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Forslag til reguleringsplan i Flåm sentrum - vurdering av
flomsituasjon

I forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Flåm sentrum er det vurdert konsekvenser med
hensyn til flom av ny bygningsmasse i flomutsatt område.

Multiconsult har i 2019 utført en flomsonekartlegging for Flåmselvi (1) . NVE har gjort tilgjengelig den
hydrauliske modellen utarbeidet av Multiconsult i forbindelse med flomsonekartleggingen. I modellen er
byggene representert med et høyt Manningstall.

For vurdering av konsekvensene med hensyn til flom pga. ny utbygging , er de foreslåtte arealene lagt til som
bygning i modellen, dvs. med et høyt Manningstall. Figur 1 viser eksisterende bygg og forslag til ny BYA i
Flåm sen trum basert på arealene omtalt i reguleringsplanen. Plassering av bygningsmassene er ikke
optimalisert, og dette kan gjøres etter gjennomgang av resultatene.

Figur 1 Eksisterende bygg og forslag til ny BYA i Flåm sentrum
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Endringer i strømningsforhold 

Det vurderes en 200-års flomsituasjon (inkludert klimapåslag) med forslag til nytt BYA og deretter beregnes 
endringer i vannstander og hastigheter i forhold til dagens situasjon.  

Figur 2 og Figur 3 viser endringer i vannstand og  Figur 4 viser endringer i hastigheter som følge av de nye 
bygningsmassene. Siden byggene er representert med et høyt Manningstall (n = 10), vil kun en liten mengde 
vann renne gjennom disse, dvs. at vannstrømmen presses ut i områder uten bygg, og derfor kan det 
beregnes en økning av vannstander pga. nye bygg. På samme måte, får man en reduksjon av hastighetene 
på arealet hvor de nye byggene er plassert. 

 

 

Figur 2 Vannstandsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA 
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Figur 3 Vannstandsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA, detalj Flåm sentrum 

 

 

Figur 4 Hastighetsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA 



Notat 

Oppdragsgiver: Aurland kommune 

Oppdragsnr.: 5160650   Dokumentnr.: 01 

2021-01-29  |  Side 4 av 4 x:\nor\oppdrag\førde\516\06\5160650\5 arbeidsdokumenter\58 flaum\dok\not_forslag til reguleringspla flåm 
sentrum.docx 
 

 

Det merkes store vannstandsendringer på følgende steder: 

• Oppstrøms det nye parkeringsanlegget (SAA) nord for Flåmselvi  
• Nytt næringsbygg i området BAA2 
• Kombinert parkering og næring i området BAA4 

I tillegg vil man få opp til 0,4 m/s hastighetsøkning i selve elven og over 0,5 m/s på enkelte steder på 
flomslettene (Flåm sentrum). Det er beregnet hastighetsøkning i elveløpet på noen strekninger med fare for 
erosjon. 

Tiltak for å redusere konsekvenser av ny utbygging 

• Redusere nye bygningsareal og optimalisere plassering 
• Plassering av bygninger på søyler slik at vann kan strømme under disse 
• Mudre elvebunnen (ned og til sidene) 
• Bygge flomvoller langs elven 
• Bygge en flomtunnel 
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