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Flom- og overvannsvurdering for Hagejordet 
Sammendrag 
I forbindelse med detaljregulering for Hagejordet, Søre Ål, er Skred AS bedt om å gjøre en 

vurdering av overvannshåndtering og flomfare for området. Planområdet grenser mot en 

bekk på nordlig side som potensielt utgjør en flomfare (Hagebekken). Nedstrøms 

planområdet er det et ravineområde hvor det tidligere har gått flere skred mot jernbanen. 

Det er et mål at håndteringen av overvann i planområdet ikke skal gi økt ulempe med tanke 

på flom og skred for nedstrøms områder. 

Krav til sikkerhet mot flom er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10) med veileder. Planområdet 

ligger, med planlagt arealbruk, innenfor sikkerhetsklasse F2 som betyr at området minimum 

skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot en 200-årsflom. Hagebekken har i dag god flomkapasitet, 

men overhøyden mot planområdet er liten på deler av strekningen. I tillegg har bekken en 

potensiell flomvei gjennom planområdet som må tas hensyn til. 

Det finnes i dag ikke et samlet regelverk som omhandler overvannshåndtering. Basert på 

aktuelle lover og forskrifter anbefales det at løsninger for overvann dimensjoneres for 

minimum en 20-årshendelse, mens det totale systemet med flomveier dimensjoneres for 

minimum en 200-årshendelse. For å redusere faren for flom og skred mot nedstrøms 

jernbane anbefales det at alt overvann fra utbygde områder ledes til Hagebekken som har et 

erosjonssikret bekkeløp som tåler stor belastning. Dette setter krav til 

overvannshåndteringen da flomvannføringen i Hagebekken ikke bør øke som en konsekvens 

av utbyggingen. Det anbefales å benytte en treleddsstrategi for håndtering av overvann. 

Krav til overvannshåndteringen, som skal følges opp ved detaljering av området, er utredet i 

rapporten. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
I forbindelse med detaljregulering for Hagejordet, Søre Ål, er Skred AS bedt om å gjøre en 

vurdering av overvannshåndtering og flomfare for området. Planområdet grenser mot en 

bekk på nordlig side som potensielt utgjør en flomfare. Nedstrøms planområdet er det et 

ravineområde hvor det tidligere har gått flere skred mot jernbanene. Det er et mål at 

håndteringen av overvann i planområdet ikke skal gi økt ulempe med tanke på flom og skred 

for nedstrøms områder. 

NVE retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplaner (NVE, 2011a), NVE veileder Flaumfare 

langs bekker (NVE, 2015a) og Norsk Vann rapport Veiledning i klimatilpasset 

overvannshåndtering (Norsk Vann, 2008) har vært sentrale i arbeidet.  

1.2 Befaring 
Befaring i området ble utført av Petter Reinemo 20. oktober 2016.  Planområdet ble 

undersøkt sammen med nedstrøms ravineområder og kritiske punkter til Hagebekken. Det 

ble også gjort oppmåling av karakteristiske tverrprofiler av Hagebekken med GPS som 

benyttes videre i flomfarevurderingene. 

12. januar 2017 ble det utført en supplerende befaring med fokus på potensielle flomveier 

langs Åsmarkvegen. 
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2 Regelverk og føringer 

2.1 Overvannshåndtering 

2.1.1 Lovverket 

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

tettsteder (Klima- og miljødepartementet, 2015). Det forelegger 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.» 

 

 TEK10 § 13-16 

«Terrenget rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverk dersom ikke andre 

tiltak er utført for å lede bort overflatevann.» 

 

 TEK10 § 15-10 

 

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

oversvømmelser eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.  

2c) «Overvann, her under drensvann, skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen 

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

avløpsanleggene.» 

 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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2.1.2 Kommuneplan 

I arealdelen til Lillehammer kommune sin Kommuneplan for 2011 – 2024 er det gitt 

bestemmelser knyttet til overvann som skal avklares videre på reguleringsplannivå. § 3.3 

som omhandler overvann er gjengitt under: 

§ 3.3 Overvann 

Ved ny bebyggelse og/eller større ombygginger/rehabiliteringer (fortetting eller nye 
områder) gjelder følgende hovedprinsipper: 
 

a. Overvann skal håndteres lokalt, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning 
eller på annen måte. 

b. Ved fortetting, planlegging av nye bebyggelsesområder, gater/veger, eller endringer 
av eksisterende forhold skal overvannshåndtering vies ekstra oppmerksomhet. Bruk 
av gater/veger/P-plasser/grøntanlegg/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. 
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2.2 Krav til sikkerhet mot flom 

2.2.1 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.» 

Byggteknisk forskrift TEK10 § 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 TEK10 gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de 

ulike sikkerhetsklassene for flom (DiBK, 2016).  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i flomfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK10 (DiBK, 2016). 

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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2.2.2 Kommuneplan 

I arealdelen til Lillehammer kommune sin Kommuneplan er det bestemmelser knyttet til 

flom som skal avklares videre på reguleringsplannivå. § 3.1 som omhandler flom og 

flomskred er gjengitt under: 

§ 3.1 Flom/Flomskred 

Flom og flomskredutsatte områder framgår av tematisk kartutsnitt for fare- og 
risikosoner for flom og flomskred. 
 

a. All virksomhet i flom- og flomskredutsatte områder skal ta hensyn til risiko for flom og 
flomskred (massetransport skred). 

b. Før det gis tillatelse til bygging langs vassdrag skal det dokumenteres at området ikke 
er utsatt for flom eller flomskred. 

c. For alle byggeområder skal det utarbeides en ROS-analyse jf. § 3.7 i 
planbestemmelsene og retningslinje 6 til kommuneplanen. 

d. Nødvendige sikringstiltak må inngå i reguleringsplan der dette kan bli aktuelt. Det 
generelle sikkerhetskravet iht. TEK10 § 7-2 er tilfredsstillende sikkerhet mot 200-års 
flom. 

e. Minimum en sone på 20 meter på hver side av bekker og elver er potensielle 
fareområder, og skal som hovedregel ikke anvendes til utbyggingsformål. På 
strekninger med løsmasseskråninger høyere enn 20 meter bør bredden minst være lik 
høyden. 

f. Nødvendige sikringstiltak mot flom og flomskred skal være gjennomført før utbygging 
av området. 

g. For nybygg i de kartlagte områdene fra Lillehammer renseanlegg til Mosodden, og fra 
Vingnesvika til Leirvika, skal minimum byggehøyde settes til kotehøyden for 200-
årsflommen pluss 50 cm. Ved dispensasjon fra denne bestemmelsen, må det stilles 
krav om og gjennomføres konkrete sikringstiltak. 
 

2.2.3 Aktuelle krav for planområdet 

I retningslinjene til TEK10 er det gitt ulike eksempler, beskrevet på forrige side, på hva slags 

bebyggelse som ligger innenfor de ulike sikkerhetsklassene mot flom. Reguleringsplanen for 

Hagejordet faller derfor innenfor sikkerhetsklasse F2 som medfører at området skal være 

flomsikkert mot 200-årsflom. I tillegg skal bebyggelse være sikret mot eventuell erosjon i 

vassdragene. Bestemmelsene i Kommuneplanen følger opp kravene i TEK 10, der det også er 

krav om at eventuelle sikringstiltak mot flom skal utredes på reguleringsplannivå.  
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2.3 Uttalelse fra jernbaneverket 
I forbindelse med varsel om igangsatt planarbeid har Jernbaneverket kommet med en 

uttalelse til planarbeidet (brev datert 22.08.2016). I brevet gjøres det oppmerksom på at 

Dovrebanen, som ligger rett nedstrøms planområder, er preget av rasutsatte skråninger som 

har gitt skader på jernbanen gjentatte ganger. Endret arealbruk i aktuelle nedbørfelt kan 

endre den hydrologiske situasjonen i området. Jernbaneverket etterspør en grundig 

vurdering som viser om planlagt tiltak kan føre til økt fare for skred mot jernbanen eller 

endre dreneringsforhold. Det henvises til den aktuelle uttalelsen for utfyllende beskrivelse. 
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3 Beskrivelse av planområdet 
Detaljreguleringsplan for Hagejordet omfatter ny boligbebyggelse (ca 6,2 ha) og 

næringsvirksomhet (ca 1,3 ha). Planområdet ligger sør for Lillehammer sentrum i 

Lillehammer kommune, Oppland. Rett vest for planområdet er et ravineområde der det er 

registrert flere jord- og flomskred mot jernbanen. Nord i planområdet renner det en bekk 

(omtalt som Hagebekken i rapporten) som potensielt kan utgjøre en flomfare for området. 

Figur 1 viser plasseringen av planområdet, Hagebekken, samt det skredutsatte 

ravineområdet og jernbane vest for planområdet. 

 

Figur 1: Plassering av planområdet med Hagebekken, ravineområde og jernbane. 
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Utbyggingsområdet består i dag av dyrket mark. Hele området har et jevnt fall vestover der 

overflatevann fordeler seg til nedstrøms raviner. I situasjoner med høy grunnvannstand 

(eller frost i bakken) og kraftig nedbør forventes det at den spesifikke avrenningen fra feltet 

vil være stor. Avrenningen kan få et ekstra bidrag i form av snøsmelting. For situasjoner med 

stor avrenning forventes det en betydelig større avrenningskoeffisient og lavere 

konsentrasjonstiden enn ved normalsituasjoner.  

Figur 2 viser et bilde av deler av landbruksområdene der det planlegges utbygging. 

 

Figur 2: Planområdet sett fra sørøstlig side. 
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4 Nedstrøms områder 
Den eksisterende situasjonen i nedstrøms områder er vurdert. Nedbørfeltene til nedstrøms 

ravineområder som berører planområdet er kartlagt gjennom GIS-analyse. Feltgrenser er 

satt basert på en terrengmodell, generert fra laserdata, med en oppløsning på 1×1 meter. 

Figur 3 viser aktuelle feltgrenser. Alle delfeltene, med unntak av Felt 9, avgrenses av 

Fylkesvei 213 på oppstrøms side. Feltgrensene er i praksis avhengig av situasjonen til den 

avskjærende veien som ligger omtrent midt i planområdet. Feltene kan derfor skifte karakter 

avhenigig av tilstand på stikkrenner og grøfter. 

 

Figur 3: Eksisterende nedbørfelt som berøres av planområdet. 

Felt 1, 2 og 3 berører i liten grad planområdet og vil ikke bli påvirket av utbyggingen. 

Overvann fra planområdet må ikke ledes hit etter utbygging. Felt 3 innebefatter en ravine 

som i dag ikke er erosjonssikret. 

Felt 4 har et større feltareal enn nabofeltene. Deler av løpet i ravinen er ikke erosjonssikret. 

En av stikkrennene, under øvre kryssende veg, i ravineområdet har et delvis gjentettet 

innløp som reduserer kapasiteten betraktelig (se figur 4). En tett stikkrenne øker faren for 

oppstuving av flomvann som i verste konsekvens kan resultere i utglidning av veikroppen. 

Utbyggingen bør ikke øke avrenningen til felt 4.   
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Figur 4: Delvis tett stikkrenne i felt 4. 

Felt 5 og 6 sees i sammenheng på grunn diffuse feltgrenser. Nedre del av ravinen er godt 

plastret med god sikkerhet mot erosjon. Lengre oppstrøms er løpene ikke erosjonssikret.  

Felt 7 kan potensielt omfatte en større del av landbruksområdene som skal bygges ut. 

Ravinen fremstår i dag uten noe definert bekkeløp. Avrenningen var lav under befaringen 

noe som skyldes oppstrøms vei som virker avskjærende. 

Felt 8 har diffuse feltgrenser der feltarealet virker å være større enn hva som fremkommer 

av GIS-analysen. Bekkeløpet er godt plastret og det er etablert et flomløp ved nedstrøms 

kulvert (Ø800) som kan lede flomvann forbi inntaket og gjennom en jernbaneundergang.  

Felt 9 innebefatter delfeltet til Hagebekken nedstrøms Fylkesvei 213. Hagebekken er 

behandlet separat i kapittel 5. På grunn av tidligere skredhendelser er bekkeløpet i ravinen 

godt plastret med grov sprengstein og blokker, se figur 5. Erosjonssikkerheten anses derfor 

som god. Under jernbanen er det en kulvert som består av en akselerasjonssone som går inn 

i en kulvertdel med mindre dimensjon. Den minste dimensjonen i kulvertsystemet tilsvarer 

en lysåpning på 0,66 m2 (h × b = 1,1 × 0,6).    
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Figur 5: Plastring av Hagebekken. 

Innløpet til kulverten under Jernbanen er vist i figur 6. Vannhastighet i akselerasjonssonen 

ved flom er estimert til mellom 2,5 – 3,0 m/s. Med et tverrsnittareal på 0,66 m2 er 

kapasiteten til kulverten anslått til mellom 1,65 og 2 m3/s. 

 

Figur 6: Kulvert under jernbanen (Hagebekken/Felt 9). 

En samlet vurdering av bekkeløp, ravineområder, nedbørfelt og tidligere registrerte 

skredhendelser tilsier at utbyggingen ikke må øke avrenningen til nedstrøms områder. En 

økning i avrenning kan gi økt fare for både flom og skred mot jernbanen. Stikkrennene under 

jernbanen har, gitt av Jernbaneverket sin database, dimensjoner på 300 og 400 mm som 

betyr begrenset kapasitet og større fare for tilstopping.. 
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5 Vurdering av flomfare fra Hagebekken 

5.1 Metode 
Flomberegning 

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

vil blant annet basere seg på 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. For hvert 

nedbørfelt må det derfor gjøres en individuell vurdering med utgangspunkt i beliggenhet, 

feltkarakteristikk og foreliggende måledata.  

Retningslinjer for flomberegninger (NVE, 2011b), Veileder for flomberegninger i små 

nedbørfelt (NVE, 2015b) og Anbefalte metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

(NVE, 2015c) er lagt til grunn for flomberegningene. NVE (2015b) og NVE (2015c) omhandler 

små nedbørfelt der feltareal er mindre enn ca 50 km2. 

Vannlinjeberegning 

I beregning av vannlinje og hydrauliske parametere er programvaren Hec-Ras benyttet. Hec-

Ras er en programvare utviklet av U.S. Army som behandler løsning av både energilikningen 

og momentlikningen for stasjonær strømning. Inngangsparameterne til modellen er 

geometri (elv, elvebanker og konstruksjoner), ruhet, grensebetingelser og vannføring. For 

Hagebekken benyttes det en 1-dimensjonal modell.  

Hec-Ras modellen kalibreres ved å justere energitap- og ruhetsparameterne slik at det blir 

samsvar mellom målte og modellerte verdier. Dersom det ikke foreligger kalibreringsdata 

settes ruheten basert på anbefalinger i aktuell litteratur (Chow, 1959) og erfaringsdata. 

Modelleringen og resultatene blir vurdert opp mot registreringer gjort under befaringen av 

aktuelt vassdrag og kritiske punkter. 

Kartlegging av potensielle flomveier 

Potensielle flomveier er kartlagt med utgangspunkt i en terrengmodell etablert basert på 

laserdata. Ved kritiske punkter (kulverter, bruer ol.) er det gjort en analyse av drensveier der 

det er undersøkt om flomvann vil gå tilbake til bekkeløpet eller ta en alternativ vei. 

Programvarene SAGA GIS og Whitebox GAT er benyttet i disse analysene.  I tillegg er 

flomveikart i Oppland og Hedmark (Fylkesmannen i Oppland, 2016) benyttet. 
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5.2 Flomberegning 

5.2.1 Beskrivelse av nedbørfelt og beregninger 

Beskrivelse av nedbørfelt 

Hagebekken drenerer vestover der feltet strekker seg fra myrområdene sør for Røyslimoen 
til Mjøsa. Nedbørfeltet er karakterisert som lite og forholdsvis bratt med en jevn gradient. 
Det forventes derfor en rask avrenningskarakteristikk der flomtoppene, spesielt ved 
regnflommer, kan være markante. Middelvannføringen i området er lav. Basert på 
erfaringsdata fra Lillehammer kommune har de største flommene i bekken forekommet som 
smelte- og kombinasjonsflommer. Det forventes at også regnflommer kan generere større 
flommer i bekken. De nedre områdene av nedbørfeltet er påvirket av urbane områder som 
vil øke den spesifikke vannføringen i bekken. Feltkarakteristika til bekken er gitt i tabell 2 
mens feltgrensene, med planområdet, er vist i figur 7. Feltgrensene er etablert på laserdata. 

Tabell 2: Feltkarakteristika til Hagebekken. 

Elv 
Feltareal 

[km2] 
qN 

[l/s*km2] 
Elvelengde 

[km] 
Eff. Sjø 

[%] 
Skog 
[%] 

Dyrket  
[%] 

Urban 
[%] 

Høydeint. 
[moh] 

Hagebekken 1,41 12,9 2,9 0 67 12 9 208 - 490 
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Figur 7: Feltgrensene til Hagebekken. 

 

Valgte metoder 

Det foreligger ingen kjente målinger av flomvannføringer i Hagebekken eller i nærliggende 
vassdrag med tilsvarende feltparametere. Det hydrologiske grunnlaget er derfor begrenset. 
Flomberegningen vil basere seg på bruk av ulike metoder der resultatene blir sammenstilt og 
vurdert mot hverandre.  
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Relevante målestasjoner 

Det er funnet to vannføringsstasjoner som kan gi en indikasjon på flomvannføringen i 
Hagebekken. Begge stasjonene har et vesentlig større feltareal og en slakere karakteristikk 
slik at det forventes lavere spesifikke vannføringer. Feltkarakteristika til de to feltene er gitt i 
tabell 3, mens beliggenhet er vist i figur 8. Begge stasjonene har en vannføringskurve med 
god kvalitet for flomvannføringer. 

Tabell 3: Feltkarakteristika til referansevassdrag. 

Målestasjon Måleperiode 
Feltareal 

[km2] 

qN 

[l/s*km2] 
Eff. 
Sjø 
[%] 

Skog 
[%] 

Dyrkning 
[%] 

Urbant 
[%] 

Høydeint. 
[moh] 

2,1 Hådammen 1990 - dd 38,9 21 1 70 1 0 449 - 744 

2,323 Fura 1970 - dd 45,2 12 0 76 1 0 349 - 758 

 

 

Figur 8: Lokasjon til utvalgte referansevassdrag for Hagebekken. 
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Den rasjonale formelen 

Den rasjonale formelen beregner flomvannmengde basert på nedbørstatistikk, feltareal og 

antatt avrenningskoeffisient. Dimensjonerende nedbør hentet ut fra relevant IVF-kurve 

basert på estimert konsentrasjonstid. Konsentrasjonstid estimeres på bakgrunn empirisk 

formel for naturlig felt gitt i SINTEF (1992) og faglig skjønn. Avrenningskoeffisienten (C-verdi) 

er et uttrykk for hvor stor andel av den totale nedbøren som går direkte til 

overflateavrenning. Det forventes at avrenningskoeffisienten øker med økte returperioder 

som en konsekvens av mer vann og større vannmetning i feltet. Høy vannmetning vil 

medføre at en større andel av nedbøren går direkte til avrenning og at feltet får en kortere 

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. For nærmere beskrivelse av den rasjonale 

formelen henvises det til NVE (2015b). 

 

Flomformelverk 

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

feltareal er mindre enn 50 km2. Formelverket ble utarbeidet i forbindelse med NIFS-

prosjektet (Etatsprogrammet Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred, 2012-2015). 

Inngangsparameterne til formelen er feltareal, midlere avrenning og effektiv sjøprosent. Den 

største usikkerheten ligger i estimat av middelflom, og resulterende vekstkurve vurderes 

som robust. Det betyr at et godt estimat av middelflom vil redusere usikkerheten i 

beregningene betraktelig. Formelverket gir kulminasjonsverdier direkte. Det henvises til NVE 

(2015b) for utfyllende beskrivelse. Flomformelverket er vurdert som svært relevant for 

Hagebekken. 

 

5.2.2 Flomberegning med utvalgte metoder 

Målestasjoner 

Vannføringsmålinger fra de aktuelle målestasjonene er hentet ut og analysert gjennom NVE-

databasen Hydra2. Det er gjort en flomfrekvensanalyse av måleserien på årsflommer. 

Analysen er gjort på findata (FINUT) og verifisert gjennom døgndata (DAGUT).  

For hver måleserie er det gjort et valg av type frekvensfordeling basert på serielengde samt 

frekvenskurven sin tilpasning til måledataene.  Resultatene fra flomfrekvensanalyse på 

aktuelle måleserier er presentert i figur 4. 
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Tabell 4: Resultater fra flomfrekvensanalyse på årsflommer, frekvensfordeling. 

Målestasjon År 
Feltareal 

[km2] 

Middelflom 
Q20 / 
QM 

Q200 / 
QM 

Metode QM 

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

2,1 Hådammen 
 

26 38.9 9.24 236 1.53 2.23 Gen. Log 

2,323 Fura 
 

44 45.2 13.12 320 1.54 2.2 Gen. log 

 

Den rasjonale formelen 

Konsentrasjonstiden til feltet er estimert til 95 minutter. IVF kurve 12290 Hamar 2 er 

benyttet basert på anbefalinger fra Lillehammer kommune. Hamar-kurven gir, for aktuell 

konsentrasjonstid, noe høyere nedbørverdier enn både 12670 Lillehammer og de regionale 

IVF-kurver for region 2 og 3 (MET, 2015). Basert på en vurdering av terrengtype samt 

erfaringsdata virker en avrenningskoeffisient på 0,3 – 0,4 å være realistisk. Resultater gitt av 

den rasjonale formelen for Hagebekken er presentert i tabell 5. 

Tabell 5: Resultater fra den rasjonale formelen. 

IVF-kurve Kons. Tid [min] 
I200 

[l/s*ha] 
C-verdi 

Areal 
[km2] 

Q200 

[m3/s] 

12290 Hamar 2 95 55,4 0,3 1,41 2,3 

12290 Hamar 2 95 55,4 0,4 1,41 3,1 

 

Flomformler for små nedbørfelt 

Resultatene gitt for medianverdi fra flomformelverket for små nedbørfelt er presentert i 

tabell 6. Både frekvensfaktorer og flomstørrelser er vist. 

Tabell 6: Resultater fra flomformelverket for små nedbørfelt, kulminasjonsverdier. 

Bekk 
 Middelflom Q20  

[m3/s] 
Q200  

[m3/s] QM 

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

Hagebekken 
Nedre 
95% 

0,3 211 0,55 0,85 

Hagebekken Median 0,6 422 1,05 1,75 

Hagebekken 
Øvre 
95% 

1,2 844 2,1 3,5 
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Klimaframskrivninger 

NVE (2016) anbefaler et klimapåslag på minst 20 % for mindre naturlige felt på Østlandet 

som reagerer sterkt på styrtregn. I klimaprofil for Oppland anbefales det i forbindelse med 

overvannshåndtering et klimatillegg på 40 % for regnskyll med varighet på under 3 timer. Da 

det i Hagebekken nødvendigvis ikke er direkte sammenheng mellom dimensjonerende 

nedbør og dimensjonerende avrenning, samt at feltet er påvirket av urbane områder er det 

valgt å benytte et klimapåslag på 30%.  

5.2.3 Dimensjonerende 200-årsflom 

Den rasjonale formelen gir flomverdier i det øvre usikkerhetsintervallet til flomformelverket 

og verdier vesentlig høyere enn referansevassdragene. Med bakgrunn i den urbane 

påvirkningen og feltets bratte karakteristikk virker resultatene gitt fra den rasjonale 

formelen å være realistiske. En avrenningskoeffisent på 0,35 gir en 200-årsflom som tilsvarer 

gjennomsnittet av medianverdi og det øvre estimatet fra flomformelverket. Det tilsvarer en 

vannmengde på 2,7 m3/s. Inkludert et klimatillegg på 30% er dimensjonerende 200-årsflom 

satt til 3,5 m3/s, som tilsvarer en spesifikk vannmengde på ca 2500 l/s*km2.  

 

5.3 Vannlinjeberegning 

5.3.1 Modelloppsett 

Det er etablert en modell av Hagebekken i Hec-Ras for bekkestrekningen som berører 

planområdet. Geometrien er konstruert basert på terrengmodell bygget opp av laserdata og 

profiler målt opp med GPS. Ø1200-kulverten nedstrøms feltet er lagt inn for å vurdere 

oppstuvingseffekt. Normalstrømning er benyttet som øvre og nedre grensebetingelse. Det er 

benyttet et Manningstall på 15 i bekkeløpet og 10 på sidekantene. Figur 9 viser plasseringen 

av profilene i modellen. Modellen er kjørt for en estimert 200-årsflom på 3,5 m3/s. 
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Figur 9: Tverrprofiler i Hec-Ras modellen av Hagebekken. 

5.3.2 Resultater 

Resultatene fra modelleringen er vist i tabell 7. Profil 4 til 7 er aktuelle for planområdet der 

dimensjonerende vanndybde er beregnet til mellom 0,7 til 0,85 meter. Det anbefales å legge 

på en sikkerhetsmargin på 0,5 meter over beregnet 200-års vannlinje for å ta hensyn til snø, 

is, drivgods og annen usikkerhet. Det medfører at ny bebyggelse bør ligge minimum 1,35 

meter over nivået til bunn bekk. Det anbefales derfor å heve sideterrenget eller anlegge en 

mindre voll på strekningen for å tilfredsstille dette kravet.  

Kulverten ved høydebassenget har ikke tilstrekkelig kapasitet for en estimert 200-årsflom 

(inkludert klimatillegg). Det bør enten sikres et trygt overløp, som sikrer at flomvann som når 

veibanen ledes direkte tilbake til bekken, eller øke dimensjon på kulvert. 

Tabell 7: Resultater fra modellering av Hagebekken for en 200-årsflom. 

Profil 
200-årsflom inkludert klimatillegg 

Vannlinje 
[moh] 

Vanndybde 
[m] 

Flomsikkert nivå 
[moh] 

Vannhastighet 
[m/s] 

1 205.1 0.5 205.5 2.9 

2 206.4 0.6 206.7 2.6 

3 207.55 1.2 207.5 1.0 

4 209.9 0.6 210.25 2.2 

5 210.75 0.7 211.1 1.2 

6 212,15 0.7 212.5 2.1 

7 213,15 0.6 213.5 1.9 
 



Oppdrag: 16156 Lillehammer, flom/overvann Hagejordet 
Rapport: Flom- og overvannsvurdering for Hagejordet 
Dokument nr.: 16156-01-2. Dato: 2017-01-19  

 

Lillehammer kommune   23/35 
 

 

5.3.3 Fare for erosjon 

Dimensjonerende vannhastigheter er beregnet til mellom 1,2 og 2,2 m/s noe som gir 

potensiale for erosjon. Vegetasjonen i bekkekantene bidrar i dag med naturlig 

erosjonssikring. Det anbefales å beholde vegetasjonen langs kantene av bekken. Dersom 

vegetasjon med røtter fjernes må bekken erosjonssikres med stein el. mot planområdet. 

Eventuell voll mot planområdet bør erosjonssikres med stein. 

 

5.4 Kartlegging av flomveier 
Det er gjort en analyse av alternative flomveier som kan berøre planområdet. Potensielle 

drensveier er analysert basert på terrengmodellen etablert av laserdata. I tillegg er 

flomveikart i Oppland og Hedmark (Fylkesmannen i Oppland, 2016) benyttet. Flomveikartet 

er en del av utarbeidelsen av en helhetlig forvaltningsplan for Gudbrandsdalslågen med 

sidevassdrag. Kartet er basert på analyser av en terrengmodell med oppløsning 1×1 meter 

etablert på laserdata og FKB-data. Flomveikartet tar både utgangspunkt i åpne og lukkende 

stikkrenner. 

Analysen på laserdata viser at Hagebekken har en flomvei som kan påvirke planområdet 

dersom kapasiteten på kulverten under Gamle Åsmarkveg (ved Søre Ål skole) blir 

overskredet eller går tett. Flomveien er vist i figur 10. Dersom alt flomvannet ved det kritiske 

punktet ledes til flomveien tilsvarer det en vannmengde på 1,9 m3/s når spesifikk flom er på 

2500 l/s*km2. Dette virker lite realistisk da en vesentlig del av flomvannet vil gå tilbake til 

bekken på motsatt side av kulverten. En dimensjonerende vannføring til flomveien på 1,0 

m3/s virker mer realistisk, men fortsatt noe konservativt. Flomveien har i dag trase til punkt 

7 eller 8 under jernbanen (vist på figur 3) avhengig av situasjon ved oppstrøms avskjærende 

vei. Ved punkt 8 er det etablert et flomløp. 

Flomveikartet viser at det også er potensielle flomveier fra Åsmarkvegen. Kritiske punkter er 

vist og nummerert på figur 11 og verifisert ved befaring. Nedbørfeltene til punkt 2 og 3 har 

et feltareal på ca 0,5 km2. Under en flomsituasjon, med begrenset kapasitet på stikkrennene 

ved punkt 2 og 3, forventes det ikke at alt flomvannet blir ledet til det aktuelle flomløpet og 

videre gjennom planområdet. Dette da flomvannet også vil fordele seg via lokale stikkrenner 

samt renne over vegbanen og videre vestover.  

Punkt 1 på figur 11 innebefatter bekken som renner gjennom boligområdet Skogen Sør. 

Bekken har et feltareal på ca 1,0 km2 og en estimert 200-årsflom, inkludert klimapåslag, på 

2,1 m3/s (Asplan Viak, 2015). Ved punktet ligger det en innløpskontrollert 600 mm-kulvert 

med en hydraulisk gunstig innløpskonstruksjon av tørrmur. Det er en overhøyde mot 

sideterreng på ca 2,4 meter.  

Basert på en samlet vurdering av potensielle flomveier, kritiske punkter, traseer og 

vannmengder virker en dimensjonerende vannmengde til flomveien gjennom planområdet 

på 1,0 m3/s hensiktsmessig. 
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Figur 10: Potensiell flomvei fra Hagebekken som berører planområdet. 
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Figur 11: Flomveikart med kritiske punkter som potensielt kan lede flomvann mot 
planområdet 
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6 Overvannshåndtering 

6.1 Strategi 

6.1.1 Overordnet strategi 

Det er et mål å utarbeide robuste løsninger for håndtering av overvann gjennom lokal 

overvannsdisponering (LOD-tiltak). Løsningene skal fungere under alle årstider. Det 

anbefales at det totale systemet skal dimensjoneres for en estimert 200-årshendelse, noe 

som spesielt setter krav til flomveier. Løsninger for overvannshåndtering, med unntak av 

flomveier, bør dimensjoneres for minimum en 20-årshendelse (Norsk Vann, 2008). 

For ikke å øke faren for flom og skred mot jernbanen foreslås det å lede alt overvann fra 

utbygd område mot Hagebekken. En slik løsning vil redusere feltarealene til ravineområdene 

som gir redusert vannføring. Utbyggingen kan dermed ha en positiv innvirkning på skred- og 

flomfare i området.  

Hagabekken har et godt erosjonssikret bekkeløp ned mot jernbanen som forventes å tåle 

stor belastning (se figur 5). Med foreslått overføring av overvann vil det totale feltarealet til 

bekken øke med ca 0,075 km2. Overvann fra planområdet bør håndteres på en måte som 

ikke øker flomvannføringen i bekken. 

Basert på Geonorge sin kartapplikasjon er området middels egnet til infiltrasjon. Dersom 

infiltrasjon blir benyttet som et sentralt element i overvannshåndteringen bør det 

gjennomføres infiltrasjonsforsøk i feltet.  

 

6.1.2 Treleddstrategi 

For håndtering av overvann i planområdet anbefales det å legge opp til en treleddstrategi. 

Strategien bør integreres i reguleringsplanen. Treleddsstrategien er illustrert i figur 12 og er 

forklart under. En utdypende forklaring finnes i Norsk Vann (2008). 
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Figur 12: Illustrasjon av treleddsstrategien (miljokommune.no). 

 

Første ledd innebefatter oppsamling og infiltrasjon av regn- og smeltevann. Leddet skal 

infiltrere og forsinke overflatevann ved kilden og håndtere vannmengder opp til en gitt 

terskelverdi.  

Andre ledd innebefatter forsinkelse og fordrøyning av avrenning som første ledd ikke klarer 

å håndtere. Leddet skal ta hånd om større nedbørmengder og vil derfor kreve større arealer 

og volum. Åpne blågrønne løsninger i tilknytning til grøntstrukturer er hensiktsmessig å 

benytte til dette formålet. Det kan også benyttes kombinerte løsninger der for eksempel 

gangveier eller lekeplasser tillattes oversvømt i ekstremsituasjoner. Det bør også her legges 

opp til at overflatevann kan infiltreres i grunnen. 

Tredje ledd innebefatter trygge flomveier fra kilde til resipient. Leddet er svært viktig med 

tanke på robustheten til systemet. Leddet skal kunne håndtere ekstremhendelser der 

kapasiteten til overvannsystemet entes er overskredet eller ute av drift. Konkrete forslag til 

tiltak er gitt nedenfor.  
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6.2 Krav til løsninger for overvannshåndtering 
Løsningene for håndtering av overvann skal tilstrebe en situasjon lik situasjonen før 

utbygging. Løsninger for overvannshåndtering må derfor bidra med både forsinkelse, 

fordrøyning og reduksjon av videreført vannmengde noe treleddsstrategien vil bidra til. 

6.2.1 Planområdet sin innvirkning på flomvannføring i Hagebekken 

Planområdet ligger i nedstrøms del av det totale nedbørfeltet, se figur 7. Flomtoppen fra 

planområdet og i Hagebekken forventes ikke å opptre samtidig. Det forventes at flomtoppen 

fra planområdet i de fleste tilfeller vil nå Hagebekken før bekken kulminerer på grunn av 

lavere konsentrasjonstid. Formel for konsentrasjonstid gitt i SINTES (1992) gir en verdi på 95 

minutter for Hagebekken mens konsentrasjonstiden til planområdet er estimert til 25 

minutter. 

Hagebekken strekker seg over et større høydeintervall enn det planområdet gjør, som 

medfører at dimensjonerende flom i de to feltene kan bli generert av ulike prosesser. Ved å 

håndtere overvann på en måte som tilstreber en «før utbygging-situasjon» forventes det at 

flomforholdene i bekken ikke vil øke til tross som en mindre økning i feltareal og eventuell 

spissavrenning.  

For å undersøke hvordan utbyggingen kan påvirke flomvannføringen i bekken, og videre 

anbefaling til krav, er to ulike situasjoner vurdert spesielt: 1) Spissavrenning fra planområdet 

og 2) Planområdets bidrag til avrenning under ekstremflommer i Hagebekken. 

1) Spissavrenning fra planområdet 

Det er her kun sett på avrenningen fra planområdet under en lokal flomsituasjon. Den 

rasjonale formelen er benyttet med samme metodikk som tidligere beskrevet. Den største 

avrenningen fra området forventes å opptre i forbindelse med kraftig nedbør og/eller 

snøsmelting i kombinasjon med høy grunnvannstand eller frost i bakken. For 

landbruksområdene forventes det en høy avrenningskoeffisent under flom, der en 

koeffisient på mellom 0,4 og 0,6 virker realistisk. Det er beregnet en konsentrasjonstid på 45 

minutter for feltet, noe som basert på erfaringsdata virker for høyt for denne type felt. Det 

er valgt å sette konsentrasjonstiden til 25 minutter. Tabell 8 viser beregnet flomvannføring 

til Hagebekken fra planområdet for dagens situasjon. Feil! Fant ikke referansekilden. viser r

esultatene grafisk med anslått usikkerhetsintervall basert på C-verdi.    
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Tabell 8: Beregning av videreført vannmengde for en situasjon før utbygging. 

Returperiode 
[år] 

Feltareal 
[ha] 

Kon. tid 
[min] 

Intensitet 
[l/s*ha] 

C-verdi 
Q 

[l/s] 

2 2,1 25 62,5 0,4 – 0,6 52 – 79 

5 2,1 25 84,4 0,4 – 0,6 71 -106 

10 2,1 25 98,9 0,4 – 0,6 83 – 125 

20 2,1 25 112,8 0,4 – 0,6 95 – 142 

25 2,1 25 117,2 0,4 – 0,6 98 – 148 

50 2,1 25 130,8 0,4 – 0,6 110 – 165 

100 2,1 25 144,3 0,4 – 0,6 121 – 182 

200 2,1 25 157,8 0,4 – 0,6 133 - 199 
 

 

Figur 13: Videreført vannmengde fra planområdet i dag med usikkerhetsintervaller. 

 

2) Planområdets bidrag til avrenning under ekstremflommer i Hagebekken. 

Dersom det antas at hele nedbørfeltet til Hagebekken bidrar med den samme spesifikke 

avrenningen ved en 200-årsflom vil planområdet ha en avrenning på 2500 l/s*km2. Basert på 

feltkarakteristika anses dette som konservativt. Med dagens feltgrenser tilsvarer det en 

avrenning fra planområdet på 44 l/s, som utgjør i underkant av 2 % av 200-årsflommen. 

Etter utbygging og endring av feltgrenser vil avrenningen øke til ca 145 l/s. Basert på 

betraktningen forventes det at økningen i 200-årsflom etter utbygging maksimalt vil være på 

ca 100 l/s uten overvannstiltak. Avrenningen fra planområdet vil da teoretisk utgjøre ca 5 % 

av 200-årsflommen i bekken.   
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6.2.2 Beregning av nødvendig fordrøyningsvolum 

Ved å benytte åpne løsninger for overvannshåndtering og unngå lukkede systemer vil man 

opprettholde konsentrasjonstiden til feltet. Avrenningskarakteristikken kan øke men 

totaltiden kompenseres med økt feltlengde. Det antas derfor at konsentrasjonsiden estimert 

til 25 minutter også vil være gjeldene etter utbygging dersom åpne systemer benyttes.  

I Norsk Vann (2008) anbefales det at 20-års regnskyllshyppighet legges til grunn for 

dimensjonering av overvannsystemer i boligområder. Det anbefales derfor at 

overvannshåndteringen i planområdet skal tilstrebe en 20-års hendelse før utbygging. Dette 

setter krav til fordrøyning. Fordrøyningen vil også ha en effekt for høyere gjentaksintervaller. 

Det forventes ikke at flomvannføringen i Hagebakken øker da flomtoppene i bekken og fra 

planområdet opptrer på ulike tidspunkter og de ofte vil genereres av ulike hydrologiske 

prosesser.  

For en konsentrasjonstid på 25 minutter, returperiode på 20 år og en avrenningskoeffisient 

på 0,5 (gjennomsnitt av forventet koeffisient) gir det et volum på 5,25 mm/m2 for en 

situasjon før utbygging. For å opprettholde det samme volumet etter utbygging med økt 

feltareal krever det fordrøyning av overvann internt i feltet. Ved å anta en 

avrenningskoeffisient på 0,6 (basert på forventet arealbruk) og samme konsentrasjonstid vil 

det være behov for et gjennomsnittlig fordrøyningsvolum på 4,8 mm/m2 i feltet.  Beregning 

av nødvendig fordrøyning er gjort ved arealvekting vist i formel 1. Fordrøyningen gjelder for 

alle arealer i planområdet som vil lede overvann mot bekken. Beregningene fremkommer av 

tabell 9.  

Tabell 9: Beregning av forventet avrenningsvolum fra planområdet til Hagebekken før og 
etter utbygging (20-års nedbør) 

 Feltareal 
[ha] 

tc = 25min 
[mm/m2] 

Volum 
[m3] 

Før 2,1 5,25 (C=0,5) 110 

Etter 7,5 6,3 (C=0,6) 470 

Endring + 5,4 + 1,05 + 360 

 
 
 
Formel 1: 

 
 

 
 

[𝑚𝑚] =
[𝑚𝑚]𝑓ø𝑟 ∗ [𝐴]𝑓ø𝑟 − [𝑚𝑚]𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 ∗ [𝐴]𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟

[𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙]𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟
= 4,8𝑚𝑚 ~ 5𝑚𝑚 
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6.2.3 Anbefalte krav til overvannshåndteringen 

Basert på en betraktning av eksisterende hydrologisk situasjon, lovverk og kommuneplan 

anbefales et sett krav for overvannshåndteringen som bør implementeres i 

reguleringsplanen. Kravene skal sikre at flomvannføringen i Hagebekken ikke øker, samt at 

tilstrekkelig flomsikkerhet mot flomveier oppnås.  

Krav til maksimalt påslipp fra planområdet til Hagebekken: 

Basert på beregningene i tabell 8 anbefales et maksimalt påslipp fra planområdet til 

Hagebekken på mellom 100 og 200 l/s. Det er ofte i praksis vanskelig å optimalisere en slik 

løsning mot en gitt verdi, det er derfor gitt et spenn for hva som kan aksepteres. 

Krav til fordrøyning  

For den delen av planområdet som vil drenere mot Hagebekken anbefales det i 

utgangspunktet å sette et gjennomsnittskrav til fordrøyning på 5 mm/m2. Kravet til 

fordrøyning bør optimaliseres i forbindelse med byggeplan når det foreligger konkrete 

planer for arealbruk. Det bør legges til rette for infiltrasjon i fordrøyningsområdene. 

Krav til flomveier: 

Flomveiene er avgjørende for et robust overvannssystem, og det anbefales å dimensjonere 

de for en 200-håndelse vurdert til 1,0 m3/s.  

 

6.3 Anbefalt struktur for overvannshåndtering 
Reguleringsplanen må sikre tilstrekkelig plass samt legge til rette for den anbefalte 

treleddsstrategien. Den anbefalte strukturen for overvannshåndtering er illustrert i figur 14. 

Ledd 1 - Kildekontroll: 

Leddet integreres på hver enkelt tomt og det er derfor ikke nødvendig å sette av egne 

arealer til dette i reguleringsplanen.  

Ledd 2 - Forsinkelse og førdrøyning: 

Det må settes av arealer til blågrønne-løsninger for fordrøyning av overvann. Basert på 

terrengutforming er det mest hensiktsmessig å etablere grøntdrag i nordlig retning for å 

oppnå en slakere gradient. Grøntdragene vil også virke avskjærende på overvannet og lede 

overvann til Hagebekken der det naturlig ville gått til ravineområdene. Overvannet bør ledes 

til grøntdragene gjennom åpne vannveier som i praksis vil si vegeterte grøfter. Det foreslås å 

fordele overvannet til to grøntdrag. Alternativt kan det anlegges kun et grøntdrag nedstrøms 

feltet, eller de kan erstattes med lokale løsninger for fordrøyning spredt rundt i 

planområdet.  
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Ledd 3 - Flomveier 

Potensiell flomvei, fra Hagebekken, ved Søre Ål skole, må håndteres i reguleringsplanen. Det 

foreslås å føre flomveien gjennom planområdet til et av grøntdragene som videre fører 

vannet tilbake til Hagebekken. Flomveien kan typisk anlegges som en vegetert 

forsenking/grøft og kombineres med annet formål. Alternativt kan flomveien føres til punkt 

8 på figur 3, der det videre er etablert en flomvei under jernbanen med bra kapasitet.  

 

Figur 14: Anbefalte strukturer for overvannshåndtering i reguleringsområdet. 
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6.4 Forslag til lokale løsninger  
Under listes det opp ulike LOD-tiltak som kan være aktuelle i planområdet for å sikre 

tilstrekkelig overvannshåndtering. En kombinasjon av løsninger vil ofte være hensiktsmessig. 

Listen er ikke komplett, men gir en oversikt over noen av løsningene som kan være aktuelle. 

Bygninger: 

- Grønne tak 

- Frakobling av takrenner 

Urbane områder: 

- Regnbed (i nærhet av kilden, typisk ved boligtomter) 

- Vegeterte grøfter. 

- Tørre fordrøyningsbassenger med strupet utløp (lekeplasser, parkeringsarealer, 

gangstier ol.). 

- Dammer med strupet utløp. 

- Grøntdrag med terskler. 

- Infiltrasjonssoner. 

- Unngå kanstein langs veier der overvann ledes direkte til vegetert grøft.  

- Permeable flater fremfor tette flater for å øke infiltrasjon og forsinke avrenning. 
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7 Konklusjon 
Basert på flom- og overvannsvurdering av planområdet inkludert nedstrøms områder, er det 

utarbeidet et sett anbefalinger som bør inkludertes i reguleringsplanen. Anbefalingene 

oppsummeres punktvis under: 

 For å oppnå tilstrekkelig flomsikkerhet mot Hagebekken bør ny bebyggelse ligge 

minimum 1,35 meter over nivået til bunn bekk. Der dette ikke er tilfredsstilt må 

terrenget heves eller det må anlegges en voll. 

 For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot erosjon i Hagebekken bør vegetasjonen i 

bekkekantene beholdes. Dersom vegetasjon fjernes bør bekkeløpet erosjonssikres 

med stein. 

 Den potensielle flomveien til Hagebekken gjennom planområdet må håndteres. Det 

må settes av tilstrekkelig areal til flomveien gjennom planområdet. Ved detaljering 

anbefales det en dimensjonerende vannmengde på 1,0 m3/s. Flomveien bør ledes til 

Hagebekken eller til punkt 8 på figur 3. 

 For å redusere faren for flom og skred mot nedstrøms jernbane anbefales det at alt 

overvann fra utbygde områder ledes til Hagebekken. Alternativt kan også noe 

overvann ledes mot punkt 8 på figur 3. 

 Det anbefales å benytte en treleddsstrategi for overvannshåndteringen i området.  

Gjennomsnittlig fordrøyningsvolum for utbygd område er estimert til 5 mm/m2.  

Kravet til fordrøyning bør optimaliseres i forbindelse med byggeplan når det 

foreligger konkrete planer for arealbruk. 

 Maksimalt påslipp av overvann fra planområdet til Hagebekken bør ikke overstige 

100 – 200 l/s.  

 Det bør settes av arealer for blågrønne løsninger i reguleringsplanen. Det foreslås å 

anlegge grøntdrag i nordlig retning for å oppnå en slak gradient. 

 Overvann bør føres til grøntdragene gjennom åpne vannveier. Vegeterte grøfter og 

stikkrenner må ha tilstrekkelig dimensjon for minimum en 20-års hendelse.  

 Ved detaljering av planområdet må interne flomveier vurderes. Det anbefales å 

benytte en estimert 200-års hendelse som dimensjonerende. 
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