
NR. 1 UØNSKET HENDELSE: Store nedbørsmengder 

En har i de seneste åra opplevd at ved store nedbørsmengder, har en ikke hatt systemer som har vært gode nok til å ta unna 
overvannet, og at en har fått skader på bygninger og veier som et resultat av dette. Det vi snakker om er altså 
overvannshåndtering i et felt der store deler av det opprinnelige terrenget er nedbygd eller bearbeidet. 

 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 10) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

§ 13-16. Overflatevann 

Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig 
fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak 
er utført for å lede bort overflatevann. 

  

ÅRSAKER 
Ekstremnedbør 

EKSISTERENDE BARRIERER 
Det er under bygging ny veg inn i feltet på oversida av Vaset skiheiser hyttegrend, altså videreføring av veg 2 innen planområdet. Denne 
vegen vil i stor grad fange opp nedbørsmengdene fra lengre opp i lia. Det forutsettes at det her etableres grøfter og stikkrenner som leder 
overflatevann vekk fra byggeområdene i vaset Skiheiser hyttefelt.   

SÅRBARHETSVURDERING 
Vaset skiheiser hyttegrend er ikke mer enn ca 14 daa, og med begrensa areal i bakkant pga ny veg. Det betyr at store nedbørsmengder 
aldri vil medføre vannmengder som vil være svært ødeleggende. Samtidig kan det komme såpass at det medfører fuktskader på 
bygninger, tetting av stikkrenner med fare for ødeleggelser på vegnett og lignende.    

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
  X   

Sannsynligheten for at det lokalt kan komme slike nedbørsmengder vi snakker om her, vurderes som middels. Vaset er ikke blant 
de mest nedbørsutsatte områdene i landet, men det er sannsynlig med slike tilstander.  

 

KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse            x  

Stabilitet    x  

Materielle verdier   x   

Dersom en forutsetter at avrenningsfeltet bak hytteområdet er svært lite, er det liten grunn til å frykte at liv, helse og stabilitet i grunn 
og transport blir utsatt av hendelsen, men det kan medføre skade på bygg og infrastruktur, dog i mindre skala. 

Konsekvensen er derfor vurdert som mindre alvorlig. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Usikkerheten i denne vurderinga må legges til hvor vidt 
grøfter og stikkerenne fungerer i vegen i bakkant. Skulle 
det skje at en får en opphopning av vann her som gjør at 
vannet herfra blir gående rett mot feltet, kan ødeleggelsene 
bli noe større.  

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  



Som tiltak for denne hendelsen, er det generelle om god 
drenering rundt bygninger, og etablere et terreng som er 
skrånende vekk fra grunnmurer + gode nok grøfter og 
stikkrenner som tar vannet ut i grøfta til panoramavegen.  

Er nevnt i bestemmelsene + TEK10 

 


