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1 Innledning 

Statens vegvesen har bedt om en innledende flomvurdering for Harestad.  

Formålet med vurderingen er å sikre at det båndlegges/sikres tilstrekkelig areal for 

flomsikringstiltak i reguleringsplanen.  

2 Tilrenningsområder 

 

Nedbørsfelt for overvann, som har avrenning mot E39 ved Harestad, kan betraktes 

i 2 områder. Nord og sør for Torvmyrveien. 

 

Etter ferdigstillelse av Rogfast, vil Torvmyrveien bli et vannskille. Overvann fra 

nordsiden vil bli ført mot utslipp i Harestadvika. Overvann fra landbruksområdene 

på sørsiden vil være tilnærmet uendret fra dagens situasjon etter utbyggingen. 

 

Nord for Torvmyrveien og vest for E39 inkl. kryssområde, er det ved beregning av 

overvann, forutsatt at dette arealet framtidig vil bli utbygd. Området er vist med 

grønn skravur på vedlagte tegning nr. A026232/136717-02. Tegningen er 

utarbeidet på oppdrag for Randaberg kommune. 

Beregninger foretatt for Randaberg kommune angir derfor vannmengder som kan 

betraktes som framtidig verste tilfelle ved full utbygging.  

Uten fordrøyning og infiltrasjon; Nedbørsareal er 26 ha, og tilrenning beregnet til 

Q ~2500 l/s inkludert klimatillegg på 20%. 

 

Sør for Torvmyrveien vil Harestadkrysset ikke påvirke dagens situasjon for 

overvann i landbruksområdene.  
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3 Tiltak for overvannshåndtering 

I området nord for Torvmyrveien er det foreslått dykkerledning for å transportere 

ut overvann fra vest mot øst. Tiltak sør for Torvmyrveien må vurderes i forbindelse 

med omlegging av eksisterende OV-ledning. 

4 Areal for flomkontroll og flomveier 

Hendelser som medfører at overføringsanlegg belastes med større vannmengde enn 

det de er beregnet/dimensjonert for i en normalsituasjon, betegnes som en 

flomsituasjon (nedbør med høyere gjentaksintervall, driftsforstyrrelser i ordinære 

overføringsanlegg mm). 

I detaljplanfasen bør det utarbeides en egen flomplan/-vurdering på et tidlig 

tidspunkt. Planen skal sikre at det etableres tilstrekkelig tiltak i en flomsituasjon, 

for å hindre oversvømmelse av tunnelåpninger.  

Flomplanen må vurdere og foreslå konkrete tiltak for flomkontroll (voll f.eks.) og 

eventuelt foreslå ledningstraseer for flomveier i en flomsituasjon.  

Se punkt 5 for forslått innhold for en flomplan.  

 

For å sikre mulighet for å kunne etablere slike flomsikringstiltak er det i denne 

planfasen valgt å:  

› Sette av areal for å etablere tiltak, som flomvoll, ved tre lokaliteter, for å 

forhindre vann i å nå portalåpningen, se skisser nedenfor. 

› Avsette areal oppstrøms vollene som hensynssone ved to lokaliteter, for å ha 

muligheten til å kunne lagre oppdemmet vann her i en flomsituasjon. Området 

er betegnet som "hensynsone oppstuving ved flomsituasjoner". Områder 

avmerket som hensynssone kan benyttes som jordbruksjord, som regulert. 

Området kan ikke endres/arronderes med hensyn til høyde og helning med 

mindre endringen er avklart og godkjent av Statens vegvesen. 

Endring/arrondering skal uansett ikke utføres på en slik måte at vann ikke 

lagres, eller at vann får avrenningsretning inn på E39. 

› Legge reguleringsplangrensen slik at det kan etableres flomveier som 

ledningstraseer innenfor grensen, dersom flomplanen kommer fram til at slike 

tiltak må gjennomføres 

› Legge inn krav om utarbeidelse av flomplan i reguleringsbestemmelsen. 
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Voll, lokalitet 1: Sør for Torvmyrveien, E39 profil ca 300 – 450, vest: 

 

Areal for voll i skjæringstopp i vest er lagt inn i annen veggrunn. Området vest for 

vollen, eiendom 48/28, er markert som bestemmelsesområde, og kan benyttes som 

areal for midlertidig lagring av flomvann (oppstuving).  

 

           
  

Prinsippskisse 1a: Utsnitt fra reguleringsplankart  Prinsippskisse 1b: Utsnitt fra W-tegning 

 

 

Voll, lokalitet 2 Nord for Torvmyrveien: E39 profil ca 750 - 850, vest:  

 

Areal for voll i skjæringstopp i vest er lagt inn under annen veggrunn. Området 

vest for vollen, eiendom 49/16, er markert som bestemmelsesområde, og kan 

benyttes som areal for lagring av flomvann (oppstuving).  

 

Areal for å etablere teknisk anlegg i forbindelse med dykkerledning, slik som 

svingekammer, sedimenteringskammer/-basseng, e.l., er sikret som annen 

veggrunn.  

 

         
 

Prinsippskisse 2a: Utsnitt fra reguleringsplankart  Prinsippskisse 2b: Utsnitt fra W-tegning 

 

 

Det kan være aktuelt å etablere flomvei fra nord for Torvmyrveien mot sør ved 

f.eks. driftsforstyrrelser av overføringsanlegget nord for Torvmyrveien. 

Torvmyrvegen ligger imidlertid så høyt i terrenget (både i dag og i framtiden) at 

det ikke lar seg gjøre å etablere en slik flomvei på overflaten. Flomveien måtte 

derfor blitt anlagt under bakken i form av et rørsystem. Slik trase kan legges i LNF-

område innen reguleringsplangrensen 
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Voll, lok. 3: Nord for Torvmyrveien: E39 profil ca 850 - portal, vest: 

 

Voll-/grøft legges i skjæringstopp i vest. Avskåret overvann må ledes ned til 

dykkerledningen. 

 

      
 

Prinsippskisse 3a: Utsnitt fra reguleringsplankart  Prinsippskisse 3b: Utsnitt fra W-tegning 

5 Utarbeidelse av flomplan 

Det er satt krav om utarbeidelse av flomplan for området i 

reguleringsbestemmelsene.  

 

 

Flomplanen bør omfatte:  

 

› En flomstudie av hele nedbørsfeltet oppstrøms regulert område både nord og 

sør for Torvmyrveien. Planen bør definere flomveier helt fra sentrumsområdet  

› Vurdere aktuelle flomveier og evt. nødoverløp som sekundære 

flomsikringstiltak  

En detaljeringsgrad som gjør at planen kan være til hjelp ved 

detaljprosjekteringen og ved dimensjonering av evt. nødoverløp ("Underløp", 

dykkerledning, kulvert mv.) 
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› Vurdering av dimensjoneringskriterier.   

Her må bl.a. dimensjoneringskriterier som skal legges til grunn for 

dimensjonering av overvannsledninger/ dykkerledninger fastslås. Framtidig 

disponering av arealer oppstrøms (mot sentrum) ansees som ett av de kriterier 

som vil få mest betydning her. Dimensjonerende nedbør (gjentaksintervall) må 

også vurderes spesielt. Klimatillegg på 20% inkluderes i dimensjoneringen.    

I utgangspunktet forventes det at Randaberg kommune vil legge føringer for 

lokal og bærekraftig overvannshåndtering av overvann. Dvs. at overvann fra 

framtidige utbyggingsområder må infiltreres der dette går an, eller fordrøyes 

før det slippes til overvannssystemer som til slutt skal gjennom E39 og til sjø. 

Det bør vurderes å legge en ekstra sikkerhetsfaktor til grunn ved 

dimensjonering av dykkerledninger og anretninger for overføring til sjø. Dette 

må vurderes opp mot sikkerheten som legges i flomkontroll-tiltak. 

 

› Rapporten bør framlegges Statens vegvesen og Randaberg kommune for 

teknisk gjennomgang/vurdering.  
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