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 Forslag til reguleringsplan i Flåm sentrum - vurdering av 

flomsituasjon med avbøtende tiltak 

I forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Flåm sentrum er det vurdert konsekvenser med 

hensyn til flom av ny bygningsmasse i flomutsatt område. Beregningene viser at tiltakene foreslått i planen 

vil føre til vesentlig ulempe iht. § 7-1 i TEK17, og tiltak må vurderes. De første resultatene ble gjennomgått 

med kommunen i møtet den 1. februar 2021 og det ble avtalt å vurdere avbøtende tiltak.  

Avbøtende tiltakene er stort sett fjerning av til/nybygg og optimalisere utforming av utbygging i området 

BAA4. Det er vurdert 6 alternativer: 

• Optimalisering: Fjerning av alle ny-/tilbygg unntatt bygg på områder BAA1, BAA2, BAA3, BAA4 

(optimaliseres), BA3, BKB2 (utenfor flomsone) og BKB3, og optimalisering av til-/nybygg i området 

BAA4. Ev. fjerne BKB3 hvis det blir betydelig påvirkning av flomsituasjonen. 

• Alt A: Optimalisering som ovenfor, men med fjerning av bygg i BAA3 

• Alt B: Optimalisering som ovenfor, men med fjerning av bygg i BAA1 og BAA2 

• Alt C. Optimalisering som ovenfor, men med fjerning av bygg i BAA1, BAA2 og BAA3 

• Alt D: To optimaliseringer av bygningsmasser på området BAA4 og fjerning av BAA2 og BAA3. 

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, likt som i (1).  

Beskrivelse av avbøtende tiltak 

Figur 1 viser eksisterende bygg og forslag til ny BYA i Flåm sentrum etter fjerning av flere ny-/tilbygg, samt 

tre utforminger for å optimalisere størrelse og plassering av nye bygg i området BAA4. Figur 2 viser 

optimaliserte bygg BAA4 samt alternativ A, B og C (fjerning av bygg). 
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Figur 1 Vurderte utbygginger i Flåm sentrum samt optimalisering av bygg i område BAA4 

 

Optimalisering 1

Optimalisering 2

Optimalisering 3
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Figur 2 Vurderte utbygginger i Flåm sentrum med optimalisering av bygg i område BAA4 og alternativ A, B og C 

 

Optimalisering og Alternativ A

Optimalisering og Alternativ B

Optimalisering og Alternativ C
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Endringer i strømningsforhold 

Det vurderes en 200-års flomsituasjon (inkludert klimapåslag) med forslag til nytt BYA for de forskjellige 

alternativene og deretter beregnes endringer i vannstander og hastigheter i forhold til dagens situasjon.  

Figur 3 til Figur 6 viser endringer i vannstander som følge av de nye bygningsmassene. Endringer i 

hastigheter som følge av ny-/tilbygg er vist i Figur 9 til Figur 12 i vedlegg. 

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 3 Vannstandsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA med optimalisering 1 og 2 

 

Figur 4 Vannstandsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA med optimalisering 3 uten og med alternativ A 

Optimalisering 1 Optimalisering 2

Optimalisering 3 Optimalisering 3 og alternativ A



Notat 

Oppdragsgiver: Aurland kommune 

Oppdragsnr.: 5160650   Dokumentnr.: 02 

2021-02-15  |  Side 5 av 10 x:\nor\oppdrag\førde\516\06\5160650\5 arbeidsdokumenter\58 flaum\dok\not_forslag til reguleringspla flåm sentrum 
- avbøtende tiltak.docx 

 

 

 

Figur 5 Vannstandsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA med optimalisering 3 og med alternativ B og C 

 

En analyse av de resulterende vannstandsendringene belyser følgende:  

• Nye bygningsmasser i området BAA3 nord for Flåmselvi har en betydelig påvirkning av 

strømningsforholdene i en flomsituasjon og vil forårsake oppstuvning på et relativt stort område. 

Flere bolighus på nordre siden av elven vil få en økning av flomnivå med over 10 cm. 

• Nytt næringsbygg i området BAA2 har også en betydelig påvirkning av strømningsforholdene, og vil 

forårsake opptil 4 cm økning i vannivå i byggene vest for område BAA2 og litt over 10 cm økning i 

bygget sør for området BAA2. 

• For parkering og næring i området BAA4, vil en økning av bygningsmassene mot fjorden ha lite eller 

ingen påvirkning av strømningsforhold for tredjepart. Nytt bygg bør bygges for å tåle flom. I tillegg 

bør det avklares om adkomst til bygget under en flomsituasjon er nødvendig og hvordan man skal 

løse dette.  

• Nytt hotell på område BA3 forårsaker en økning av vanndybder på mellom 6 og 16 cm i byggene 

rundt.  

Etter analysen av resultatene er det prøvd en ny optimalisering av ny/tilbygg: 

• Optimalisering 4 alternativ D: bygningsareal på BAA4 er økt til optimalisering 2 i Figur 1, samt at 

bygningsmassene på BA3 er trukket fra det flomutsatte området. I tillegg, er BAA2 fjernet for å 

vurdere effekten av å bare ha utbygging på BAA1.  

• Optimalisering 5 alternativ D: Bygningsmassene på område BAA1 er redusert noe, mens 

bygningsmassene på BAA4 er økt til optimalisering 1 i Figur 1. Bygningsmassene på BA3 er trukket 

fra det flomutsatte området. 

Figur 6 viser endringer i vannstander som følge av de nye bygningsmassene for de nye optimaliseringene. 

Hastighetsendringer er vist i Figur 12 i vedlegg. 

Optimalisering 4 alternativ D: Ved å trekke fra bygningsmasser ut fra flomutsatt område på BA3, får man 

ingen endringer i strømningsforholdene og forverring av flomsituasjon for tredjepart. Dette gir en 

Optimalisering 3 og alternativ B Optimalisering 3 og alternativ C
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utbyggingspotensial BYA på ca. 550 m2. Nybygg på BAA1 vil forårsake ca. 4 cm øking av vanndybder for 

bygget som ligger sørvest for BAA1. Tilbygg på BAA4 forårsaker bare lokale vannstandsøkninger.   

Optimalisering 5 alternativ D: Ved å trekke fra bygningsmasser ut fra flomutsatt område på BA3, får man 

ingen endringer i strømningsforholdene og forverring av flomsituasjon for tredje part. Dette gir en 

utbyggingspotensial BYA på ca. 550 m2. En reduksjon av bygningsmasser på område BAA1 vil redusere 

omfanget av vannstandsøkning for tredjepart (ca. 3 cm på hjørne til bygget i sørvest). En økning av 

bygningsmasser på område BAA4 vil medføre vannstandsøkninger for tredjepart (opptil 4 cm ved et lite bygg 

nordvest for området BAA4). 

 

Figur 6 Vannstandsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA med optimalisering 4 og 5 og med alternativ D 

 

Det kan være aktuelt å legge nye bygninger i flomutsatt område på BAA2 og BAA3 på søyler. Effekten av 

søylene er ikke vurdert i detalj i dette Notatet, men det henvises til de beregnede vannhastighetene på disse 

områdene samt en vurdering av endringer av vannstander antatt økt friksjon i området med søyler. For å 

simulere økt friksjon er Gauckler-Mannings koeffisient økt fra 0,05 til 0,1 s/m1/3, som vanligvis brukes for tett 

skog. Dette vil være en konservativ tilnærming i og med at det ikke er greiner på søylene, slik det vil være i 

en skog. 

Hastighetene for alternativ D og optimalisering 4 og 5 er vist i Figur 7. Begge alternativene har omtrent like 

hastighetsmønster. Hastigheter i område BAA3 er på mellom 0,4 og 0,8 m/s. Hastigheter i område BAA2 er 

på mellom 0,25 og 0,6 m/s. Falltap og oppstuvning er avhengig av antall søyler, størrelse, utforming av disse 

og hastigheter. Forutsatt en Gauckler-Manning koeffisient (n) på 0,1 s/m1/3, vil man få ca. 4 cm 

vannstandsøkning på bygget sør for området BAA2 og opptil ca. 6 cm på bolighusene vest for området 

BAA3. Bolighuset øst for området BAA3 vil få en reduksjon av vanndybder på ca. 4 cm. 

Optimalisering 4 og alternativ D Optimalisering 5 og alternativ D
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Figur 7 Hastigheter ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA med optimalisering 4 og 5 og med alternativ D 

 

 

Figur 8 Vannstand- og hastighetsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA med optimalisering 

4 og med alternativ D, samt søyler i område BAA2 og BAA3 

 

 

 

 

 

 

Optimalisering 4 og alternativ D Optimalisering 5 og alternativ D
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Konklusjoner og kommentarer 

Det er behov for en betydelig reduksjon av bygningsmasser for å komme frem til en situasjon der 

flomsituasjonen ved 200-års flom og 40 % klimapåslag ikke blir forverret for tredje part. 

Ved å trekke fra bygningsmasser ut fra flomutsatt område på BA3, får man ingen endringer i 

strømningsforholdene og forverring av flomsituasjon for tredjepart. Dette gir en utbyggingspotensial BYA på 

ca. 550 m2. 

Utbygging i området BKB3 vil forårsake bare lokale vannstandsøkninger. Bygget må sikres mot flom. 

Ved utbygging i flomutsatt område, bør det avklares om adkomst til bygget under en flomsituasjon er 

nødvendig og hvordan man skal løse dette. 

Det kan være aktuelt å undersøke flomsituasjoner med andre gjentaksintervall. 

Det kan være aktuelt å legge nye bygninger på søyler i flomutsatt omrade. Effekten av søylene bør vurderes 

nærmere. 
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Vedlegg 

Endringer i hastigheter 

 

Figur 9 Hastighetsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA med optimalisering 1 og 2 

 

 

Figur 10 Hastighetsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA med optimalisering 3 uten og med alternativ A 

 

Optimalisering 2Optimalisering 1

Optimalisering 3 og alternativ AOptimalisering 3
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Figur 11 Hastighetsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA med optimalisering 3 og med alternativ B og C 

 

 

Figur 12 Hastighetsendringer ved Q200 + 40% klimapåslag etter nytt BYA med optimalisering 4 og 5 og med alternativ D 

 

Optimalisering 3 og alternativ B Optimalisering 3 og alternativ C

Optimalisering 4 og alternativ D Optimalisering 5 og alternativ D


