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I forbindelse med besvarelse av innsigelser til reguleringsplan for Stubberudsætra i Hafjell (Øyer kommune) er det 
gjort tredjepartskontroll av notat med flomberegning og overvannsplan utarbeidet av Structor Lillehammer AS. 
Notatet skal svare ut NVEs innsigelser til reguleringsplanen. I revisjon 02 er det kontrollert at notatet til Structor er 
oppdatert etter kommentarer fra kontroll. 
 
Gjennomgang av svar på merknader 
Det er gjort en punktvis gjennomgang av NVEs kommentarer og kontrollert at kommentarene er svart ut i Structors 
notat.  
 
Merknad 1 Kommunens roller og ansvar 

Merknad (NVE) Påpeker kommunens ansvar og roller for håndtering av flom, overvann og vassdrag 

Svar (Structor) Tas til orientering. Utenfor forslagsstillers ansvarsområde. 

Kommentar (OO) OK 

Merknad 2 Vassdrag og flomfare 

Merknad (NVE) 
• Kjente utfordringer knyttet til flom og erosjon i Stubberudbekken 
• Det kan ikke legges opp til økt utslipp av vann til Stubberudbekken 
• Endring i avrenning som følge av utbygging må beregnes 
• Økt avrenning må håndteres lokalt og fordrøyes i planområdet. 
• Det må lages en overordnet plan for fordrøyning innenfor reguleringsarealet 
• Dokumentere helhetlige løsninger 
• Dokumentere kapasitet 
• Dokumentere gjennomførbarhet 

Svar (Structor) Tas til følge: Det legges opp til å benytte NVE’s påpekte alternativ med lokal fordrøyning. Det er 
utarbeidet en oppdatert utredning «Flomberegning og overvannsplan» som er vedlagt revidert 
planforslag. Her vises plassering av fordrøyningsanlegg innenfor planområdet og flomveier for føring av 
overvann til disse. Dette er innarbeidet i plankartet med eget formål, supplert med egne bestemmelser 
inklusive krav til dimensjonering for 200-årsflom med 40% klimapåslag.  

Kommentar (OO) OK 
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Merknad 3 Metodikk i dokumentasjon av nedbørfelt, vassdrag, flomfare og avrenning 

3.1  

Merknad (NVE) Opplyser at NVE ikke har mulighet til å kontrollere Structors vurderinger, men fremholder at 
nedbørfeltets avgrensninger i dette området må gjennomgås med befaringer, inklusive skiløyper og stier 
mv.  

Svar (Structor) Det er gjennomført befaring av hele nedbørfeltet inklusive registreringer av oppstrøms stikkrenner mv 
i lisiden (Hafjell Panorama, Hafjelltoppen mv). Resultatene av dette er beskrevet i oppdatert utredning 
«Flomberegning og overvannsplan». Her er nedbørfeltet vurdert mer i detalj enn tidligere og det er 
foretatt beregning av flommengder og avrenningstider med 3 forskjellige metoder (NEVINA, Den 
rasjonelle metode og NIFS). 

Kommentar (OO) OK 

3.2  

Merknad (NVE) Mener det er faglige mangler ved den flomfaglige utredningen som var vedlagt planforslaget, f.eks. at det 
var benyttet 0 urban-prosent i NEVINA og avrenningskoeffisient 03 i den rasjonelle metode. Viser til 
Structors konklusjon om at utbyggingen ikke vil gi økt avrenning og at fordrøyning ikke er nødvendig. 
Spør om det er beregnet flommengder i før- og ettersituasjon, med egnede parametre.  

Svar (Structor) Det vises til befaring og oppdaterte beregninger, inkludert ny vurdering av avrenningskoeffisienter mv. 
Structors vurdering av at det ikke vil bli økt avrenning var basert på reguleringsbestemmelse om at 
overvann (i planområdet) skulle håndteres og fordrøyes lokalt i byggeområdene slik at økt avrenning 
ikke skulle oppstå. Nå i 2021 er det krav om at metode, prinsipp og plassering av slike 
fordrøyningsanlegg skal vises konkret i reguleringsplanen. Dette er vurdert og beskrevet i ny 
«Flomberegning og overvannsplan», herunder vurdering av både før- og ettersituasjonen i planområdet 
som viser hvor mye vann som må fordrøyes. Konklusjonene er innarbeidet i reguleringsplanen med 
arealer til fordrøyningsanlegg og interne flomveier.  

Kommentar (OO) OK 

3.3  

Merknad (NVE) Planbestemmelser -for flom og overvann: Viser til bestemmelsenes pkt 6.1 der begrepet «---bekken nord 
i planområdet» er benyttet, ser ikke at det er noen bekk i nord. Stiller div. spørsmål om dette og om det 
er tegning G01 som skal benyttes for denne.  

Svar (Structor) Når det gjelder begrepet «..bekken nord i planområdet» er dette en skrivefeil fra Structor. Det som er 
ment er bekken i sør, dvs Stubberudbekken. Dette er rettet. Det er ikke foreslått noen tiltak i 
Stubberudbekken. Tegning G01 er ikke lenger aktuell og erstattes av figurer og beskrivelser i ny 
«Flomberegning og overvannsplan».  

Kommentar (OO) OK 

3.4  

Merknad (NVE) Viser også til bestemmelsen pkt 6.2 der det er angitt at: «Takvann og overflatevann skal føres til terreng 
på egen tomt, håndteres lokalt og ikke føre til nevneverdig økt avrenningshastighet til omgivelsene» og: 
«I byggesak skal det dokumenteres at avrenningshastighet for overvann fra tomta ikke økes ift. 
situasjonen før bygging. Om nødvendig skal søknad om tillatelse til tiltak omfatte prosjektert 
fordrøyningsanlegg på egen tomt som oppfyller dette kravet.». Spør hvilke faglige vurderinger som 
ligger til grunn for kravet om lokal fordrøyning for hele planområdet, viser til at planforslaget 
konkluderer med at utbyggingen ikke gir økt avrenning og at det ikke er behov for fordrøyningstiltak. 
Anser det lite sannsynlig at utbyggingen ikke medfører økt avrenning sammenliknet med dagens 
situasjon. Mener krav om dokumentering av overvannsløsninger i byggesak er for sent i prosess, dvs at 
dette må sikres i reguleringsplanen.  
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Svar (Struktor) Når det er angitt fra Structor at utbyggingen ikke vil føre til økt avrenning er dette en sluttkonklusjon 
som skulle være en følge av de nevnte bestemmelsene. Disse hadde til hensikt å kreve lokal fordrøyning 
av overvann i forbindelse med de enkelte byggesaker i planområdet, som skulle gi dette resultatet. 
Structor vil ta sjansen på å antyde at NVE’s tolkning her kan være en misforståelse. Man er imidlertid 
klar over at det nå i 2021 er krav om at metode, prinsipp og plassering av fordrøyningsanlegg skal vises 
konkret i reguleringsplanen og dette er vurdert og beskrevet i ny «Flomberegning og overvannsplan» og 
innarbeidet i det nye planforslaget.  

Kommentar (OO) OK 

3.5  

Merknad (NVE) Bestemmelsen pkt 6.3: «Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal 
dimensjoneres for 200 -års flom med klimapåslag på 40% iht TEK17 § 7-2. Dimensjonerte rørstørrelser 
etter dette skal tillegges en ekstra sikkerhetsmargin på minst 20 cm, opptil 50 cm. Planlegging av tiltak i 
vassdrag skal foretas av personell med relevant fagkompetanse.» Stiller spørsmål om det skal 
gjennomføres vassdragstiltak, hvor og hva dette er.  

Svar (Structor) Det skal ikke gjennomføres vassdragstiltak i eksisterende bekker. Bestemmelsen er ment å gjelde de 
tiltakene med stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering som er nevnt forutgående 
i bestemmelsen. Dette er tatt inn etter råd/krav fra Statsforvalteren i andre planer i den senere tid. 
Ordlyd i bestemmelsen pkt 6.3 er endret til: «Planlegging av slike tiltak skal foretas av personell med 
relevant fagkompetanse»  

Kommentar (OO) OK 
 
 
 
 

3.6  

Merknad (NVE) Pkt 6.4: (Bestemmelsen omtaler forhold ved behov for å anlegge nye vannveier i planområdet og viser 
til tegning G01.)  

Svar (Structor) Forholdet til flomveier og overvannshåndtering er nå beskrevet i ny «Flomberegning og overvannsplan» 
og innarbeidet i det nye planforslaget. Tegning G01 er ikke lenger aktuell og utgår. Bestemmelse pkt 6.4 
kan utgå (dekkes da av pkt 6.3).  

Kommentar (OO) OK 

3.7  

Merknad (NVE) Pkt 7.1 (Sikringssone H190 ved Stubberudbekken): Mener det heller bør benyttes H320 Hensynssone 
flom.  

Svar (Structor) H190 er erstattet med H320. H190 benyttes på sikringssone for flomveier, som nå er lagt inn i 
plankartet.  

Kommentar (OO) OK 

3.8  

Merknad (NVE) Vassdrag: Viser til profiler fra Stubberudbekken som viser behov for flomvoll, der marginene vurderes 
å være små, jf. foran nevnte kommentarer til avrenningsforhold i nedbørfeltet. Opplyser også at NVE er 
skeptiske til slike tiltak som er vist i skisse (G01) for utforming av grøfter, avledningsgrøfter og 
vassdrag.  

Svar (Structor) Vurderinger av vannføring og tiltak i Stubberudbekken er vurdert på nytt i ny «Flomberegning og 
overvannsplan». Tegning G01 er ikke lenger aktuell og utgår.  

Kommentar (OO) OK 

 


