise flomforhold for ny situasjon. Det er også nødvendig å 
vurdere erosjonsforhold med tanke på at det planlegges å endre elveløpet. 
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Figur 12 Skisse med forslag til løsning for ny bru med viltpassasje 

6. HENSYN TIL FLOM I REGULERINGSPLANEN 

6.1. Store vassdrag 

Hensynssoner kan baseres på NVEs aktsomhetskart.   
 
Bestemmelser om krav til beregninger/kartlegging innenfor hensynssonene: 
Tiltaket er i sikkerhetsklasse F2 ihht. Tek 17. Alle kryssinger mellom vassdrag og veistrekning skal 
dimensjoneres for 200-årsflom inkludert 40 % klimatillegg. 

Etablering av ny veistrekning med tilhørende anlegg, må ikke føre til økt fare for flom, erosjon, skred, 
eller massetransport i kryssende vassdrag. 

 

6.2. Mindre vassdrag/bekker 

De mindre vassdragene som er kartlagt, er ikke avmerket i NVEs aktsomhetskart for flom. 
Hensynssoner for disse vassdragene kan lages ved å sette av en avstandsgrense på 20 meter på hver 
side av bekken.  

Bestemmelser om krav til beregninger/kartlegging innenfor hensynssonene: 
Tiltaket er i sikkerhetsklasse F2 ihht. Tek 17. Alle kryssinger mellom vassdrag/bekk og veistrekning skal 
dimensjoneres for 200-årsflom inkludert 40 % klimatillegg. 

Etablering av ny veistrekning med tilhørende anlegg, må ikke føre til økt fare for flom, erosjon, skred 
eller massetransport i kryssende vassdrag. 
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Figur 13 Bekker som skal markeres med hensynssoner 

6.3. Flomveier 

I de senere årene har overvann fra styrtregn gitt mange flomskader i urbane områder. Dette er skader 
som følge av utilstrekkelig kapasitet på kulverter, rør og bekkeløp, men også manglende tilrettelegging 
for sikre flomveier og tiltak som forsinker og reduserer avrenningen. Dette forsterkes av tetting av 
flater ved asfaltering, steinlegging, takflater og lignende, som reduserer naturlig fordrøyning og 
drenering av vann. 

Det må vurderes om utbyggingen medfører økt overvannsmengde og raskere avrenning til vassdrag 
som følge av flere tette flater. Det må også vurderes om en eventuell endring i avrenningsmønster kan 
påvirke forhold for flom og skred i berørte områder. 

Endring av flomveier og avrenningsmønster, kan føre til at vann kommer på avveie, noe som kan øke 
faren for flom, erosjon og skred. 

Flomveier og dreneringslinjer som krysser planlagt veistrekning må markeres med hensynssoner. 

Det er planlagt langsgående grøfter langs veistrekningen for å samle opp terrengvann som drenerer 
mot veien i flomveier. Vannet ledes videre gjennom stikkrenner under veien. Planlagt løsning er vist i 
Figur 16 og Figur 17. 

Fra Storhove mot Fåberg, vil ny E6 gå i tunnel (Fåbergtunnelen). Eksisterende E6 skal tilbakeføres til 
terreng på deler av denne strekningen. Tilbakeføring av E6 vil medføre endringer av flomveier i 
området, og det systemet som i dag håndterer terrengvann som drenere mot eksisterende vei. Det vil 
være behov for å etablere nye flomveier for å sikre at vann ikke kommer på avveie. Området er vist i 
Figur 14. 

Rett nord for Fåberg, er deler av den nye veistrekningen utsatt for skred. Det er planlagt 
skredsikringstiltak på denne strekningen. Området er vist i Figur 15. I dette området, må sikring av 
flomveier samordnes med planlegging av skredsikringen, se avsnitt 6.4. 
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Figur 14 Områder der det må etableres nye flomveier i forbindelse med tilbakeføring av E6 (markert med 
firkant). Kart er utarbeidet av Skred AS. (Skred AS, 2019b). 

 

 

Figur 15 Områder der hensyn til flomveier må ses i sammenheng med etablering av skredsikring (markert med 
firkant). Kart er utarbeidet av Skred AS. (Skred AS, 2019b). 
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Figur 16 Planlagte avskjærende grøfter på veistrekning ved Ensby. Kart utarbeidet av Skred AS. (Skred AS, 
2019b). 
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Figur 17 Planlagte avskjærende grøfter på veistrekning mellom Ensby og Hunderfossen. Kart utarbeidet av 
Skred AS (Skred AS, 2019b). 
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6.4. Håndtering av vann i forbindelse med skredsikring 

Rett nord for Fåberg, er deler av den nye veistrekningen utsatt for skred. Det er planlagt 
skredsikringstiltak på denne strekningen. Området er vist i Figur 18. 

 

Figur 18 Veistrekning de det planlegges sikringstiltak mot skred (Kilde: Skred AS, 2020). 

 

Analyse av flomveier, viser at det er flere potensielle flomveier som drenerer inn i det skredutsatte 
området, se Figur 19. Flomveien må ivaretas i forbindelse med sikringsarbeidet. 

Tilførsel av vann i områder med løsmasser, kan føre til økt fare for erosjon og skred. Det er derfor viktig 
å ha kontroll på vannet gjennom sikre og planlagte flomveier med tilstrekkelig kapasitet. 

Det anbefales at flomveier ivaretas som åpne flombekker, da dette er enklere å vedlikeholde over tid, 
enn lukkede systemer.  

Det bør det lages en helhetlig plan for vannhåndtering i skråningen for hele strekningen, og at omfang 
og type tiltak konkretiseres. Dette kan gjøres i forbindelse med detaljprosjektering av skredsikringen, 
slik at det blir samsvar mellom disse sikringstiltakene. 
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Figur 19 Potensielle flomvier i skredutsatt område som skal sikres. (Kilde: Skred AS, 2020). 

 

Bestemmelser om krav til beregninger/kartlegging innenfor hensynssonene: 
Veistrekning og tilhørende anlegg må utformes slik at naturlige flomveier i størst mulig grad bevares. 
Der veistrekningen påvirker eksisterende flomveier, må det etableres nye og sikre flomveier med 
tilstrekkelig kapasitet slik at faren for overvannsflom ikke øker.  

Etablering av ny veistrekning med tilhørende anlegg, må ikke føre til økt fare for flom, erosjon, skred 
eller massetransport for berørte områder som følge av endring i flomveier. 

Ved dimensjonering av kulverter og stikkrenner ved kryssing mellom flomvei og veistrekning med 
tilhørende anlegg, må det gjøres egne vurderinger av hvert nedbørsfelt. Tiltaket er i sikkerhetsklasse 
F2 ihht. Tek 17. Alle kryssinger mellom flomvei og veistrekning skal dimensjoneres for 200-årsflom 
inkludert 40 % klimatillegg. 

 

6.5. Midlertidige anleggs- og riggområder 

Det vil bli flere midlertidige anleggs – og riggområder langs planlagt veistrekning i forbindelse med 
utbyggingen. Anleggsperioden er forventet å vare minst 2-3 år. Det må gjøres en vurdering av 
skadepotensiale for anleggsfasen. Dette er spesielt viktig der vann på avveier kan påføre tredje part 
økt fare, jf. pbl § 28-1 og vrl § 8. Forhold som må vurderes er blant annet hvilken type konstruksjon 
som skal bygges og utsyr som skal benyttes, om vassdraget er masseførende, eller utsatt for isgang, og 
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hvordan vassdraget respondere på nedbørhendelser. For eksempel vil et lite vassdrag raskt få høy 
vannføring ved ekstreme nedbørhendelser. Det vil være liten, eller ingen tid til evakuering/flytting av 
utstyr osv. Ved behov for etablering av midlertidige vassdragskryssinger, plastring eller annen sikring, 
skal dette dimensjoneres for minimum 100-årsflom.  

6.6. Overvann 

For et veianlegg, er overvann definert som nedbør som faller på veganlegget, og som renner av fra 
dette. Det er vurdert at det er behov for rensing av overvannet fra ny vei, og det er satt av plass til ett-
trinns rensing av partikler og partikkelbundne stoffer i sandfiltergrøfter, eller rensebasseng. 
 
I tillegg til overvann, kommer terrengvann fra området/nedbørfeltet oppstrøms veganlegget som 
krysser veganlegget i vassdrag og flomveier. Terrengvann fra området oppstrøms veganlegget, er ikke 
forurenset, og krever derfor ikke rensing. Det lagt opp til avskjærende grøfter i terrenget ovenfor veien 
for å hindre at terrengvann «blandes med» overflatevann fra veibanen.   

Renset overvann skal ledes ut til vassdrag, og dette må hensyntas i dimensjonering av 
vassdragskryssinger. Det er spesielt viktig for de små vassdragene som normalt har liten vannføring, 
slik at overvannsmengden kan utgjøre et betydelig bidrag til vannføringen. 
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