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TILLEGGSNOTAT ANGÅENDE SKOLEALTERNATIV BENTERUD – FLOM  
 
Flomsikkerhet  
Krav   
Når det gjelder flom må kommunen forholde seg til retningslinje nr. 2/2011 Flaum- og 

skredfare i arealplaner fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), samt bestemmelser i 

plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10).  

 

TEK10 § 7.2 gir bestemmelser om sikkerhet mot flom og stormflo: 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt 

område.  

(2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal 

plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i 

tabellen nedenfor ikke overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes 

sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3.  

 

Skole er i sikkerhetsklasse F2 som gjelder tiltak der oversvømmelse har middels konskvens. 

For sikkerhetsklasse F2 må det tas tilstrekkelig hensyn til sonen for 200-årsflom, i tillegg til 

en sikkerhetssone. Ut fra beregninger for en 200-årsflom, samt sikkerhetsmargin er det vanlig 

å sette kotehøyde som det knyttes til bestemmelser til i reguleringsplanen. 

 

Det er på generelt grunnlag viktig å oppfatte flomsonen som en elvekorridor det fortrinnsvis 

ikke skal bygges i. Dersom området ligger lavere enn denne grensa, må det gjøres tiltak for 

sikring. Det er ulike former for sikring, som avhenger av om området er utsatt for flom 

og/eller erosjon. Er området kun utsatt for flom (her menes oversvømmelse), kan det være 

tiltak nok å sikre bygningene mot å tåle omflømming. Er det fare for erosjon, kreves det 

direkte sikringstiltak i elveløpet. Dette kan føre til en dominoeffekt som kan endre nedstrøms 

forhold i elveløpet, hvor problemet med erosjon kan forflytte seg lenger ned i elveløpet, enten 

over til den andre siden eller i noen tilfeller også ned i bunnen.  

 

NVE krever også at det skal sikres nødvendige evakueringsmuligheter ved flom. 
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Kartlegging  
Når man snakker om flomsikkerhet, er det to ulike typer kartlegging som er aktuelle. Det ene 

er kartlegging av fare, og det andre er kartlegging av konsekvens. Konsekvens sier noe om 

hva som blir utsatt ved en flom, mens fare sier noe om sannsynligheten for å bli utsatt for 

flom. I forbindelse med en konsekvenskartlegging kan det for eksempel være mulig å vise 

antall mennesker og økonomisk aktivitet som blir berørt, og gjøre en vurdering ved plassering 

av ulike virksomheter i det samme flomutsatte området. Et eksempel er plassering av en 

barnehage (høy konsekvens) i et område med lite fare, som vil bli vurdert som mer 

sårbart/utsatt enn et område med stor fare, men med liten eller ingen konsekvens. 

Personsikkerheten er i alle tilfeller helt klart viktigst. I tillegg er det viktig å bruke den 

lokalkunnskapen som finnes om strømningsforhold i Storelva.  

 
Benterud 
Innenfor sonen for 200-årsflom  
Store deler av området på Benterud ligger innenfor sonen for 200-årsflom, men på 

”innersvingen” til elva. Se kart nedenfor.  

 

Området har altså lav fare (sannsynlighet for flom), men høy konsekvens (hva som blir utsatt 

ved en flom). Sannsynligheten for erosjon som følge av flom er mindre enn for Petersøya. 

Sammenlagt blir det derfor lavere risiko. Flomsonen på Benterud innebærer ikke fare for liv 

og helse. En flom oppstår ikke plutselig, og har begrensa varighet.  

 

Reguleringsplan  
Gjeldende reguleringsplan for Benterud er nr. 311 Boligområde for Benterud, vedtatt 

04.05.06. I forbindelse med reguleringsplanen ble flomspørsmålet utreda, og i 

reguleringsplanen ble det tatt hensyn til nærheten til elva og flomfaren. I 

reguleringsbestemmelsene § 1.1.1 står det at alle boliger skal ha gulv plassert over kote 70.  

 

NVE uttalte seg til planforslaget i brev datert 09.05.05, og skriver blant annet:  

Planområdet er flomutsatt. Kommunen er bevisst problemstillingen og har innført 

bestemmelser for byggehøyde i tråd med NVEs anbefalinger i tidligere overlevert 

flomsonekart for Hønefoss.  

 

Dersom det skal bygges skole på Benterud kreves det en reguleringsendring. Da vil det være 

aktuelt å utarbeide nærmere bestemmelser knytta til aktuelle tiltak. Terrenget på Benterud 

ligger på i overkant av 68 m.  

 

På Benterud må det fylles opp slik at bygg og atkomstvei kommer over nivået for 200-

årsflommen. Det kan også vurderes om deler av utearealet bør heves. Dette er først og fremst 

et kostnadsspørsmål. Dersom det skal bygges parkeringskjeller må denne bygges vanntett. 

 

Kostnader ved tiltak 

Kostnader ved tiltak knytta til flom er en del av byggekostnadene, og er ikke beregna i denne 

utredninga.  

 

 

Saksbehandler: Guro Skinnes  
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Kartutsnittet over viser Benterud-området med nivå for 200-årsflom vist i lilla.  

Flomsonekart er utarbeida av NVE, og ble godkjent i 2009.  


