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1. BAKGRUNN 
 
På oppdrag fra Areal + v/Olav Talle har Asplan Viak v/Per Kraft undersøkt og vurdert faren for flom og 
sørpeskred ved planlagt område for utbygging ved Brakastølen. Aktuelle løsning er for håndtering av 
lokalt overvann er også vurdert. 
 
Aktuelt planområde er vist på figur 1. Her er også vist punkter/områder som er vurdert særskilt og 
dokumentert på foto. Foreløpig planskisse for område er vist på fig 2. 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 
 
Utførte undersøkelser omfatter følgende: 

 Befaring utført 6.juni med undersøkelse av grunnforhold og vassdrag/bekkedrag gjennom 
området 

 Innhenting og tolking av tilgjengelige temakart fra NGU (løsmassekart, berggrunnskart)  
 Innhenting og tolking av tilgjengelige temakart fra NVE (aktsomhetsområder flom, 

aktsomhetsområde snøskred, aktsomhetsområde jord- og flomskred, faresoner skred i bratt 
terreng, aktsomhetsområde steinsprang) 

 Uttegning av aktuell nedbørfelt og flomvannsberegninger fra temakart NVE 
 Innhenting av metrologiske data fra MI 

 

3. GEOLOGI OG HYDROGEOLOGI 
 
Løsmassekart for områder er vist på figur 3. Figuren viser at det er sammenhengende dekke av tykk 
bunnmorene på hele området. Befaringen viste at det var enkelte fjellblotninger i bekkedragene. 
Berggrunnskart viser at områder er dominert av fyllitt til kvartsfyllitt med innslag av mørk kvartsitt og 
finkornet grå kalkspatmarmor.  
 
Lagdelingen med morene over underliggende fjellgrunn av fyllitt er vist på figur 16 og 17. Morenen er 
relativt finkornig og har middels god kapasitet for infiltrasjon av overvann. Underliggende berggrunn 
er svært godt oppsprukket og har stor infiltrasjonskapasitet. 
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Figur 1: Plangrense. Punkter/områder for foto og observasjoner vist med tall 
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Figur 2: Foreløpig planskisse for område 

 

 
Figur 3: Løsmassekart (www.ngu.no) 

 

http://www.ngu.no/
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4. HYDROLOGI OG OVERVANN 
 
Hydrologiske forhold og eksisterende og aktuell tiltak mhp overvann er undersøkt og dokumenter 
ved bilder vist på figurene 4 – 25. 
 
Det går to bekkedrag gjennom planområdet og begge er undersøkt og vurdert mhp kapasitet og 
flomsoner. Forholdene ved de enkelte delområdene er beskrevet under figurene 4 – 25. 
 

 
Figur 4: Fotopunkt 1 

 
Fotopunkt 1 viser overvannsgrøft langs hovedvegen gjennom området. Grøftene lang hele 
veisystemet har god kapasitet for overvann. Aktuell grøft ledes til stikkrenne under veg med ID 300 
mm. 
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Figur 5: Fotopunkt 2 

 
Fotopunkt 2 viser det ene store bekkedraget der det krysser hovedvegen gjennom området. Bekken 
går i kulvert med ID 800 mm. Bekkedraget oppstrøms og nedstrøms vegen følger en godt definert 
bekkesone med god kapasitet. 
 

 
Figur 6: Fotopunkt 3 

 
Fotopunkt 3 viser det samme bekkedraget som fotopunkt 2 der det krysser Nye Øyevegen og går i 
kulvert med ID 400 mm. Bekkedraget oppstrøms vegen følger en godt definert bekkesone med god 
kapasitet. 
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Figur 7: Fotopunkt 4 

 
Fotopunkt 4 viser det samme bekkedraget som fotopunkt 3 der det krysser Nye Øyevegen og går i 
kulvert med ID 400 mm. Bekkedraget nedstrøms vegen har et bredt bekkeløp/flomsone og går delvis 
over i et våtmarksområde.  
 

 
Figur 8: Fotopunkt 5 
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Figur 9: Fotopunkt 6 

 

 
Figur 10: Fotopunkt 7 

 
Fotopunktene 5, 6 og 7 viser avsnitt av det samme bekkedraget ovenfor pkt. 3 og 4. Nedenfor pkt. 6 
har bekkeløpet en brei flomsone og går delvis over i myr/våtmark. 
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Figur 11: Fotopunkt 8 

 
Fotopunkt 8 viser et tydelig kildeområde. Her er det vannkrevende vegetasjon og stabil antatt 
kildevannføring. Dette kildeområdet bør bevares. 
 

 
Figur 12: Fotopunkt 9 
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Figur 13: Fotopunkt 10 

 
Fotopunktene 9 og 10 viser overvannsløp som var tørre ved befaringsdato. Her vil det gå vann ved 
snøsmelting og mye nedbør. Stikkerenne ved pkt. 10 har ID 300 mm. 
 

 
Figur 14: Fotopunkt 11 

 
Fotopunkt 11 viser et kildeområde til side for bekkedraget ved pkt. 4. Dette kildeområdet med 
tilhørende våtmark bør bevares. 
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Figur 15: Fotopunkt 12 

 
Fotopunkt 12 viser flomskade på veg og viser at det stedvis er behov for å forsterke veggrøft. Det bør 
også legges inn energidrepere og terskler der grøfta har stort fall. 

 
Figur 16: Fotopunkt 13 
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Figur 17: Fotopunkt 14 

Fotopunktene 13 og 14 viser typisk lagdeling for området med tykk morene over berggrunn av fyllitt. 
 

 
Figur 18: Fotopunkt 15 
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Fotopunkt 15 viser kildeområde i overkant av myr/våtmark. Dette kildeområdet bør bevares. 

 
Figur 19: Fotopunkt 16 

 
Observasjon av art (Myrklegg) som indikerer rikmyr, dvs. myr basert på mineralholdig grunnvann. 

 
Figur 20: Fotopunkt 17 

 
Fotopunkt 17 viser bekkeløp i myr som bør bevares 
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Figur 21: Fotopunkt 18 

 
Fotopunkt 18 viser den andre hovedbekken oppstrøms veg. Bekken går hele vegen i et godt definert 
bekkeløp med god kapasitet for flom. Bekken går delvis på fjell 

 
Figur 22: Fotopunkt 19 

 
Fotopunkt 19 viser hovedbekken under (kulvert med ID 1000 mm) og nedstrøms veg. Bekken går 
hele vegen i et godt definert bekkeløp med god kapasitet for flom. Bekken går delvis på fjell 
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Figur 23: Fotopunkt 20 

 
Fotopunkt 20 viser myrområde oppstrøms stikkveg. Området gir opphav til et mindre bekkeløp 

 
Figur 24: Fotopunkt 21 

 
Fotopunkt 21 viser bekkeløp nedstrøms veg. Bekken går videre delvis over i veggrøft og antatt delvis i 
landbruksdren tilknyttet nedenforliggende dyrka mark. 
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Figur 25: Fotopunkt 22 

 
Fotopunkt 22 viser hovedbekken der den krysser nedre hovedveg i kulvert med ID 1000 mm. 

5. SKREDFARE 
 
Tilgjengelige temakart fra NVE viser at det innenfor aktuelt planområde ikke forekommer 
aktsomhetsområde for snøskred, aktsomhetsområde for jord- og flomskred, faresoner for skred i 
bratt terreng eller aktsomhetsområde steinsprang. Observasjoner under befaringen bekreftet de 
samme og der er ingen tegn til at det har gått snøskred, flomskred eller ras innenfor området. 

6. FLOM 
Figur 26 viser aktsomhetsområder for flom. Kartet viser at det er stor flomfare på elvesletta langs 
hovedvassdraget i nedkant av planområdet. Det er noe flomfare for bekken som kommer inn fra 
nordøst på sørvestre del av planområdet. Det er også noe flomfare for bekken som går langs, men 
utenfor sørøstsiden av planområdet.  
 
Figur 27 viser nedbørfelt og feltdata for bekk gjennom feltet der den renner ut av planområdet. I 
tabell 1 er vist flomverdier for bekken. Vannføringen i en 200-års flom er i størrelsesorden 700 l/s. 
 
Figur 28 viser nedbørfelt og feltdata for bekk gjennom feltet der den renner inn i planområdet. I 
tabell 2 er vist flomverdier for bekken. Vannføringen i en 200-års flom er i størrelsesorden 2,1 m3/s. 
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Figur 26: Aktsomhetsområde flom (www.nve.no) 

 

 
Figur 27: Nedbørfelt og feltdata for bekk gjennom feltet (www.nve.no) 
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Tabell 1: Flomvannføring for bekk figur 27 der den går ut av planområdet (basert på nve.no) 

 
 

 
Figur 28: Nedbørfelt og feltdata for bekk gjennom feltet (www.nve.no) 

 
 
Tabell 2: Flomvannføring for bekk figur 28 der den går inn i planområdet (basert på nve.no) 
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7. OVERVANNSHÅNDTERING 
 
Planen med plassering av tomter og byggegrenser legger opp til at eksisterende tjern og myr ikke 
berøres av utbyggingen. Eksisterende naturlige bekkedrag, flomvannsløp, myr/våtmark og vannsig 
fra myr innenfor planområdet opprettholdes.  
 
Håndtering av overvann lokalt og på hver tomt baseres på en 3-trinns strategi som vist på fig 29. 
Tretrinnsstrategien innebærer å: 
 
1.   Infiltrere små nedbørsmengder. 
2.   Fordrøye og forsinke større nedbørsmengder. 
3.   Lede overvannet trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørshendelser. 
 

 
Figur 29: Tretrinns strategi for håndtering av overvann 

 

 
Figur 30: IVF-kurve for nærmeste klimastasjon med gode data (Lillehammer) 

7.1. Nedbør 

 
Nedbørsdata er hentet fra meteorologisk stasjon Lillehammer som er nærmeste stasjon med gode 
data for IVF-kurver (intensitet-varighet-frekvens) for nedbør. Figur 30 viser IVF-kurver for 
nedbørstasjonen. 
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IVF-kurven (statistikk for nedbørsdata) er benyttet til å beregne avrenningen fra takarealene på inntil 
230 m2 (antatt maks byggflate). 
 
Tabell 3: Beregnet vannvolum ved avrenning fra 230 m2 takareal med 200-års gjentak og klimafaktor på 1,2 

 
 
Tabell 3 viser beregnet vannvolum (regnvolum) for et 200-års nedbør fra et tak på 230 m2 forutsatt 
klimafaktor på 1,2. Tabellen viser også nødvendig magasinvolum forutsatt 100 % infiltrasjon, 100 m2 
veg- og parkeringsareal og en infiltrasjonskapasitet i underliggende masser på 10 cm/døgn. 
Beregningene viser behovet for magasinvolum er størst (8,4 m3) ved regnvarighet på 360 min (6 
timer).   

7.2. Forslag til lokal overvannshåndtering 

Første trinn kan være torv/grasdekte takflater, bevare mest mulig av tomtearealet uberørt som 
dagens naturområde og ikke etablere andre tette flater enn takflater.  
Andre trinn kan være lokal fordrøyning og infiltrasjon på egen tomt eller innenfor utbyggings- og 
reguleringsområdet. Tredje trinn er skadefri flomveg. 
 
Grunnprinsipp for trinn 2 er fordrøyning og infiltrasjon av overvann fra tak i parkerings- og 
vegområde på egen tomt. Som hovedprinsipp skal overvannet fortrinnsvis infiltreres i grunnen slik at 
vannets naturlige kretsløp opprettholdes. 
 
Det forutsettes at veg- og parkeringsareal tilføres grove masser, dvs. pukk, singel og grus samt evt. 
sprengstein til fordrøyningsvolum og areal for infiltrasjon. Bruk av drensrør som sprederør (helst 
manifold og 50 mm korrugerte drensrør) for bedre arealfordeling av nedbørsvann gir bedre 
utnyttelse av fordrøyningsvolumet og samtidig økt infiltrasjon.  
 
Dersom hver tomt har 100 m2 areal med tilførte grove sorterte masser med tykkelse 0,3 m, utgjør 
det et magasinvolum på 9 m3. Det kan samtidig forventes noe infiltrasjon til underliggende morene. 
Aktuell infiltrasjonskapasitet er vurdert til 10 cm per døgn. 
Beregningene viser at nødvendig magasinkapasitet for tilbakeholdelse av alt takvann er i samme 
størrelsesorden som det som faktisk kan etableres på hver tomt, dvs. ca. 8 – 9 m3. Dersom dette 
systemet fungerte optimalt, ville det ikke oppstå avrenning selv ved en 200-års nedbørshendelse. Det 
er imidlertid flere forhold som medfører at forholdet ikke er ideelt. Både volumet på pukkmagasinet 
og graden av utnyttelse av dette kan være betydelig mindre enn forutsatt. Også 
infiltrasjonskapasiteten kan for enkelte områder og tomter være lavere enn 10 cm/døgn. 
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Samlet sett vil imidlertid tiltaket med spredning av takvannet i tilførte grove masser medføre at det 
ikke blir økt og raskere avrenning fra området sammenlignet med dagens situasjon.  

8. KONKLUSJON 

8.1. Skred 

Innenfor aktuelt planområde er det ikke risiko for snøskred, jord- og flomskred, faresoner for skred i 
bratt terreng eller aktsomhetsområde steinsprang. Hele området har tykt dekke av konsolidert 
morene og er godt vegetert med skog. 
 
Deler av planområdet er relativt bratt og det vil være en stor fordel å ivareta eksisterende vegetasjon 
(trær og busker) så langt som mulig for å unngå overflateerosjon. 

8.2. Flom 

Det aktuelle området ligger i skrånende terreng med avrenning direkte til lokale bekker og det er 
ingen risiko for flompåvirkning/flomskader nedstrøms reguleringsområdet.  
 
Ovenfor hvert utbyggingsområdet går veg med avskjærende veggrøft. Nedbørfeltene ovenfor vegene 
er små og vil ikke kunne generere flomvann som kan skade bygninger.  
 
De to bekken som går gjennom området er beregnet mhp flomvannføring. For bekken fra nordøst er 
vannføringen beregnet der bekken går inn i området. For bekken som starter innenfor området er 
vannføringen beregnet der bekken forlater området (størst vannføring). Bekkeløpene er vurdert ut 
fra kapasitet og antatt risiko for flom utover bekkeløpet. Begge bekkeløpene går i all hovedsak i 
markerte forsenkninger og har ingen innvirkning eller flomskadepotensiale på aktuelt byggeområde. 
 
Enkelte steder går bekken over i våtmark/myr og her er vannløpet bredt og kapasiteten stor. Det er 
ikke lagt inn byggeområder på våtmark/myr. Generelt bør det etableres hensynssoner langs alle 
bekkedrag og inntil myr/våtmark, men bredden vil variere med topografi og bekkeløp. 

8.3. Lokal overvannshåndtering 

Vi vil anbefale at overvann fra tette flater, dvs. takareal, ledes til veg- og parkeringsareal for 
fordrøyning og infiltrasjon. Fordrøyningen i tilførte grove masser (pukk/grus) med infiltrasjon i 
underliggende stedlige masser vil utgjøre hoveddelen av avrenningen fra tette flater. Overvann vil på 
denne måten håndteres innenfor hver tomt og innenfor reguleringsområdet.  

8.4. Flomvannsløp 

Der er ikke registret flomvannsløp utenom bekkeløpene og der de går over i våtmark myr-områder. 
Ett unntak er flomvannsløp vist på figur 12 og 13 (fotopunkt 9 og 10). Dette flomløpet må bevares 
urørt og ikke bebygges og helst ikke inngå i tomter. 

8.5. Våtmark og kilder 

Det er flere områder/soner og punkter med grunnvannsutslag innenfor området. Det er tre mindre 
områder/punkter der det kommer ut kildevann også i tørrværsperioder (befaring 6.juni). De aktuelle 
punktene/områdene er vist på figur 11 (fotopunkt 8), fig 14 (fotopunkt 11) og fig 18 (fotopunkt 15). 
Vi vil anbefale at disse tre kildeområdene bevares. Kildeområdene er viktige naturelementer som gir 
opphav til rik vegetasjon og nedenforliggende våtmarksområder. 
 


