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Flomfarevurdering for Gol Panorama 
1 Bakgrunn 
I forbindelse med oppføring av nye bygg i Skulevegen i Gol kommune er det behov for å 

vurdere flomfaren fra nærliggende bekk. Ifølge NVEs aktsomhetskart ligger noen av de 

planlagte byggene innenfor aktsomhetssone flom på grunn av bekken som krysser under 

Skulevegen, vist i Figur 1.  

Krav til sikkerhet mot flom gitt av TEK17 §7-2 legges til grunn. For bygg med personopphold 

med middels faregrad skal 200 års gjentaksintervall legges til grunn (sikkerhetsklasse F2). 

Plassering av tomta og planlagte bygg er vist i Figur 1. 

 
Figur 1: Plassering av vurdert stikkrenne og planlagte bygg vist i brunt.  
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2 Vurdering av stikkrenne 
I forbindelse med tidligere kartlegging av kritiske punkt i vassdrag i Gol kommune har Skred 

AS vurdert kapasitet og vannføring i bekken i 2019. Stikkrenna er målt til Ø400 mm, 1,1m 

overhøyde og har en horisontal rist liggende over, vist i Figur 2. Det er anbefalt å utbedre 

ristløsningen, da denne er dårlig og fare for gjentetting er stor.  

  
Figur 2: Foto av inntaket fra august 2019.  

 

2.1 Beregnet vannføring og kapasitet 
Nedbørfeltet er på 1,4 km2, som forutsetter at alt vannet fra bekken havner til den aktuelle 

stikkrenna, vist i Figur 3. Feltet er forholdsvis bratt og består av skog og jordbruk i øvre del, 

med noe spredt bebyggelse i nedre del. Det er flere kryssinger lengre oppstrøms hvor vannet 

kan dra ut av bekkeløpet dersom kryssingen ikke har kapasitet eller tilstoppes.   

Vannføring ved 200-års gjentaksintervall med 30 % klimapåslag er tidligere estimert til 1,7 

m3/s basert på en estimert spesifikk flomvannføring på 1200 l/s km2. Dette er sjekket mot 

rasjonale formelverk med nedbørdata fra Nesbyen Skoglund som har 20 år med måledata. 

Rasjonale formel gir en vesentlig høyere beregnet vannføring på 3,1 m3/s for 200-årsflom 

med 30% klimapåslag, men benyttes i hovedsak for små, urbane nedbørfelt. Det forventes 

derfor at denne metoden gir et noe konservativt estimat for dette feltet. 

Kapasiteten til stikkrenna er beregnet til 270 l/s gitt at vannet kan stuve opp til toppen av 

veien. Kapasiteten er dermed ikke tilstrekkelig for en 200-årsflom med klimapåslag.  
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Figur 3: Nedbørfelt til bekken.  

 

3 Flomveier 
I terrenganalysene er det tatt utgangspunkt i den Nasjonale digitale høydemodellen (NDH) 

for Gol kommune (NDH Gol-Hemsedal 5pkt 2018) med en horisontal oppløsning på 1 x 1 

meter (hoydedata.no). Det er gjort en reprosessering hvor bakkepunkter (klasse 2) er 

benyttet og lavpunkter er fjernet. Videre er det kjørt flytanalyser/flomveisanalyser med 

algoritmer for både enkel- og fordelt spredning. Metodikken er blant annet beskrevet i 

Bratlie (2015). 

Terrenganalysen viser hvor vannet renner på terrenget, men tar ikke høyde for 

menneskelige inngrep som stikkrenner og bekkelukkinger. Den gjenspeiler dermed en 

situasjon med tette stikkrenner eller en situasjon der kapasitet til stikkrenner er overskredet. 

Resultatet fra analysen er vist i Figur 4 og viser at vann som ikke havner i den vurderte 

stikkrenna vil følge Skulevegen vestover (Figur 5) og dermed ikke påvirke planområdet. 

Kapasiteten til Skulevegen virker å være forholdsvis god, da det er ca. 3% lengdefall og 

tverrfall mot grøfta på vestsiden. Anslått kapasitet på flomveien er estimert ved bruk av 

Mannings formel til ca. 800 l/s med antatt 10 cm oppstuving på veien. Dette er fortsatt ikke 

tilstrekkelig for den totale beregnede vannmengden ved en 200-årsflom, og man må 

forvente at ved helt ekstreme tilfeller kan noe av vannet havne over veien vest for 

planområdet.  
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Lengre oppstrøms krysser bekken under Hemsedalsvegen og vannet vil også her følge 

veggrøfta dersom stikkrenna skulle gå tett eller ikke ha kapasitet. Ifølge terrenganalysen vil 

vannet følge en større flomvei ned Hemsedalsvegen og Lauvrudvegen mot sentrum, som vist 

i Figur 4. 

 

Figur 4: Flomveier med tilrenningsfelt større enn 0,5 ha i tilknytning til planområdet og den 
vurderte bekken. 

 

Figur 5: Stikkrenna sett til høyre i bildet østover mot Skulevegen. Foto: Google street view 
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4 Konklusjon 
Det er vurdert potensiell flomfare fra nærliggende bekkekryssing under Skulevegen i 

tilknytning til planområdet. Stikkrenna er tidligere befart og vurdert til å ha en kapasitet på 

270 l/s. En fremtidig 200-årsflom i bekken er estimert til minimum 1700 l/s og man må 

derfor påregne at stikkrenna vil gå full selv ved mindre flommer. Den planlagte utbyggingen 

vil ikke påvirkes av den begrensede kapasiteten i stikkrenna, ettersom flomveien går langs 

Skulevegen, bort fra planområdet. 

Det er flere kryssinger med begrenset kapasitet lengre opp i vassdraget hvor flomveien ikke 

går tilbake til bekkeløpet. Ved en eventuell oppdimensjonering av stikkrenna bør man likevel 

legge til grunn at alt vannet havner i bekken.  

Stikkrenner er sårbare driftspunkter som kan gå tett, og man bør ta høyde for at vann kan 

havne på avveie ved planlegging av tiltak nedstrøms. Anslått kapasitet på flomveien langs 

Skulevegen er estimert til ca. 800 l/s med antatt 10 cm oppstuving på veien. Dette er fortsatt 

ikke tilstrekkelig for den totale beregnede vannmengden ved en 200-årsflom, og man må ta 

høyde for at ved helt ekstreme tilfeller kan noe av vannet havne over veien sørvest for 

planområdet. Ifølge terrenganalysen vil vannet uansett følge en større flomvei ned 

Hemsedalsvegen og Lauvrudvegen mot sentrum.  

Det vurderes at planlagte bygg tilfredsstiller sikkerhet mot flom etter sikkerhetsklasse F2 i 

TEK §7-2. 
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