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FORUTSETNINGER 

Utvalg for plan og samfunn i Lillehammer kommune vedtok den 21.06.2017 å legge 

reguleringsplanen for Kantveien 19 ut til offentlig ettersyn. Som vilkår for vedtaket ble det 

vedtatt at det skulle utdypes en vurdering av flomfaren for de to tomtene som ligger nærmest 

Skurvavassdraget. Under vises et utsnitt av reguleringsplanen: 

Utsnitt av reguleringsplanen for Kantveien 19. 

 

De to tomtene som ligger nærmest Skurva er benevnt som B9 og B10. Det er totalt 10 tomter 

på de i overkant 8 daa med regulert boligareal. Arealet som ligger ned mot Skurva nord i 

planområdet er regulert til friluftsformål. Det er også regulert inn en turveg som ligger 

mellom boligtomtene og friluftsområdet. Området som ligger nærmest bekkeløpet er også 

regulert med en hensynssone hvor buffersonen skal bevares og det ikke vil tillates 

inngrep/tiltak. 
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SKURVAVASSDRAGETS NEDSLAGSFELT: 

 

Det omkringliggende vassdraget som fører til Skurva består av to deler med to nedbørsfelt. 

Den øvre delen har utspring i Gropmarka og utløp ned til Mesnaelva. Den nedre delen har 

utspring i området ovenfor Sjøsætervegen. Den nedre delen har løp ned gjennom bebyggelsen 

i Nordre Ål og nordre bydel. Normalt er nedbørfeltene til de to delene av Skurvavassdraget 

atskilt, men ved stor vannføring i den øvre delen av Skurva, kan vannmasser trenge over i 

feltet til Skurva som løper ned gjennom nordre bydel.  

Dette var tilfellet sommeren 2014, da Skurvavassdraget flommet over sine bredder etter at 

hele Lillehammer-området ble utsatt for ekstremnedbør. Den 7. juli gjorde den ekstreme 

nedbøren stor skade på flere områder som ligger langs Skurva. Etter denne flommen ble det 

besluttet at Lillehammer kommune skulle utrede behovet for flomsikring med tiltaksplaner for 

blant annet Skurvavassdraget. 

Lillehammer kommune startet tidlig i 2016 opp et arbeid med en utredning av vassdraget, en 

utredning med en tiltaksplan for flomsikringstiltak i Skurva. Arbeidet med tiltaksplanen vil bli 

fullført i 2017. Tiltaksplanen skal belyse hvilke tiltak som vil være aktuelle for å redusere 

risikoen for skader ved flom. Prosjektområdet omfatter Skurva fra Øvre Ålsbygda og 

Nordsetervegen og helt ned til utløpet. 

Prosjektet omfatter den delen av Skurva som har løp gjennom nordre bydel. Det skal likevel 

vurderes hvilke tiltak som kan være nødvendige for å redusere risikoen for at vannmasser i en 

flomsituasjon trenger over fra det øvre nedbørsfeltet og inn i Skurva, i stedet for til 

Mesnaelva, som i normalsituasjon. 

Flomsituasjonen som slo til i Skurvavassdraget sommeren 2014, var på topp den 7. juli. 

Denne nedbøren var aldri i nærheten av å påvirke området som nå foreslås regulert til 

boligformål i detaljreguleringen for Kantveien 19. En større flomsituasjon (200-årsflom og 

klimapåslag) vil heller ikke påvirke de regulerte boligarealene i planen, da disse ligger høyere 

i terrenget enn den naturlige flomsonen til bekkeløpet.  

Om bekkeløpet skulle bli utsatt for en ekstremflom, vil det altså ikke true boligtomtene sør for 

bekken, da terrenget er lavere på motsatt side i forhold til planområdet. 

Månedsnormaler for nedbør og temperatur for met.no stasjon 12640 Lillehammer III er vist i 

figuren under. Stasjonen ligger tilknyttet Lillehammer sentrum, ikke langt unna planområdet. 

Klimadata fra stasjonen antas å være representativt for planområdet. Ekstreme 

nedbørsperioder kan være lokale og er dermed vanskelige å måle i et spredt nettverk av 

klimastasjoner. 
 

Lillehammerområdet er forholdsvis tørt med årsnedbør på rundt 760 mm. De største 

nedbørsmengder kommer sommer og høst. Perioder med ekstreme nedbørsmengder 

forekommer typisk i perioder med varmt vær og bygenedbør. Det er forholdsvis stabile 

vinterforhold med få innslag av mildvær i løpet av vinteren. 
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Figuren viser månedsnormaler av nedbør 1961-1990 for representativ met.no stasjon.  

Data hentet fra eklima.met.no 

SIKKERHETSKLASSER FOR FLOM 

Det er definert tre sikkerhetsklasser med ulike flomstørrelser (angitt med gjentaksintervall). 

Hvilken sikkerhetsklasse ulike typer byggverk tilhører er avhengig av konsekvensene ved 

oversvømmelse. Konsekvensene er igjen avhengig av hvilke funksjoner byggverkene har 

og/eller kostnadene ved skader.  

Retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene 

for flom: Sikkerhetsklasse F1 gjelder tiltak der oversvømmelse har liten konsekvens. Dette 

omfatter byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige 

konsekvenser, f.eks. garasjer og lagerbygninger uten fast bemanning. Sikkerhetsklasse F2 

gjelder tiltak der oversvømmelse har middels konsekvens. Dette omfatter de fleste byggverk 

beregnet for personopphold, f.eks. boliger, industri, kontor, fritidsboliger, driftsbygninger i 

landbruket som ikke inngår i sikkerhetsklasse F1, skoler og barnehager. De økonomiske 

konsekvensene ved skader på byggverket kan være store, men kritiske samfunnsfunksjoner 

settes ikke ut av spill.  

Området som omfattes av detaljreguleringsplanen for Kantveien 19 er dermed plassert i 

sikkerhetsklasse F2.  
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FLOMSTØRRELSER – 200 ÅRS FLOM OG KLIMAPÅSLAG 

 

Flomstørrelser angis som regel med et antall års gjentaksintervall. Gjentaksintervallet sier 

hvor ofte en flom eller stormflo av samme størrelse opptrer i gjennomsnitt over en lang 

årrekke. En flom med gjentaksintervall på 100 år, også kalt 100-årsflom, opptrer i 

gjennomsnitt hvert 100. år. En kan få to 100-årsflommer med kort tids mellomrom, men over 

en lang tidsperiode vil en flom av denne størrelsen opptre i gjennomsnitt hvert 100. år.  

 

Beregning av gjentaksintervall for flommer er basert på måling av vannføringen i det aktuelle 

vassdraget over en lang rekke år. NVE anbefaler at det leges til grunn et nivå lik 200-års flom 

med klimapåslag. I henhold til NVE rapport 5-2011 Hydrological projections for floods in 

Norway under a future climate, skal det legges til et klimatillegg på 20% til den beregnede 

flomvannføringen for å ta hensyn til en forventet økning av flomintensitet i framtiden. 

 

NVE har utarbeidet flomsonekart for de mest skadeutsatte strekningene i Norge. Kartene, som 

viser oversvømt areal ved flommer med ulike gjentaksintervall, finnes på NVEs hjemmesider 

og er gjengitt i Lillehammer kommunes kartsystem på nett.  

Området som ligger nærmest elveløpet ned mot elva er vist som et aktsomhetsområde siden 

det ligger nærmere enn 20 meter fra vannløpet, men er ikke vist som fareområde.  

Under vises et utsnitt av flomkart - gitt et senario med tette stikkrenner lengre oppe i 

vassdraget. 

Kart som viser VA-traseer og flomveger i området 

 

Den gamle turvegen på sørsiden danner en naturlig avgrensing mot vassdraget. Det er en 

høydeforskjell på mellom 2-3,5 meter fra turvegen og ned i bekkeløpet.  
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Det er også en markant høydeforskjell fra vegen og opp til boligtomtene B9 og B10, som 

ligger sør for turvegen. Disse tomtene vil ligge til høyre på bildet under: 

Bildet viser turvegen, bekkeløpet nedenfor til venstre og boligtomtene ovenfor til høyre. 

Bildet viser bekkeløpet sett ovenfra, med en markant fjellkant mot turvegen og planområdet (til 

venstre). 
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Som bildet på forrige side viser, går bekkeløpet dypt nede i terrenget gjennom området. Mot 

turvegen og opp til de planlagte boligtomtene sørsiden av bekkeløpet, er det fjell i dagen, og 

bekken går i et tydelig løp med en markert fjellkant mot turvegen. Arealet mellom turvegen 

og bekkeløpet er relativt bratt mot bekkeløpet, med noe markvegetasjon, busker og trær.  

Høydeforskjellen opp til turvegen varierer fra 2 til 3,5 meter. Det er i reguleringsplanen stilt 

krav til at vegetasjonen her skal bevares. Det er dermed ikke økt fare for erosjon av løsmasser 

i dette området, da det er fjell i dagen og fast grunn videre opp mot boligtomtene, som også 

vil ligge høyere i terrenget enn den eksisterende turvegen. 

På nordsiden av bekkeløpet til Skurva ligger terrenget lavere, og ved en flomsituasjon i vil 

vannet snarere bli ført bort fra planområdet. Tomtene B9 og B10, som ligger nærmest Skurva, 

ligger på en rygg i terrenget nedenfor Kantveien. 

Ortofoto som underlag for flomkart (beregnet flomveg vises med rød linje) 

 



Vurdering av flomfare langs Skurva - Kantveien 19 

 
 

                                                                                                               

 
9 

Bildet under viser stikkrennene som ligger i dobbelt løp der Skurva går i rør under Kantveien: 

 

Ved flom som følge av tette stikkrenner eller ekstrem nedbør vil således vannet renne nedover 

mot nord. Under vises et bilde som viser at Kantveien heller mot nord forbi hele planområdet: 

 

Bildet viser fallet på Kantveien mot nord. 
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KONKLUSJON: 

 

Området har tidligere ikke vært utsatt for flom, og selv med en ekstrem økning av 

vannmengden i Skurva vil de planlagte boligtomtene ikke være i fare, da de ligger høyt i 

terrenget i forhold til bekkeløpet og omkringliggende arealer. En flomsituasjon i Skurva vil 

dermed føre flomvannet nordover og bort fra boligtomtene, slik tilfellet var under flommen i 

juli 2014. Høydeforskjellen og fast fjell i grunnen, gjør at boligområdet vil ligge trygt også 

ved beregnet 200-års flom med klimapåslag. 

Dersom stikkrennene som går under Kantveien i overkant av området skulle tettes til, vil 

flomvegen også gå mot nord, da det er naturlig fall langs vegen nordover på den strekningen.  

Lillehammer kommune har igangsatt et utredningsarbeid som utreder tiltak knyttet til 

Skurvavassdraget. Det skal i den sammenheng utarbeides en tiltaksplan for å sikre at det ikke 

blir tilført mer vann i Skurva oppstrøms Kantvegen ved framtidige flomperioder. 

Området der tomtene er planlagt vil ikke være utsatt for erosjon, da det er fjell i dagen og 

faste masser på arealet mellom bekken og ny bebyggelse. For å minimere faren for erosjon og 

skader på den gamle turvegen er det stilt krav til at vegetasjonen som ligger i friluftsområdet 

mot Skurva skal bevares. Det er også regulert inn en hensynssone som forbyr bygging eller 

inngrep i det nærmeste området til bekkeløpet.  

For å motvirke økt hydraulisk belastning i Skurva som følger av utbyggingen av Kantveien 

19, anbefales at det etableres et overvannssystem internt som ikke sender overflatevann 

direkte ut i Skurva. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav til dette.  

De over nevnte forutsetningene og tiltakene som er beskrevet i reguleringsplanen, vil gi et 

sikkert utgangspunkt for å kunne bygge boliger på tomtene i reguleringsplanen for Kantveien 

19.  

 


