
 

 

RIR 

VURDERING AV FLOMFARE- AVFALLSMOTTAK I 
ÅRØDALEN 

RAPPORT 

Dato: 10.05.2019 
Versjon: 01 

www.asplanviak.no 



 

 

Dokumentinformasjon 
 

Oppdragsgiver: RIR 
Tittel på rapport: Vurdering av flomfare - avfallsmottak i Årødalen 
Oppdragsnavn:  RIR Reguleringsendring 
Oppdragsnummer:  621841-01 
Utarbeidet av:  Haregewoin Haile Chernet 
Oppdragsleder: Alf Idar Småge 
Tilgjengelighet:  Åpen 

 

 

Kort sammendrag 
 

Det er utført kartlegging av flomfare for Kordalselva i Årødalen i forbindelse med planlegging av nytt 
avfallsmottak. Kartleggingen viser at områder nær elva kan være utsatt ved 200-årsflom inkludert 20% 
klimapåslag. 
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Forord 
 

Asplan Viak har vært engasjert av RIR for å gjennomføre kartlegging av flomfare for Kordalselva i 
Årødalen i forbindelse med planlegging av nytt avfallsmottak. 

Alf Idar Småge har vært oppdragsleder hos Asplan Viak. Beregninger og rapport er utarbeidet av 
Haregewoin Haile Chernet og kontrollert av Åsta Gurandsrud Hestad. 

 

 

 

 

Molde, 10.05.2019 

 

 

 

Alf Idar Småge Åsta Gurandsrud Hestad 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 

  



 

side 3 av 21 

Innhold 
 

1. INNLEDNING .............................................................................................................. 4 

2. FLOMBEREGNING ...................................................................................................... 5 

2.1. Nedbørfelt ............................................................................................................................5 

2.2. Klimapåslag ..........................................................................................................................5 

2.3. Referansestasjoner ..............................................................................................................6 

2.4. Flomfrekvensanalyse ...........................................................................................................8 

2.5. NIFS-formelverk ................................................................................................................ 10 

2.6. Evaluering av flomberegninger ......................................................................................... 11 

3. VANNLINJEBEREGNING ............................................................................................. 12 

3.1. Hydraulisk modell ............................................................................................................. 12 

3.2. Friksjonsforhold ................................................................................................................ 12 

3.3. Grensebetingelser ............................................................................................................. 12 

3.4. Resultatet fra vannlinjeberegning .................................................................................... 13 

3.5. Sensitivitetsanalyse ........................................................................................................... 14 

3.6. Kapasitetsvurdering av brua innkjøring til RIR .................................................................. 14 

3.7. Flomsikkert nivå for sideareal ........................................................................................... 15 

4. KONKLUSJON ............................................................................................................ 17 

KILDER ............................................................................................................................. 18 

5. VEDLEGG .................................................................................................................. 19 

 



 

side 4 av 21 

1. INNLEDNING 

I forbindelse med planlegging av avfallsmottak for privatkunder på RIR sitt anlegg i Årødalen, er det 
gjort vurdering av flomfare knyttet til Kordalselva i henhold til Plan- og bygningsloven (TEK 17 § 7-2). 
Planområdet er vurdert å falle inn under samme sikkerhetsklasse som industriområder, dvs. 
sikkerhetsklasse F2. Dette betyr at 200-årsflom er dimensjonerende. 

Det er gjennomført flomberegning, hydraulisk modellering og kartlegging av flomfare langs Kordalselva 
gjennom planområdet. Figur 1-1 viser plassering av planområdet. 

 

Figur 1-1: Plassering av planområdet. 
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2. FLOMBEREGNING 

Beregningene er utført i henhold til NVEs retningslinjer for flomberegninger (NVE, 4/2011), NVEs 
veileder for flomberegning i små nedbørfelt (NVE, 97/2015), og veilederen om tekniske krav til 
byggverk, TEK17 § 7-2. I henhold til TEK17 må bebyggelse plasseres sikkert med hensyn til flom eller 
annen fare knyttet til vassdrag, som isgang, erosjon, skred og masseavlagring. For sikkerhetsnivåer mot 
flom langs vassdrag, vises det til NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i faresoner langs 
vassdrag (NVE-veileder nr. 1/2008). Sikkerhetsnivåene for flom i NVEs retningslinjer utfyller 
sikkerhetskravene i TEK 17 med tilhørende veiledning. Sikkerhets-klasse mot flom vil være F2, med 
krav om sikkerhet mot 200-års flom. Flomberegningene er basert på flomfrekvensanalyse med data 
fra målestasjoner i nærliggende vassdrag og flomformler for små nedbørfelt (NIFS-formelverk). 

2.1. Nedbørfelt 

Det er beregnet nedbørfelt til Kordalselva rett nedstrøms planområdet. Nedbørfeltet er 5,3 km2 stort. 
Feltparametere for nedbørfeltene er vist i Tabell 2-1. Felt og feltparametere er beregnet ved bruk av 
NVEs program «NEVINA». Detaljert informasjon om feltparameterne er vist i Vedlegg 1. 

Tabell 2-1: Feltparametere for nedbørfeltet. 

 
Felt 

Feltareal 
 
km2 

Skog 
 
% 

Dyrket 
mark 
% 

Snaufjell 
 
% 

Myr 
 
% 

Eff.  
sjø 
% 

qN
 * 

 
l/s/km2 

Hmin/Hmax 
 
m.o.h 

Median 
høyde 
m.o.h 

Kordalselva 5,3 66,1 0,0 7,8 17,7 0,0 58,9 131/659 293 

*Spesifikk middelavrenning beregnet fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961-1990. 

2.2. Klimapåslag 

I henhold til NVEs «Klimaendring og framtidige flommer i Norge» (Lawrence, 2016), skal det for Møre 
og Romsdal legges til et klimapåslag på minst 20 % økning for mindre nedbørfelt som reagerer raskt 
på styrtregn. Tre av målestasjonene som er brukt i rapporten til Lawrence (2016), ligger i nærheten av 
Årødalen, se  Figur 2-2. Forventet endring i flomstørrelser for disse stasjonene er ca. 20 %.  Det er 
derfor valg tå bruke et klimatillegg på 20 % i denne beregningen. 

 

Figur 2-1: Endring i 200-årsflom i fremtidig klima (Lawrence, 2016). 
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Figur 2-2: Målestasjoner benyttet i modellering av endring i flomstørrelser i fremtidig klima. 

 

2.3. Referansestasjoner 

Det foreligger ingen kjente målinger av flomvannføring i det aktuelle nedbørfeltet. Flomberegningen 
er derfor basert på dataserier fra målestasjoner i nærliggende vassdrag. Karakteristiske feltdata til 
utvalgte referansestasjoner er vist i Tabell 2-2. Hypsografisk kurve for stasjonene er vist i Figur 2-4. 
 
Tabell 2-2: Feltparametere til referansestasjoner. 

 
Målestasjon 

Areal 
 
km2 

Skog 
 
% 

Dyrket 
mark 
% 

Snau 
fjell 
% 

Myr 
 
% 

Eff. 
sjø 
% 

qN
 * 

 
l/s/km2 

Hmin/Hmax 

m.o.h 

Median 
høyde 
m.o.h 

103.20 Isa v 
Morstøl bru 

44,3 18,4 0,5 73,1 0,3 0,2 68,8 109/1724 912 

104.22 Midtre 
Mardalsvatn 

13,3 0,0 0,0 83,0 0,0 4,2 57,0 881/1575 1132 

107.3 Farstad 25,2 23,3 29,4 13,5 8,9 2,5 45,2 11/770 54 

109.35 Håkådalselv 23,5 0,0 0,0 90,5 0,2 2,7 40,4 906/1866 1341 

111.10 Nauståa 24,4 5,2 0,0 85,2 0,9 0,3 70,8 219/1373 943 

102.1 Hildreelv 14,4 27,9 0,7 29,4 0,9 1,9 46,9 36/784 318 

101.1 Engsetvatn 40,0 61,4 6,0 11,3 1,6 11,0 54,9 45/741 159 

*Spesifikk middelavrenning beregnet fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961-1990. 

 

 

Osenelv 

Vistdal 

Farstad 
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Målestasjon 103.20 Isa v/Morstøl bru ligger ca. 38 km sørøst for Kordalselva nedbørfelt. Isa v/Morstøl 
bru har høyere feltareal, høyere middelavrenning og litt høyere effektiv sjøprosent sammenlignet med 
Kordalselva nedbørfelt. Vannføringskurven på flom er usikker grunnet vanskelige måleforhold, ifølge 
Hydra II. 

Målestasjon 104.22 Midtre Mardalsvatn ligger ca. 48 km sørøst for Kordalselva nedbørfelt. Midtre 
Mardalsvatn har høyere feltareal, litt mindre middelavrenning og høyere effektiv sjøprosent 
sammenlignet med Kordalselva nedbørfelt. Vannføringskurven på flom er vurdert som god. 

Målestasjon 107.3 Farstad ligger ca. 23 km vest for Kordalselva nedbørfelt. Farstad har høyere 
feltareal, mindre middelavrenning og høyere effektiv sjøprosent sammenlignet med Kordalselva 
nedbørfelt. Vannføringskurven på flom er vurdert som usikker i Hydra II. Det anbefales at dataserien 
ikke brukes. 

Målestasjon 109.35 Håkådalselv ligger ca. 75 km sørøst for Kordalselva nedbørfelt. Håkådalselv har 
høyere feltareal, mindre middelavrenning og høyere effektiv sjøprosent sammenlignet med 
Kordalselva nedbørfelt. Vannføringskurven på flom er vurdert som middels god. 

Målestasjon 111.10 Nauståa ligger ca. 80 km øst for Kordalselva nedbørfelt. Nauståa har høyere 
feltareal, høyere middelavrenning og litt høyere effektiv sjøprosent sammenlignet med Kordalselva 
nedbørfelt. Vannføringskurven på flom er vurdert som middels. 

Målestasjon 102.1 Hildreelv ligger ca. 53 km sør for Kordalselva nedbørfelt. Hildreelv har høyere 
feltareal, mindre middelavrenning og høyere effektiv sjøprosent sammenlignet med Kordalselva 
nedbørfelt. Vannføringskurven på flom er vurdert som middels god. 

Målestasjon 101.1 Engsetvatn ligger ca. 35 km sør for Kordalselva nedbørfelt. Engsetvatn har høyere 
feltareal, litt mindre middelavrenning og stor effektiv sjøprosent sammenlignet med Kordalselva 
nedbørfelt. Vannføringskurven på flom er vurdert som god. 

 

  

Figur 2-3: Oversikt over nærliggende målestasjoner. 
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Figur 2-4: Hypsografiske kurver for nedbørfeltet til det aktuelle feltet og utvalgte målestasjoner. Kurven viser 
hvor stor prosentvis andel av det totale feltarealet som ligger over en gitt høyde. 

2.4. Flomfrekvensanalyse 

Det er utført flomfrekvensanalyse på nærliggende målestasjoner for å bestemme middelflom, QM, og 
vekstfaktorene QT/QM for beregningspunktene langs Prestelva. Tabell 2-3 gir beregnede spesifikke 
døgnmiddelverdier og vekstfaktorer beregnet fra data fra de aktuelle målestasjonene. 
Flomfrekvensanalysen er utført med beregningsprogram i NVEs database Hydra II. 

Tabell 2-3: Flomfrekvensanalyse for aktuelle målestasjoner, døgnmiddelverdi. 

Stasjon 
Måle 

periode 
Areal QM, døgn 

 
Q200/ 

Fordeling 

 ant. år km2 l/s.km2 m3/s QM  

103.20 Isa v Morstøl  42 44,3 492,6 21,82 3,40 Gen-log (max) 

104.22 Midtre 
Mardalsvatn 

40 13,3 550,4 7,38 2,20 GEV (L-mom) 

107.3 Farstad 52 25,2 266,7 6,72 1,70 GEV (max) 

109.35 Håkådalselv 29 23,5 385,1 9,05 1,95 Log (L-mom) 

111.10 Nauståa 30 24,4 586,9 14,32 3,35 Log-GEV (L-mom) 

102.1 Hildreelv 13 14,4 665,3 9,58 2,02 Gumbel (max) 

101.1 Engsetvatn 95 40,0 262,5 10,50 2,86 Gen-log (max) 

 

Feltparameterne som effektiv sjøprosent, feltareal og middelvannføring har stor betydning ved valg av 
representative nedbørfelt for estimering av middelflom (NVE, 97/2015). Spesifikk middelflom varierer 
for stasjonene i området (Tabell 2-3) i størrelsesorden fra 262 l/s/km2 til 665 l/s/km2.  
 
Nedbørfeltene som drenerer til målestasjonene Midtre Mardalsvatn, Farstad, Håkådalselv, Hildreelv 
og Engsetvatn har stor effektiv sjøprosent noe som generelt medfører flomdempning. Disse stasjonene 
er derfor mindre egnet som referansestasjoner for Kordalselva. Dataserien til Farstad er vurdert å være 
dårlig i Hydra II, og det anbefales ikke at denne dataserien benyttes. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

H
ø

yd
e

(m
o

h
)

Prosent

Kordalselva

Isa v/Morstøl bru

Midtre Mardalsvatn

Farstad

Håkådalselv

Nauståa

Hildreelv

Engsetvatn



 

side 9 av 21 

 
Nedbørfeltet Nauståa har litt høyere effektiv sjøprosent og litt høyere middelvannføring men bør 
samlet sett være representative for dette feltet. Det er derfor brukt dataserier fra Nauståa. Middelflom 
qM for feltet til Kordalselva settes derfor til 587 l/s/km2. Ser en på de fem stasjonene med lengst 
observasjonsperiode er middelverdi for vektskurven (Q200/QM) lik 2,7. 
 
Tabell 2-4:Beregnet 200-årsflom (døgnmiddel) basert på flomfrekvensanalyse.  

Felt Areal qN 
Eff. 
sjø 

QM  
Q200/ QM 

Q200 

 km2 l/s*km2 % l/s*km2 m3/s m3/s 

Kordalselva 5,3 58,9 0,0 587 3,11 2,7 8,40 

 
Flomfrekvensanalysen er utført på døgnmiddelverdier. Flommens kulminasjonsverdi kan estimeres fra 
forholdet mellom flommens kulminasjonsverdi (momentanverdi), Qmom og døgnmiddel, Qdøgn. 

I NVE (2011) er det utarbeidet ligninger som uttrykker en sammenheng mellom forholdet Qmom/Qdøgn 
og feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent) for vår- og høstsesong. Formlene er: 

 

Der A er feltareal og ASE er effektiv sjøprosent. Resultatene presenteres i Tabell 2-5.  
 
Polarplott av dataserien til 111.10 Nauståa viser at de fleste flommene inntreffer om høsten. 
Forholdstall for høstflom er derfor benyttet videre. De beregnede kulminasjonsvannføringene er vist i 
Error! Reference source not found.. 

Tabell 2-5: Forholdstallet mellom døgnmiddelflom og kulminasjonsflom for Kordalselva nedbørfelt. 

   Qmom/Qdøgn 

Felt 
Areal 
km2 

Eff.Sjø, ASE 

% 
Vår Høst 

Kordalselva 5,3 0,0 1,60 2,08 

 

Tabell 2-6: Beregnet 200-årsflom basert på flomfrekvensanalyse. 

Felt Areal QM Qmom/ 
Qdøgn 

 

Q200, døgn Q200, mom 1,2xQ200 

 km2 l/s.km2 m3/s m3/s m3/s m3/s 

Kordalselva 5,3 587 3,11 2,08 8,40 17,47 21,0 
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Figur 2-5: Polarplott for 111.10 Nauståa. 

 

2.5. NIFS-formelverk 

NVE har utviklet et nasjonalt formelverk for beregning av middelflom og vekstkurver for felt < 50 km2 
(NVE, 7/2015). Formelverket er basert på regresjonsanalyser, og er testet på over 4000 nedbørfelt. 
Inngangsparameterne til formelen er feltareal, midlere avrenning og effektiv sjøprosent. Det henvises 
til NVE (2015) for beskrivelse av formelverket. Formlene blir benyttet for nedbørfeltene når 
feltarealene er < 50 km2. 

Ved beregning av middelflom med formelverket er den spesifikke middelvannføringen (qM) og dermed 
middelvannføringen i m3/s en stor kilde til usikkerhet. Vekstkurven som fås fra formelverket vurderes 
som robust og lite sensitiv for lokale variasjoner. Den anbefales derfor som et generelt førstevalg (NVE, 
97/2015). 

Resultatene gitt av flomformlene fra NVE (7/2015) er vist i Tabell 2-7. Flomverdiene (medianverdi) er 
gitt som kulminasjonsverdier. 

Tabell 2-7: Beregnet 200-årsflom basert på formelverk for små nedbørfelt, kulminasjonsverdier. 

Felt Areal qN QM 
Q200/ QM 

Q200 1,2xQ200 

 km2 l/s*km2 l/s*km2 m3/s m3/s m3/s 

Kordalselva 5,3 58,9 1309 6,94 2,56 17,76 21,4 
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2.6. Evaluering av flomberegninger 

Tabell 2-8 viser en sammenstilling av beregnede flomverdier med de ulike metodene, og hvilken 
flomverdi som er benyttet videre ved beregning av vannlinje. For feltet til Kordalselva er det valgt å 
bruke verdier beregnet med NIFS-formelverk (konservativt). 

Tabell 2-8: Sammenstilling av beregnede verdier for 200-årsflom i m3/s (Momentanverdi med klimatillegg). 

Kordalselva 
1,2xQ200  
(m3/s) 

Flomfrekvensanalyse 21,0 

NIFS-formelverk 21,4 

Verdi for videre bruk 21,4 
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3. VANNLINJEBEREGNING 

3.1. Hydraulisk modell 

Det er benyttet modelleringsprogrammet HEC-RAS 5.0.7 for de hydrauliske beregningene. Modellen 
er satt opp som en 2D hydraulisk modell. Det er benyttet laserdata til å generere en terrengmodell i 
ArcGIS.  

3.2. Friksjonsforhold 

Området som er kartlagt, er i hovedsak skog, og elvebunnen består i hovedsak av store steiner. 
Basert på dette er friksjonsfaktoren (Mannings n) satt til 0,05 i hovedelva og 0,12 for sideareal.  

  

  

Figur 3-1: Bilde av Kordalselva gjennom planområdet. Foto: Asplan Viak AS 

 

3.3. Grensebetingelser 

Oppstrøms grensebetingelse er satt til beregnet vannføring i hovedelva, og nedstrøms 
grensebetingelse er satt til normalstrømning. Vannføring settes konstant i en time, og modellen kjøres 
i en time. 
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3.4. Resultatet fra vannlinjeberegning 

Vannlinje ved 200-årsflom inkludert 20% klimapåslag for profiler P1 – P12 (Figur 3-1) ved planområdet 
er vist i Tabell 3-1.  

Tabell 3-1: Beregnede vannstander og vannhastigheter ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 44). Høydereferanse 
NN2000. 

Profil 1 

200-årsflom inkludert klimatillegg 

Vannlinje 
[moh] 

Vannhastighet 
[m/s] 

1 143,67 4,23 

2 142,35 6,01 

3 140,64 5,01 

4 138,48 5,41 

5 137,47 3,92 

6 136,36 4,26 

7 135,05 4,19 

8 134,05 4,00 

9 133,00 5,86 

10 131,41 4,46 

11 130,35 4,64 

Bru 130,35 4,64 

12 128,82 3,74 

 

 

Figur 3-2: Vannlinje for 200-års flom inkludert 20% klimapåslag. 
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3.5. Sensitivitetsanalyse 

For å vurdere usikkerheten til modellen og resultatene er det gjort en sensitivitetsanalyse der ruheten 
til modellen er økt med 25 %. Resultater er vist i Tabell 3-2. Analysen viste at en 25 % økning av ruhet 
i elveløpet og flomslettene ga en økning i vannlinje på opptil 13 cm ved 200-årsflom. Basert på 
følsomhetsanalysen, anbefales det å benytte en sikkerhetsmargin på minimum 0,3 m over beregnet 
vannlinje (NVE, 4/2011).  

Tabell 3-2: Beregnet vannstand for Q200 med 25% økning i Mannings tall (n), Kordalselva. 

Profil 1 

Vannstand  
[moh] 

Differanse  
[m] 

n n+25%  

1 143,67 143,80 0,13 

2 142,35 142,46 0,11 

3 140,64 140,73 0,09 

4 138,48 138,61 0,13 

5 137,47 137,60 0,13 

6 136,35 136,47 0,12 

7 135,05 135,18 0,13 

8 134,05 134,17 0,12 

9 133,00 133,09 0,09 

10 131,41 131,53 0,12 

11 130,35 130,48 0,13 

Bru 130,35 130,48 0,13 

12 128,82 128,94 0,12 

 

3.6. Kapasitetsvurdering av brua ved innkjøring til RIR 

Ved innkjøring til avfallsmottaket, krysser veien Kordalselva. Brua er vist i Figur 3-1. Dimensjoner på 
brua er målt inn på befaring av Asplan Viak, se vedlegg 2.  Det er gjort en vurdering av kapasiteten til 
brua. Beregnet minimum høyde for underkant bru er vist i Tabell 3-3. 

Tabell 3-3: Beregnet minimum høyde for underkant av bru for 1,2xQ200. Minimum høyde for underkant 
brukonstruksjon er inkludert 0,3 m sikkerhetsmargin. 

 Bru innkjøring til RIR 

Maksimal Vannstand [moh] 130,35 

Maksimal Vannstand + 0,3 [moh] 130,65 

Eksisterende høyde for underkant brukonstruksjon [moh] 132,04 

Beregnet minimum høyde for underkant brukonstruksjon [moh] 130,65 

Kapasitet Tilstrekkelig 

*Alle høyder er i forhold til elvebunn. 
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Figur 3-3: Tverrprofil av brua med beregnet vannlinje på oppstrøms side for 1,2*Q200. 
 

3.7.  Flomsikkert nivå for sideareal 

Tabell 3-4 angir flomsikkert nivå for 200-årsflom med 20 % klimatillegg. På bakgrunn av 
sensitivitetsanalyse, anbefales det å benytte en sikkerhetsmargin på minimum 30 cm over beregnet 
200-års vannlinje. Beregnet vannlinje pluss 0,3 meter angir derfor flomsikkert nivå. 
 

Tabell 3-4: Flomsikkert nivå for 200-årsflom ved tverrprofilene i Figur 3-2 (høyde referanse NN2000). 

Profil 1 
Vannstand  

[moh] 
Flomsikkert nivå 

[moh] 

1 143,67 143,97 

2 142,35 142,65 

3 140,64 140,94 

4 138,48 138,78 

5 137,47 137,77 

6 136,35 136,65 

7 135,05 135,35 

8 134,05 134,35 

9 133,00 133,30 

10 131,41 131,71 

11 130,35 130,65 

Bru 130,35 130,65 

12 128,82 129,12 
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4. FLOMSONEKART 

Flomsonekart er generert ved bruk av Ras Mapper i HEC RAS - modellen. Det er utarbeidet flomsoner 
for flom med gjentaksintervall 200-årsflom inkludert 20% klimapåslag. Flomsonekartet viser at 
flomsonen berører planområdet. 

4.1. Bruk av Flomsonekart 

Sikkerhetskrav for byggverk i forhold til flom og stormflo er gitt av Plan- og bygningsloven (TEK 17 § 7-
2). Kravene baserer seg på type bebyggelse og hvilken største nominelle årlige sannsynlighet for flom 
som kan aksepteres.  

Flomsonekartet kan benyttes direkte til å identifisere hvilke områder som ikke bør bygges ut og hvilke 
risikoreduserende tiltak som kan være aktuelt dersom utbygging ikke kan unngås. 

Usikkerheten til flomsonekart må tas i betraktning da kartene har en begrenset nøyaktighet. Dette 
gjelder spesielt i forbindelse med detaljplanlegging og ved bygge- og delesaksbehandling der 
vannstander bør kontrolleres mot terrenghøyder. 

Det anbefales at usikkerheten i kartene tas hensyn til i form av å legge på en sikkerhetsmargin på 30 
cm til beregnede vannstander. Størrelsen til den anbefalte sikkerhetsmarginen bygger på resultatene 
fra sensitivitetsanalysen (kap 3.5).  

 

Figur 4-1: Flomdybde, 200-årsflom inkludert 20% klimapåslag. 
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5. KONKLUSJON 
 

Flomsikre nivåer for en 200-årsflom i henhold til sikkerhetsklasse F2 i TEK17 er gitt i Tabell 3-4 med 
henvisning til profiler i Figur 3-2. Beregningene viser at områder nær elva kan være utsatt ved en 200-
årsflom.   

Reguleringsområdet ligger innenfor beregnet flom vannstand. Som vist i Figur 3-2, vil areal nærmest 
elva bli oversømmet i en 200-års flom med dagens terrengnivå. Det er lagt opp til at areal nærmest 
Kordalselva skal være friområde. En 200-års flom berører således ikke bebyggelse som legges på 
flomsikkert nivå.  Friområdet vil danne en buffer og en sikkerhetsavstand mot elva. 
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VEDLEGG 

 

 

 Vedlegg 1: Lavvannskart/NEVINA-rapport for nedbørfelt 
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Vedlegg 2: Innmåling av bru over Kordalselva ved innkjøring til RIR 
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