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Flomfarevurdering 
Sammendrag 
I forbindelse med reguleringsplan for Musdalsæter i Øyer kommune har Skred AS utført en 

flomfarevurdering av en bekk som renner gjennom planområdet. Krav til sikkerhet mot flom 

gitt av TEK17 §7-2 er lagt til grunn for vurderingene. 

Dimensjonerende 200-årsflom i bekken, inkludert et klimapåslag på 40 %, er beregnet til 

mellom 0,75 og 1,1 m3/s.  Det er etablert en hydraulisk modell av bekken med omliggende 

områder. Basert på vurdering av modellresultater og registeringer fra feltbefaring er det 

tegnet faresone for flom etter sikkerhetsklasse F2.  

Den vurderte faresonen dekker delvis 7 tomter i forliggende forslag til reguleringsplan. Det 

er i rapporten gitt forslag til avbøtende tiltak i tilknytning til disse tomtene. Det beste tiltaket 

mot flom er å plassere nye byggverk utenfor faresonen. Tiltakene må senere verifiseres 

hydraulisk for å sikre tilstrekkelig funksjon når detaljer foreligger. Kun de flomfaglige 

aspektene av tiltakene er vurdert. 

Alle nye veger som planlegges å krysse den vurderte bekken må etableres på en på slik måte 

at flomvann ikke ledes på avveie ved en dimensjonerende flom. Det anbefales at stikkrenner 

som krysser bekken dimensjoneres for en 200-årsflom inkludert klimatillegg. For å ta høyde 

for restrisiko skal det i tillegg etableres et definert lavbrekk over vegbanen ved stikkrenner. 

For stikkrenner fra Djupdalsvegen og nordover anbefales det å benytte stikkrenner med 

innvendig diameter på 800 mm, mens for stikkrenner sør for Djupdalsvegen anbefales det 

stikkrenner med innvendig diameter på 1000 mm.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
I forbindelse med reguleringsplan for Musdalsæter i Øyer kommune har kommunen 

etterspurt en flomfarevurdering av en bekk som renner gjennom planområdet. Det ønskes 

derfor en detaljert flomfarevurdering av bekken der krav til sikkerhet mot flom gitt av TEK17 

§7-2 skal legges til grunn for vurderingene. 

Lokasjon av planområdet med bekken gjennom området er vist på figur 1.  

 

Figur 1: Lokaliseringen av planområdet og gjennomgående bekk. 

1.2 Befaring 
Befaring av området og bekkeløp ble utført 01.12.2020 av Lars Staver Eid (Skred AS). Det var 

klarvær, ca. 10 cm snø og noe is i bekkeløp og kulverter. Forholdene var tilstrekkelig for å få 

et godt inntrykk av området og bekkeløp. Registreringer ble gjort til fots og med drone. 

1.3 Forbehold 
Flomvurderinger er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det fremsto på 

vurderingstidspunktet.  Hvis terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan det ha betydning 

flomforholdene. Det kan innbefatte fysiske endringer i vassdraget eller endring i 

klimaframskrivninger. Da anbefales det å utføre en ny vurdering. 

Informasjon om tidligere flomhendelser er viktige for vurderingene. Dersom det kommer 

mer informasjon om tidligere hendelser, bør det tas med i betraktningene.  
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2 Krav til sikkerhet  

2.1 Lovverket 
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.» 

2.2 Flom 
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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2.2.1 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 planlagte fritidsboliger.   
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3 Beskrivelse av området, elveløp, konstruksjoner og grunnforhold 

3.1 Område og bekkeløp 
Bekken som skal vurderes krysser gjennom hele planområdet. Bekken har stedvis et tydelig 

definert løp, mens det stedvis er mindre overhøyde mot sideterreng. Omtrent midt i 

planområdet flater bekken ut gjennom et myrområde der det forventes at vann kan fordele 

seg utover ved flom. Gradienten i bekkeløpet varier fra svært bratt (helning på ca. 1/3), der 

det forventes høye vannhastigheter, til flatere strekninger der lavere vannhastigheter 

forventes.  

I tilknytning til planområdet krysser bekken i dag Djupdalsvegen i en stikkrenne med 

innvendig diameter på 550 mm. Lavbrekk på vegbanen er her omtrent på samme plass som 

stikkrenne som medfører at flomvann stikkrenna eventuelt ikke har kapasitet for vil gå i 

overløp over vegbanen og tilbake til bekkeløpet. Omtrent ved Djupdalsvegen 107 krysser 

bekken under en skiløype. Det virker her sannsynlig at skiløypa kan avskjære vann og lede 

flomvann på avveie sørøstover. 

Figur 2 og Figur 3 viser henholdsvis bilde av stikkrenne under Djupdalsvegen og den omtalte 

skiløypa. 

 

Figur 2: Bilde av innløpet til stikkrenne under Djupdalsvegen. 
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Figur 3: Bilde av skiløype som kan avskjære flomvann. 

 

3.2 Grunnforhold 
Området består ifølge NGU sitt løsmassekart av tynn morene i nedre del, med torv, myr og 

tynt humus-/ torvdekke i øvre del. Området ligger over marin grense. Vi er ikke blitt gjort 

kjent med ytterligere grunnundersøkelser.  

 

 



Oppdrag: 20500 Øyer, Musdalsæter - Flomfarevurdering 
Rapport: Flomfarevurdering 
Dokument nr.: 20500-01-2. Dato: 2021-01-20  

 

Areal + AS   9/21 
 

4 Flomberegning 

4.1 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. 

Retningslinjer for flomberegninger (NVE, 2011), 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.  

Den rasjonale formelen og det nasjonale flomformelverket for små nedbørfelt synes relevant 

å benytte ved flomberegning av bekken. 

4.2 Beskrivelse av nedbørfelt 
Feltgrensene til bekken er identifisert fra en digital terrengmodell med horisontal oppløsning 

på 1 x 1 meter etablert på laserdata fra 2019 (2/5pkt-data). Da nedbørfeltet er lite og 

feltstørrelse øker gjennom planområdet er det valgt å hente ut feltparametere for to 

punkter, 1) ved kryssing av Djupdalsvegen og 2) ved utløpet av planområdet. 

Nedbørfeltet er karakteristiset som lite og består av en blanding skog- og myrområder. Feltet 

har en jevnt bratt gradient med unntak av et flatere myrområde i oppstrøms del som kan 

forsinke avrenningen noe. Basert på karakteristikk forventes det at feltet kan respondere 

raskt og ha en spiss flomtopp i situasjoner med høy metning og kraftig nedbør og/eller 

snøsmelting.  

Feltkarakteristika til bekken ved de to beregningspunktene er vist i Tabell 2, mens 

feltgrensene er vist i Figur 4. 

Tabell 2: Feltkarakteristika nedbørfelt ved vurderte punkter i bekken. 

Vassdrag 
Feltareal 

[km2] 
qN

*
 

[l/s*km2] 
Eff. Sjø 

[%] 
Skog 
[%] 

Myr 
[%] 

Feltlengde 
[m] 

Høydeint. 
[moh] 

Punkt 1 0,13 16 0 60 40 450 840 - 890 

Punkt 2 0,18 16 0 75 25 800 795 - 890 
*fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961-90. 
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Figur 4: Identifiserte feltgrenser til vurdert bekk. 
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4.3 Flomberegning med utvalgte metoder 

4.3.1 Målestasjoner og flomfrekvensanalyse 

Det foreligger ingen kjente målinger av flomvannføring i bekken eller i nærliggende vassdrag 

med tilsvarende feltkarakteristikk. Det vurderes derfor at det foreligger tilstrekkelig grunnlag 

for flomfrekvensanalyse som vil kunne være relevant ved flomberegning av bekken. 

4.3.2 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. Det vurderte nedbørfeltet 

har et feltareal som er noe under gyldighetsintervallet til formelverket, men det antas 

allikevel at formelverket kan gi en indikasjon da det er et naturlig felt. 

Middelavrenning fått fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961-1990 er noe 

lavere enn observerte verdier ved vannføringsstasjoner i området.  Det er derfor valgt å 

benytte en middelavrenning på 25 l/s*km2 inn i flomformelverket. Resultatene gitt fra 

flomformelverket for små nedbørfelt for punkt 2 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 punkt 2 (kulminasjon). 

Estimat 
Middelflom 

Q200/ QM 
Q200 

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

Lav (95 %) 0.09 494  0.25 

Middel 0.18 989 2,76 0.49 

Høy (95 %) 0.36 1978  0.98 

 

4.3.3 Den rasjonale formelen 

Den rasjonale formelen beregner flomvannmengde basert på nedbørstatistikk, feltareal og 

antatt avrenningskoeffisient. Dimensjonerende nedbør hentes fra relevant IVF-kurve eller 

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.  

Det ligger en stor grad av usikkerhet i valget av dimensjonerende nedbørverdier. Det er valgt 

å hente dimensjonerende nedbør fra IVF-kurven ved Hamar. Valgt kurve ligger høyere enn 

kurven ved Lillehammer (som ligger geografisk nærmest) for aktuelle returperioder og 

benyttes for å ta høyde for usikkerhet.  Hamar-kurven er også basert på flere år med 

måledata. 

Konsentrasjonstiden til feltene er beregnet ved bruk av formel for naturlig felt gitt i SINTEF 

(1992). Avrenningskoeffisient (C-verdi) er estimert etter fordeling av terrengtyper basert på 



Oppdrag: 20500 Øyer, Musdalsæter - Flomfarevurdering 
Rapport: Flomfarevurdering 
Dokument nr.: 20500-01-2. Dato: 2021-01-20  

 

Areal + AS   12/21 
 

aktuelle veiledere og erfaringsdata. Benyttede parametere og resultater fra beregninger 

med den rasjonale metoden er vist i Tabell 4. 

Tabell 4: Benyttede parametere og resultater fra beregninger med den rasjonale formel. 

Vassdrag 
Areal 
[ha] 

Kons. Tid 
[min] 

I200 
[l/s*ha] 

C-verdi 
Q200 
[m3/s] 

Punkt 1 13 40 106,2 0,4 0,55 

Punkt 2 18 50 87,5 0,4 0,80 

 

4.4 Klimaframskrivninger 
Anbefalinger i NVE (2016) og klimaprofil for Oppland (klimaservicesenteret, 2017) anbefaler 

et klimapåslag på minimum 20 % for å ta hensyn til forventet økning i flomstørrelser frem 

mot år 2100. I de nyeste anbefalingene fra Norsk Klimaservicesenter er det anbefalt et 

påslag på 50 % til dimensjonerende nedbør for felt med konsentrasjonstid mindre enn en 

time og returperioder større enn 50 år (Klimaservicesenteret, 2020).  

Da den vurderte bekken i hovedsak er et naturlig felt der det nødvendigvis ikke er en direkte 

sammenheng mellom returperiode på nedbør og vannføring vurderer vi et klimapåslag på 40 

% som hensiktsmessig. 

4.5 Vurdering av resultater og dimensjonerende vannmengder 
Resultatene fra den rasjonale formelen ligger i øvre konfidensintervall til flomformelverket 

(der middelavrenning er økt fra avrenningskartet). På bakgrunn av en forventet rask 

avrenningskarakteristikk ved høy metning i oppstrøms myrer synes dette realistisk. 

Resultatene fra den rasjonale formelen settes derfor som dimensjonerende for de to 

punktene. Spesifikk 200-årsflom uten klimapåslag er estimert til ca. 4300 l/s*km2.  

Dimensjonerende 200-årsflom i bekken for de to punktene med klimapåslag er vist i Tabell 5. 

Tabell 5: Beregnet 200-årsflom inkludert klimapåslag i vurdert bekk. 

 Feltareal 
[km2] 

Klimapåslag 
[%] 

200-årsflom + klima 
[m3/s] 

Punkt 1 0,13 40 0,75 

Punkt 2 0,18 40 1,1 
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5 Hydraulisk modellering 

5.1 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.  

Da blant annet bekkeløpet stedvis er bratt, bekkegeometrien er varierende samt at 

dimensjonerende vannmengder er lave forventes det at modellresultatene vil inkludere en 

betydelig usikkerhet. Resultatene benyttes derfor sammen med registeringer og 

betraktninger fra befaringen til å vurdere faresoner.  

5.2 Oppsett av modell 

5.2.1 Modelloppsett 

Basert på bakkepunkter fra LiDAR-data av området fra 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 5 

Tabell 6: Parametere benyttet i Hec-Ras modell. 

Parameter Verdi 

Oppløsning på terrengmodell 1 x 1 meter 

Oppstrøms grensebetingelse Normalstrømning 

Nedstrøms grensebetingelse Normalstrømning 

Cellestørrelse beregningsgrid 1,5 x 1,5 meter 

Likningssett Full momentum 

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

Manningstall 10 
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Figur 5: Illustrasjon av terrengmodell, beregningsgrid og plassering av grensebetingelser.  

 

5.3 Faresone for 200-årsflom 
Basert på resultater fra modelleringen og registreringer fra befaringen er det tegnet opp 

faresone for flom for planområdet. 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 gjelder for eksisterende situasjon. 

Oppstrøms Djupdalsvegen renner bekken i et definert søkk med god kapasitet. Ved 

Djupdalsvegen vil flomvann bli avskåret av vegen mot lavbrekk på veibanen som er området 

ved sikkrenne (Ø550). Vannet ledes herifra tilbake til nedstrøms bekkeløp. På høyde med 

Djupdalsvegen 73 og 75 er det et større flatt område der vann vil fordele seg utover i 

terrenget. Videre krysser bekken en skiløype der flomvann kan bli avskåret langs løypa 

sørover. Dette vannet kan potensielt også bli ledet videre ned skråningen øst for bekken. 

Resulterende faresone fremkommer av Figur 6.  
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Figur 6: Faresone som viser områder utsatt for flom med en årlig sannsynlighet større enn 
1/200 i år 2100 (sikkerhetsklasse F2). 

5.4 Vurdering av erosjonssikkerhet 
I henhold til krav i TEK17 skal byggverk plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår skade 

ved erosjon. Selve bekkeløpet vurderes lite erosjonsutsatt mens eventuelle tiltak som 

kryssende veger, fyllinger ol. kan være erosjonsutsatt dersom de ikke erosjonssikres 

tilstrekkelig. Det anbefales uansett en sikkerhetsavstand på 10-20 meter mot bekkeløpet, 

noe som er tilfredsstilt i foreliggende versjon av reguleringsplan der tomter er lagt i en 

avstand på minimum 20 meter (datert 12.11.2020). 
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6 Risikoreduserende tiltak 

6.1 Redusere omfang av faresoner 

6.1.1 Generelt 

Faresonen for flom (ref. Figur 6) er i konflikt med flere planlagte tomter sør for 

Djupdalsvegen. Det beste tiltaket mot flom er å plassere nye byggverk utenfor faresonen. 

Dersom det skal plasseres byggverk innenfor sonen må det utføres risikoreduserende tiltak. 

Det skisseres her mulige tiltak for tomtene. Tiltakene må senere verifiseres hydraulisk for å 

sikre tilstrekkelig funksjon når detaljer foreligger. Kun de flomfaglige aspektene av tiltakene 

er vurdert.  

6.1.2 Tomter øst for Djupdalsvegen 73 og 75 

Øst for Djupdalsvegen 73 og 75 berøres to tomter av faresonen for flom, vist på Figur 7. 

Dimensjonerende 200-års flomnivå er her beregnet til kote + 811,8 moh. (NN2000). 

Inkludert en sikkerhetsmargin på 0,2 meter vurderes det at for de to tomtene vil et 

tilstrekkelig tiltak være å heve planeringshøyden til nye bygg til minimum kote + 812,0 moh. I 

tillegg må det sikres fall fra bygg.  

 

Figur 7: Tomter berørt av faresone for flom øst for Djupdalsvegen 73 og 75. 
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6.1.3 Tomter øst for Djupdalsvegen 107 

Øst for Djupdalsvegen 107 berøres 5 tomter av faresonen for flom, vist og nummerert på 

Figur 8.  

Faresonen berører kun en mindre del av tomt 1 og det virker her realistisk å plassere ny 

bebyggelse utenfor faresonen. 

Faresonen som delvis dekker tomt 2, 3, 4 og 5 er et resultat av at flomvann kan bli ledet på 

avveie langs eksisterende skiløype lengre oppstrøms. Det foreslås her et kombinert tiltak der 

kapasiteten til kryssingen av skiløypa økes (se avsnitt 6.2), og det etableres en avskjæring 

langs planlagt veg nedstrøms som leder flomvann tilbake til kulvert under veg og bekkeløp. 

Avskjæringen kan etablerers i form av en definert veigrøft med jevnt fall og tilstrekkelig 

erosjonssikkerhet. 

 

Figur 8: Tomter berørt av faresone for flom øst for Djupdalsvegen 107, med skisserte tiltak. 

Øke kapasitet ved 

kryssing av 

eksisterende og ny 

skiløype 

Etablere avskjæring/ definert 

grøft langs veg som leder 

vann tilbake til bekkeløp 
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6.2 Dimensjon til nye stikkrenner 
Alle nye veger som planlegges å krysse den vurderte bekken må etableres på en på slik måte 

at flomvann ikke ledes på avveie ved en dimensjonerende flom. Det anbefales at stikkrenner 

som krysser bekken dimensjoneres for en 200-årsflom inkludert klimapåslag. For å ta høyde 

for restrisiko bør det i tillegg etableres et definert lavbrekk over vegbanen ved stikkrenner. 

Nødvendige dimensjoner til stikkrenner som krysser bekken er hentet fra nomogrammer for 

innløpskontrollerte kulverter gitt i SINTEF (1992). Det forutsettes dermed at stikkrennene 

legges innløpskontrollert, som i praksis vil si at de legges med et fall større enn ca. 10 

promille.  

For stikkrenner fra Djupdalsvegen og nordover anbefales det å benytte stikkrenner med 

innvendig dimensjon på 800 mm, mens for stikkrenner sør for Djupdalsvegen anbefales det 

stikkrenner med innvendig diameter på 1000 mm. Det anbefales at stikkrenner anlegges 

med tineanordning (steamslange eller tilsvarende) for å kunne åpnes ved igjenfrysing / 

iskjøving. 
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7 Søkk i østre del av planområdet 
I østre del av planområdet er det et tydelig sørgående søkk i terrenget, vist i Figur 9. 

Feltarealet til søkket er begrenset og estimert til ca. 0,035 km2 basert på kartstudier. Med 

antagelse om samme spesifikke vannmengder ved en 200-årsflom inkludert klimapåslag som 

i flomberegningen i kapittel 4 gir det en vannmengde på 150 l/s.  

Det planlegges anlagt et deponi i søkket. Det må her opprettholdes et definert lavbrekk som 

sikrer at vannet får samme drensretning samt ledes til samme utløpspunkt som i dag. Ved 

kryssing av søkket anbefales det å benytte rørkulverter med innvendig diameter på 

minimum 500mm, samt det kulvert legges med fall større enn 10 promille.  

 

Figur 9: Lokasjon til søkk i østre del av planområde der lavbrekk må opprettholdes. 
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8 Konklusjon 
Dimensjonerende 200-årsflom i bekken, inkludert et klimapåslag på 40 %, er beregnet til 

mellom 0,75 og 1,1 m3/s.  Det er etablert en hydraulisk modell av bekken med omliggende 

områder. Basert på vurdering av modellresultater og registeringer fra feltbefaring er det 

tegnet faresone for flom etter sikkerhetsklasse F2.  

Den vurderte faresonen dekker delvis 7 tomter i forliggende forslag til reguleringsplan. Det 

er i rapporten gitt forslag til avbøtende tiltak i tilknytning til disse tomtene. Det beste tiltaket 

mot flom er å plassere nye byggverk utenfor faresonen. Tiltakene må senere verifiseres 

hydraulisk for å sikre tilstrekkelig funksjon når detaljer foreligger. Kun de flomfaglige 

aspektene av tiltakene er vurdert. 

Alle nye veger som planlegges å krysse den vurderte bekken må etableres på en på slik måte 

at flomvann ikke ledes på avveie ved en dimensjonerende flom. Det anbefales at stikkrenner 

som krysser bekken dimensjoneres for en 200-årsflom inkludert klimatillegg. For å ta høyde 

for restrisiko bør det i tillegg etableres et definert lavbrekk over vegbanen ved stikkrenner. 

For stikkrenner fra Djupdalsvegen og nordover anbefales det å benytte stikkrenner med 

innvendig dimensjon på 800 mm, mens for stikkrenner sør for Djupdalsvegen anbefales det 

stikkrenner med innvendig diameter på 1000 mm. Det anbefales at stikkrenner anlegges 

med tineanordning (steamslange eller tilsvarende) for å kunne åpnes ved tilfrysing / 

iskjøving. 
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