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NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Sagatangen - 

Gran kommune, Oppland 

Vi viser til høringsdokument mottatt 20.12.2017. 

Bakgrunn 

Planområdet omfatter vassdrag og flomutsatt areal. Det skal etableres tiltak som både omfattes av 

sikkerhetsklasse F1 (eks. parkeringsplass og uteareal), F2 (eks. boligbebyggelse) og F3 (eks. sykehjem). 

Planområdet er tidligere sagbruk og grunnforholdene er ikke kjent, ut over at det er fylling i/langs 

vassdrag. Grunnforholdene skal undersøkes på et seinere tidspunkt. 

NVEs vurderinger 

Kravet i en reguleringsplan er at reell fare skal være utredet, og tilstrekkelig sikkerhet i tråd med 

sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift skal være dokumentert ivaretatt før bygging kan starte. 

Fareområder skal vises som hensynssoner og gis bestemmelser som ivaretar det hensynet sona er ment å 

vise (jf pbl § 12-6 og 12-7). 

Sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift er gitt både for å hindre skader på bygg og eiendom, og for å 

sikre liv og helse. 

Det er betydelig areal med fare for vann i kjeller (grunnforhold og lavpunkt). Det er ikke gjennomført 

grunnundersøkelser, men planområdet har tidligere huset et sagbruk og ligger ved et vann/vassdrag. Det 

er trolig at vil være mye humus og rester fra skogvirke i grunnen. Dette er ikke god byggegrunn, og det 

kan gi utfordringer med vanninntrenging og stabilitet. NVE mener derfor at man burde ha gjennomført 

grunnundersøkelser før endelig planforslag var ferdig for ev å kunne innarbeide nødvendige tiltak. NVE 

mener også at det beste er å unngå bygg med kjeller i slike områder, men dersom dette ikke er mulig, må 

planbestemmelsene være tydelige på at kjeller må tåle belastningen fra vanntrykk i grunnen, kjellere i 

flomsonene kan bare benyttes til parkeringskjeller og all elektrisk/teknisk installasjoner må plasseres i 

flomsikker høyde for å unngå skader. Dette må fremgå av planbestemmelsene.  
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Det er også krav til en flomsikker adkomst til slike bygg det her reguleres for. Dette er løst ved at 

adkomsten til området fra sør er flomsikker. 

Videre inneholder planen vassdragskryssinger. NVE forutsetter at der det er eksisterende kryssinger så 

er disse lagt inn i beregningene av flomhøyder. Dersom det er behov for tiltak på eksisterende kryssinger 

eller etablere nye kryssinger, må disse utformes vassdragsteknisk tilfredsstillende, unngå gravearbeider 

og pilarer i vassdraget, samt dimensjoneres til å kunne ta unna for en 1000-års flom for å hindre at 

sikkerhetsnivået for bygg med sikkerhetskrav F3 blir flomutsatt. 

 

NVEs konklusjon - innsigelse 

NVE fremmer innsigelse til planen fordi planbestemmelsene ikke ivaretar nasjonale og regionalt viktige 

interesser knytta til sikkerhet mot naturfare flom: 

1. Planbestemmelse § 6.2 er ikke god nok og må omformuleres og strammes opp: 

a. Alle tiltak innenfor faresone flom må dokumentere tilfredsstillende sikkerhet mot flom i 

tråd med sikkerhetskrav gitt i byggteknsik forskrift før bygging kan starte. For 

helsehus/sykehjem gjelder F3, for kjeda/sammensatte omsorgsboliger med mer enn 10 

boenheter gjelder sikkerhetskrav F3, for frittstående omsorgsboliger med færre enn 10 

boenheter gjelder F2 og for uteoppholdsareal og parkering oppe på bakken gjelder F1. 

b. Der det etableres kjeller innenfor flomsona, ved lavpunkt og der det er fare for 

vanninntrenging i grunnen må kjelleren tåle å bli satt under trykk fra vann og alle 

tekniske installasjoner og elektriske anlegg må plasseres i flomsikker høyde. Det er ikke 

tillatt å benytte kjellere til annet enn parkeringsareal innenfor faresone flom. 

2. Det må tas inn en bestemmelse som sikrer at nye vassdragskryssinger og endringer på 

eksisterende kryssinger skal gjennomføres på en vassdragsteknisk tilfredsstillende måte ved å: 

a. Dimensjoneres for å kunne ta unna for en 1000-års flom. 

b. Unngå pilarer i vassdragsstrengen. 

c. Unngå oppstuvende effekter. 

d. Unngå gravearbeider i elva i perioder da yngel og annet dyreliv i vassdraget kan ta 

skade. 

 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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