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Dyregrendi, Bykle 
 

Området Dyregrendi er et eksisterende hyttefelt som ligger sentralt til på Hovden og som i 
gjeldende kommuneplan er avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse. (se fig. 1 og 2) 
 

 
Fig. 1 Dagens bebyggelse. 

 

 
Fig. 2 Fra kommuneplanen. 

 
Det arbeides nå med en ny detalj reguleringsplan som har til hensikt å legge til rette for fortetting 
med flere nye fritidsbustader. Stærk & Co AS har i den forbindelse fått i oppdrag å se på en 
overordnet flomanalyse av området med tanke på den planlagte fortettingen.  
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Rapporten er basert på dagens situasjon og gjeldende kommuneplan, samt mottatt forslag til ny 
detaljplan for Dyregrendi utarbeidet av Cowi.   
 
 
Overvannsberegning og rørkapasitet 
 
Planområdet og områdene rundt består av kupert terreng med mye svakt skrånende myrområder, 
bekker med små vann og kulper. Gåttestøylbekken renner langs hele vestsiden av planområdet og 
krysser gjennom området helt i syd før den passerer ut av området gjennom 2 stikkrenner under 
Fjellparkveien. (se fig. 3) 

  
Fig. 3 Stikkrenner gjennom Fjellparkveien 

 
Det har ifølge lokalkjente ikke vært flomproblemer i området etter at det ble etablert en ekstra 
stikkrenne (ø1000 DV) Fjellparkveien. 
 
Vest for planområdet er det store arealer med lavt liggende myrområder som omkranser bekken 
med store kulper som utvides og som helt eller delvis setter hele området under vann ved flom. 
Dette arealet er svært viktig for å hindre flom skader i Dyregrendi og nedenfor liggende felter og gjør 
at arealene langs bekken innenfor planområdet ikke dermed blir like kritiske. 
 
Befaring på området gjennomført 5 juni 2018 viser at det ikke er noen spesiell risiko for flom og 
flomskader knyttet opp mot ny utbygging, laveste punkt i feltet er nederst i feltet hvor 
Gåtestøylbekken krysser under Fjellparkveien og ved et ekstremtilfelle av nedbør og/eller i sammen 
med snøsmelting er risikoen knyttet til oversvømmelse av Fjellparkveien og en utvasking av denne. 
Det kan tas høyde for ekstra sikring av veien ved å anlegge et dobbelt løp for stikkrenne under 
veien med samme dimensjon som hovedløpet i dag på ø1000 DV. Det er lite sannsynlig at et så 
stort løp tetter seg men dobbelt løpet vil sikre fritt løp ved en slik hendelse. 
 
Planlagt adkomst til nordre del av planfelt BFR5 (se planbeskrivelse) går via vei fra Fjellparkveien 
helt sydvest i planområdet og krysser bekken mellom de 2 delen av BFR5, det anbefales at denne 
krysningen utføres med samme standard som kryssingen av Fjellparkveien med 2 stk. stikkrenner 
ø1000 for å sikre fritt bekkeløp selv ved ekstrem tilfeller.  
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Fig. 4-6 Bilder fra vestsiden av planområdet som det grenser inn til Gåtestøylbekken 
 
 
 
 
Vi har gjort følgende vurderinger av bekkeløpet gjennom feltet og risiko for flomskader i fremtiden: 
 
 
Følgende benyttes ved beregning av overvannsmengder: 
 
� Gjentaksintervall: 25 år  
� Varighet: 10 min  
� Intensitet: 148,6 l/sek pr ha.  
� Klimafaktor 1,4  
 
 
«Den rasjonelle metoden» er benyttet for overslagsberegning av dimensjonerende vannmengde for 
overvannsrøret. IVF-kurve for Hylestad, Brokke 148,5 l/s med gjeldende betingelser. Brukes 
klimafaktor på 1,4 vil det utgjøre 207,9 l/s.  
 
Q = C x i x A 

 
Q - dimensjonerende vannmengde (l/sek.) 
C - avrenningskoeffisient. 
i - regnintensitet (l/sek.ha.) 
A - areal(ha). 1ha=10 000m2. 
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Figur 7 Nedslagsfelt bekk 

Det er beregnet overvannsmengder for et felt i henhold til nedslagsfeltet for bekken, feltet vises på 
figur 7. Feltets areal er 210 ha, det er valgt en gjennomsnittlig avrenningskoeffisient for området på 
0,2. Vi ser at feltet er et område med mye ubebygde flater, bestående av mange små delvis 
bevokste myrer. Ut fra disse forutsetningene har vi beregnet dimensjonerende vannmengde på:  
Q= 0,2 x 148,5 x 1,4 x 210 = 8731,8 l/s 
Uten klimafaktor 6237 
 
Gitt 60 min regn 53,5 l/s blir dimensjonerende vannmengde: 
Q= 0,2 x 53,5 x 1,4 x 210 = 3145,8 l/s 
Uten klimafaktor 2247 
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Figur 8 Colebrook White beregning av vannføring for stikkrenne ø600 

 
Ø600 stikkrennene har en teoretisk kapasitet på i overkant av 2000 l/s jf. beregninger vist i fig. 8 
(100% fylt rør, i overkant av 1500 l/s ved 70% fylt rør), dette tilsier at det vil kunne være 
kapasitetsproblemer ved ekstremtilfeller av nedbør for stikkrennene (2 x ø600) gjennom 
Fjellparkveien. 
Vi har fått opplyst at det ikke har vært registrert noen slike tilfeller, selv ikke ved ekstreme nedbøren 
som skapte store problemer med flom og flomskader over store deler av Sør-Norge nå sist høst ble 
det registrert noen problemer i dette området.  
 
Dette tyder på at myrområdet rundt bekkeløpet har betydelig større fordrøynings kapasitet enn det 
vi har lagt til grunn i våre beregninger med en avrenningskoeffisient på 0,2. 
 
Men ved økt utbygging i områdene rundt og fortetting i feltet vil denne faktoren stige, og vi anbefaler 
at vår beregning legges til grunn sammen med en klimafaktor på 1,4 og at evt. nye stikkrenner 
beregnes for den økte kapasiteten.  
 
Vi anbefaler derfor at nye stikkrenner legges som ø1000 rør med en teoretisk kapasitet på 6000-
6500 l/s (100% fylt rør). 



 
 

RÅDGIVENDE INGENIØRER 

Oppdragsgiver   
 

Prosjekt Dyregrendi, Bykle 

Rapport 
Notat nr 

Overordnet 
Flomanalyse 

Dato 

07.06.18 
 

    

 

 

6

På befaring 5.6.2018 ble også Gåtestøylbekken befart fra kryssningspunkt med Fjellparkveien og 
ned til utløpet i Djupetjønn, bekken har stedvis mye bebyggelse tett inntil bekkeløpet men 
bekkeløpet har jevnt bra fall helt til Djupetjønn og liten risiko for flom problemer på hele strekningen. 
 
Vi har også vurdert topografien og potensialet for utvasking i bekkeløpet inn mot nye planlagte 
hyttetomter. Det ser ikke ut til å være spesielt stor risiko for flomskader på nye tomter om disse blir 
anlagt på et fornuftig nivå over bekkeløpet. Men anbefaler at utbygger/Detaljprosjekterende og/eller 
utførende entreprenører gjør en vurdering tomte nivå og eventuelle tiltak på den enkelte tomt ved 
opparbeidelse.  
 
Mulige tiltak som kan/bør vurderes i en detalj planlegging av feltet: 

• heving av tomtenivå 
• sikring av tomteskråning ned mot bekkeløpet for å hindre utvasking. Dette kan utføres ved å 

etablere enkle natursteinsmurer med stein av stor størrelse min 0,5x1,0 meter som sikres 
mot utvasking ved å legge duk mellom mur og bakenforliggende masser. 

• Vurdere om tak bør legges som torvtak for å redusere avrenningshastigheten i flom 
situasjoner 

• Vurdere å anlegge lokale overvannsmagasiner enten som felles plasserte installasjoner 
sentralt i feltet ved å etablere terskler o.l eller som lokale håndteringer internt på vær tomt 
eksempelvis å føre tak nedløp til et lokalt overvannsmagasin i grunnen bygget opp med duk 
og steinmasser. 

• Ved innkjøringen fra Fjellparkveien nordøst i feltet er det en mindre dam som samler OV fra 
et større areal og fører dette via en åpen grøft til myrområdet som omfatter kulturminnet midt 
i feltet. Denne dammen kan det enkelt endres avløp fra og da føre vannet direkte via 
stikkrenne under Fjellparkveien og ut i elven. Dette gjøres ved å senke nivået på 
eksisterende stikkrenne. 

 
 
Oppsummering: 

Planområdet ser ut til å være lite risikoutsatt for flom og flomskader og Gåtestøylbekken har store 
områder vest for feltet som virker som en buffer ved flom. Planområdet har allikevel noen mindre 
areal med potensialer for fordrøyning av overvann i flomtilfeller som kan være viktig for å hindre 
flomskader videre sydover langs bekkeløpet.  
 
Vi anbefaler at regulanten beholder en sikringssone på 5 meter på vær side av bekkeløpet innenfor 
hele plan området for best mulig for å bevare det naturlige bekkeløpet og det lavtliggende 
myrområdet på begge sider av bekken samt for å sikre et fritt løp for bekken selv i flomsituasjoner. 
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Minimums anbefalt avgrensning mot bekk vist som blå linje på plan utsnitt 

 
 
Med hilsen 
Stærk & Co. a.s. 
 
Per Olav Aasbø 
 
 


