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Bakgrunn 
NVE har fremmet innsigelse til kommuneplan for Gran kommune. Dette dokumentet er utarbeidet 
for å imøtekomme denne innsigelsen. 
 

Metode 
Det er tatt utgangspunkt i tabell i notat «Sårbarhetsvurdering av bekker i Gran kommune» utarbeidet 

av Norconsult, datert/ revidert 15.08.2018 og notat «Kritiske punkter – dimensjoner» utarbeidet av 

Gran kommune 03.07.2018. Tabell i førstnevnte notat viser flere nedbørsfelt med klart og 

sannsynligvis underdimensjonerte bekkelukkinger/ stikkrenner, se utklipp derfra på neste side. 

For avgrensning av faresoner flom er genererte flomveger og terrengmodell brukt som hjelp, i tillegg 

til lokal kunnskap.  



 

 
 
Nedbørsfelt med underdimensjonerte bekkelukkinger/ stikkrenner er vist i figur 0. 



 
Figur 0. Nedbørsfelt med underdimensjonerte bekkelukkinger/ stikkrenner 
 

Resultat – avgrensing av faresoner for flom  



Nedbørsfelt 1 Dynnabekken nord 

 
Figur 1: Nedbørsfeltet sammen med kjente kritiske punkt og elvenett.  

 

 
Figur 2: Nedbørsfeltet sammen med genererte flomveger fra InnlandsGIS, med forslag til faresone flom. 

 



 

 
Figur 3: Forslag til faresone flom, H320_10, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

  
Figur 4: Forslag til faresone flom, H320_11, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 
 



 

Nedbørsfelt 3 Morstadbekken 

 
Figur 5: Nedbørsfeltet sammen med kjente kritiske punkt og elvenett.  

 

 
Figur 6: Nedbørsfeltet sammen med genererte flomveger fra InnlandsGIS, med forslag til faresone flom. 

 
 



 
Figur 7: Forslag til faresone flom, H320_11, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 8: Forslag til faresone flom, H320_11, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 



 
Figur 9: Forslag til faresone flom, H320_12, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 
 



 
Figur 10: Forslag til faresone flom, H320_12, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 



 
Figur 11: Forslag til faresone flom, H320_13, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 12: Forslag til faresone flom, H320_13, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 

kommuneplan. 



 
Figur 13: Forslag til faresone flom, H320_14, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 14: Forslag til faresone flom, H320_14, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 



Nedbørsfelt 4 Hovsbekken 

 
Figur 15: Nedbørsfeltet sammen med kjente kritiske punkt og elvenett.  

 

 
Figur 16: Nedbørsfeltet sammen med genererte flomveger fra InnlandsGIS, med forslag til faresone flom. 

 



 
Figur 17: Forslag til faresone flom, H320_15, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 17: Forslag til faresone flom, H320_15, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 



 

 
Figur 18: Forslag til faresone flom, H320_16, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 19: Forslag til faresone flom, H320_16, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 
 
 



Nedbørsfelt 5 Horgenbekken (b 6a) 

 
Figur 20: Nedbørsfeltet sammen med kjente kritiske punkt og elvenett.  

 

 
Figur 21: Nedbørsfeltet sammen med genererte flomveger fra InnlandsGIS, med forslag til faresone flom. 

 



 
Figur 22: Forslag til faresone flom, H320_17, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 23: Forslag til faresone flom, H320_17, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

  



Nedbørsfelt 6 Haugsbekken 

 
Figur 24: Nedbørsfeltet sammen med kjente kritiske punkt og elvenett.  
 

 
Figur 25: Nedbørsfeltet sammen med genererte flomveger fra InnlandsGIS, med forslag til faresone flom. 

 



 
Figur 26: Forslag til faresone flom, H320_18, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 27: Forslag til faresone flom, H320_18, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 
 



 
Figur 28: Forslag til faresone flom, H320_19, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 29: Forslag til faresone flom, H320_19, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 
 

  



Nedbørsfelt 7 Risenfall 

 
Figur 30: Nedbørsfeltet sammen med kjente kritiske punkt og elvenett.  
 

 
Figur 31: Nedbørsfeltet sammen med genererte flomveger fra InnlandsGIS, med forslag til faresone flom. 
 



 

 
Figur 32: Forslag til faresone flom, H320_20 - 22, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 33: Forslag til faresone flom, H320_20 - 22, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 
 



 
Figur 34: Forslag til faresone flom, H320_23, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 35: Forslag til faresone flom, H320_23, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 



Nedbørsfelt 8 Sørgefoss 

 
Figur 36: Nedbørsfeltet sammen med kjente kritiske punkt og elvenett.  
 

 
Figur 37: Nedbørsfeltet sammen med genererte flomveger fra InnlandsGIS, med forslag til faresone 
flom. 
 



 
Figur 38: Forslag til faresone flom, H320_24, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 39: Forslag til faresone flom, H320_24, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 



 



 
Figur 40: Forslag til faresone flom, H320_25, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 41: Forslag til faresone flom, H320_25, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 



 
 
 



 
Figur 42: Forslag til faresone flom, H320_26, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 43: Forslag til faresone flom, H320_26, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 



Nedbørsfelt 9 Trulserud 

 
Figur 44: Nedbørsfeltet sammen med kjente kritiske punkt og elvenett.  
 

 
 
Figur 45: Nedbørsfeltet sammen med genererte flomveger fra InnlandsGIS, med forslag til faresone 
flom. 
 



 
Figur 46: Forslag til faresone flom, H320_27, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 47: Forslag til faresone flom, H320_27, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 



 

Figur 48: Forslag til faresone flom, H320_28, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 



Figur 49: Forslag til faresone flom, H320_28, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 

 



 

Figur 50: Forslag til faresone flom, H320_29, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 51: Forslag til faresone flom, H320_29, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 



 

Figur 52: Forslag til faresone flom, H320_30, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 53: Forslag til faresone flom, H320_30, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

 

 
 
 

  



Nedbørsfelt 10b Gunnildbekken (14a) 
Også kalt Amundrudbekken – Amundrudvegen 135. 

 
Figur 54: Nedbørsfeltet sammen med kjente kritiske punkt og elvenett.  
 



 
Figur 55: Nedbørsfeltet sammen med genererte flomveger fra InnlandsGIS, med forslag til faresone flom. 

 



 

Figur 56: Forslag til faresone flom, H320_31, vist sammen med genererte flomveger og terrengmodell. 

 

 
Figur 57: Forslag til faresone flom, H320_31, vist sammen med genererte flomveger og 50% gjennomsiktig 
kommuneplan. 

  



Resultat - oppsummert  
Oppsummert betyr dette 22 nye faresoner for flom på kommuneplankartet. Disse fordeler seg slik på 

de ulike nedbørsfeltene:  

Nedbørsfelt 1 Dynnabekken nord 

 H320_10 

Nedbørsfelt 3 Morstadbekken  

 H320_11 

 H320_12 

 H320_13 

 H320_14 

Nedbørsfelt 4 Hovsbekken  

 H320_15 

 H320_16 

Nedbørsfelt 5 Horgenbekken (b 6a)  

 H320_17 

Nedbørsfelt 6 Haugsbekken  

 H320_18 

 H320_19 

Nedbørsfelt 7 Risenfall  

 H320_20 

 H320_21 

 H320_22 

 H320_23 

Nedbørsfelt 8 Sørgefoss 

 H320_24 

 H320_25 

 H320_26 

Nedbørsfelt 9 Trulserud 

 H320_27 

 H320_28 

 H320_29 

 H320_30  

Nedbørsfelt 10b Gunnildbekken (14a)  

 H320_31 
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