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a) Formålet med planen 
Formålet med planen er å detaljregulere tiltak knyttet RV7 gjennom Ustaoset sentrum, herunder RV7-
gangvei, kryssområder/avkjørsler, åpen overvannshåndtering/bekkeåpning/flomsikring og mulig ny 
undergang under jernbanen mot Ustevann som del av flomsikring for sentrum og trygg utgang til 
turløyper både sommer/vinter. 
Planinitiativet inneholder gode begrunnelser for teknisk behov som er dokumentert av 
B16/Hydrateam og avstemt med Hol kommune, tekniske etat, i forbindelse med pågående VA-
arbeider i sentrum/øst nedfelt i graveavtaler med berørte grunneiere og samarbeid mellom Hol 
kommune/teknisk etat og B16 vedrørende ny plassering av planlagt Molok-anlegg/kjøremønster, trase 
og utforming av Nyestølveien m/fortau og åpen bekk frem til forplassen/RV7. I forbindelse med justert 
Molok-anlegg er det, etter møte 17.03.2022, enighet mellom grunneier/Usta Eiendom AS og Hol 
kommune om et makeskifte som sørger for at Molok-anlegg ligger på kommunal eiendom og åpner for 
flytting kommunal utfartsparkering fra Nyestølveien/øvre del. I samme møte ble det diskutert flytting 
av p-plasser til gnr. 52 bnr. 59, som del av nye fellesanlegg for parkering på forplassen med direkte 
adkomst inn fra RV7, nytt kryss Nyestølveien. 
Planen er forankret i rekkefølgebestemmelser for gjeldende områderegulering av Ustaoset sentrum og 
vil danne grunnlaget for en felles utbyggingsavtale mellom alle berørte parter, herunder Hol 
kommune, statlige instanser, grunneiere og utbyggere. En felles utbyggingsavtale som regulerer alle 
forhold tilknyttet gjennomføringen og fordelingen av kostnader, herunder kostnader relatert til 
planlegging/saksbehandling, prosjektering, bygging og kjøp av grunn fra grunneiere samt 
etterfølgende ansvar for drift og vedlikehold. Planen inneholder nødvendige tiltak for flomsikring etter 
områdereguleringens intensjon og rekkefølgekrav. Flomsikringstiltak danner grunnlag for søknad om 
tiltaksstøtte fra NVE. 

 
b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Planområdet er vist i vedlegg 1 og vil omfatte RV7 gjennom Ustaoset sentrum med kryssområder og 
tiltak nevnt i pkt. a), ytterlige presiseringer følger: 

• Planavgrensing, sentrum/øst er gjort med basis i pågående samarbeid med Hol 
kommune/teknisk etat vedr. VA-arbeider, Molok-anlegg og Nyestølveien med fortau og 
bekkeåpning for å sikre nødvendig grunnlag for grunnerverv og opparbeidelse av tiltak/anlegg 
til Molok-anlegg og trase for Nyestølveien med fortau og åpen bekk/fordrøyning helt ut til 
kryss/RV7. Kjøremønster fremgår av Illustrasjonsplanen og kryssløsninger/RV7 med angitte 
svingradier iht. Statens Vegvesen sine krav/normer. Arealet er inkludert da det er fastslått i 
flere sammenhenger at områdereguleringen ikke har nødvendig detaljering til å fungere som 
grunnlag for grunnerverv og bygging av anlegg/tiltak, herunder linjeføringer for veier, 
bekkeløp og konstruksjoner.  

• Planavgrensning, sentrum/vest er gjort ved tilslutning til detaljregulering for Karivollen, slik 
den ble vedtatt 1. gangs behandlet og utlagt for offentlig ettersyn av Hol 
kommune/planutvalget. I tillegg er det tatt med nødvendig areal for å vurdere alternative 
traseer for åpen bekkeløsing/flomvei ned mot mulig ny kulvert under RV7/jernbanen eller ny 
flomvei kombinert med ny undergang under jernbanen.  

• Planavgrensning mot nord medtar areal innenfor 52/59 som er nødvendig for gangvei og 
åpen bekk/fordrøyning langs RV7 samt areal innenfor 52/59 som åpner for ny felles 
utfartsparkering i Ustaoset sentrum til erstatning for dagens utfartsparkering. Dagens 
utfartsparkering fungerer ikke etter formålet og forutsettes makeskiftet med Usta Eiendom 
AS som del av areal tilknyttet nytt Molok-anlegg og fortau/bekkeløp langs deler av 
Nyestølveien fremover mot RV7. Parkeringsretter som ligger på 52/59 må koordineres opp 
mot tiltak knyttet til rekkefølgekrav/RV7 iht. til vedtatt områdeplan 2013.  

• Planavgrensning i sør er lagt langs ytterkanten av RV7 fra øst til vest i sentrum med 
ivaretagelse av avkjørsel til Jernbanen i øst og med mulige videreføring av gangveisystemer 
lokalt både i øst og vest. I tillegg er det medtatt areal for mulig ny undergang under 
jernbanen mot Ustevann for fremtidig bruk til turvei både sommer og vinter samt kombinert 
med flomsikring av Ustaoset sentrum ved etablering av trygg flomvei ved 
ekstremhendelser/200 års flom. Det er også tatt med et areal for mulig oppholdsplass, 
båtbrygge ved Ustevann tilknyttet mulig ny undergang. Alle disse forhold forutsettes avklart 
og drøftet både med Statens Vegvesen, Hol kommune og Bane Nor i videre prosess og 
ivaretagelse av forhold knyttet til jernbaneloven § 10. 
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o Foreslåtte tiltak med paviljong, oppholdsplass og brygge/båtplasser for allmenheten, 
fastboende og turister, har historisk forankring til tidligere tider og et lignende 
anlegg med paviljong og brygge for småbåter tilknyttet Ustaoset hotell som var her 
før jernbanen stengte overgangen helt. Jernbaneverket hadde den gang en 
forpliktelse til å holde slik overgang med trapper opp på begge sider for tilgang mot 
Ustevann for hotellets gjester og allmenheten og bør tas med ved drøfting, spesielt 
med Bane Nor og NVE, knyttet til ny undergang under jernbanen kombinert med 
flomsikring av Ustaoset sentrum. 

 
Detaljreguleringen vil medføre et sikrere kjøremønster for RV7 gjennom Ustaoset ved etablering av 
gangvei, kryss/avkjørsler og åpent overvannsystem/flomsikring som vil medføre ny utforming, nytt 
parkeringssystem for forplassen innenfor RV7/ny gangvei/flomsikring. Osestølveien og Nystølveien 
samt avkjørsel til butikken blir definert og vil bidra til et tryggere trafikkbilde i sentrum. Det er tegnet 
inn forslag til fartsdempende tiltak som kan etableres som opphøyede fotgjengerkrysninger og romle-
felt i brostein ved innkjøring til Ustaoset sentrum både fra øst og vest slik det er vist i 
Illustrasjonsplanen. 

 
c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Planlagte anlegg er vist på vedlagte illustrasjonsplan utarbeidet av B16 arkitektur & landskap, vedlegg 
1, og beskrevet nærmere i pkt b). 
Hol kommune/teknisk etat har utarbeidet planer og iverksatt tiltak tilknyttet VA-utbedring og nytt 
Molokk-anlegg i Ustaoset sentrum, øst. Det er viktig at man ved ferdigstilling av disse arbeider, våren 
2023, kan opparbeide utomhusanlegg tilknyttet del av RV7, gangvei, kryss Nystølveien, flomsikring til 
en permanent løsning slik vedlagte illustrasjonsplan viser, og at man ikke «ferdigstiller» et midlertidig 
anlegg. 

 
d) Utbyggingsvolumer og byggehøyder  

Tiltaket omfatter kun anleggsmessige tiltak/infrastruktur. 
 

e) Funksjonell og miljømessige kvaliteter  
Tiltaket vil bidra til et bedre og tryggere trafikkmiljø gjennom Ustaoset sentrum. Tiltaket vil bidra til et 
åpent overvannssystem/bekkeåpning og flomsikring av Ustaoset sentrum, spesielt for RV7 i Ustaoset 
sentrum, øst. 
Hydrateam/B16 har i rapport, notat og eposter til Hol kommune, planavdelingen og administrasjonen 
redegjort for forsvarlige løsninger for åpen håndtering av overvann, bekkeåpninger og flomsikring i 
tråd med krav fra NVE, Viken fylke og i samsvar med beskrivelser og bestemmelser i vedtatt 
områdereguleringsplan fra 2013. Helhetlig vurdering av overvann/flom foreligger således. 
Hydrateam/B16 påpeker i denne sammenheng at detaljreguleringsplanen for FK1 og FK6 ble vedtatt 
med et uheldig areal for Molok-anlegg med forutsetning om bekkelukking i strid med områdeplanen 
og i strid med krav fra NVE/Viken fylke. Dette er nå rettet opp som del av samarbeid med Hol 
kommune/teknisk etat, men ikke rettet opp i vedtatt detaljregulering for FK1 og FK6 og heller ikke 
fastlagt i ny detaljreguleringsplan noe som nå blir ivaretatt med foreslått planavgrensning tilknyttet 
innsendt planinitiativ/B16. 
Utdyping av flomproblematikk i Ustaoset sentrum 

• Behovet for tiltak som beskrevet i Ustaoset sentrum/øst tilknyttet Nyestølveien og Molok-
anlegget er vedtatt i samarbeidet mellom Hol kommune/teknisk etat, Asplan Viak og B16.  

• Hydrateam har foretatt alle nødvendige beregninger som viser at ingen eksisterende 
kulverter hverken i øst eller vest har nødvendig kapasitet for å lede en 200 års flom trygt ut til 
Ustevann. En ny kulvert med større dimensjon eller en ny undergang som sikrer trygg flomvei 
helt ut til Ustevann er derfor helt nødvendig, vedlegg 2a)-d). 

• Problemet med flomsikring av Ustaoset sentrum ved en 200 års flom er ikke knyttet til 
bakenforliggende bebyggelse hverken i øst eller vest, men til jernbanen/fyllingen som 
fungerer som demning ved en ekstremsituasjon/200 årsflom og vil ved ekstremhendelse føre 
til oversvømmelse av bebyggelse i Ustaoset sentrum/øst og RV7, med bensinstasjonen og 
Ustaoset Appartement som den mest utsatte bebyggelsen.  
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• Det er vist i Illustrasjonsplan en forlengelse av åpen bekk over Karivollen frem til forkant av 
Hallingskarvet Appartement/forplassen og med fisketrapp ned til bunnen av ny kulvert frem 
til eksisterende granittkulvert under RV7 og Jernbanen. Dette gir god gjennomstrømning i 
normalsituasjonen, men klarer ikke å ta unna for en ekstremhendelse/200 års flom.  

• Ny bebyggelse på Karivollen og eksisterende bebyggelse har løst alle sine flomproblemer ved 
foreslåtte tiltak også ved en ekstremhendelse/200 års flom. Flomproblemet ved en 
ekstremhendelse/200 års flom vil oppstå nede i sentrum/øst ved bensinstasjonen og 
Ustaoset Appartement. Det er i denne sammenheng, for å løse en ekstremhendelse/200 års 
flom, at Hydrateam beskriver behov for åpne bekkeløsninger i øst og vest helt ut til Ustevann 
ved enten en utvidet sentralt plasser kulvert eller en kombinert løsning med ny undergang for 
både turgåing og bekk/flomvei til Ustevann. Behovet må selvsagt avklares med Bane Nor på 
lik linje med alle nye tiltak/anlegg, herunder gangvei og underganger innenfor jernbanens 
byggegrenser. 

 
f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser  

Tiltaket vil bidra til nødvendig opprusting langs RV7 gjennom Ustaoset sentrum. Dersom det etableres 
ny undergang under Jernbanen, sentralt i sentrum vil dette i tillegg til flomsikring, bidra til en mye 
bedre landskapskontakt fra sentrum ut mot Ustevann. Alle tiltak som berører Jernbanens byggesoner 
og konstruktive elementer må avklares med Bane Nor i reguleringsprosessen. 

 
g) Forhold til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 

planarbeid  
Tiltaket er i overenstemmelse med vedtatt områdereguleringsplan med rekkefølgebestemmelser. Det 
understrekes også at det er NVE og Viken Fylke som spesielt nevner behov for utredning av åpne 
bekkeløsninger gjennom Ustaoset sentrum til Ustevann som del av flomsikring av sentrum. 
 
Dette planinitiativet følger opp innsigelsen fra Statens Vegvesen tilknyttet reguleringen av 
Karivollen/FK4 og FK5 og kravet om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for tiltak langs RV7 og 
nødvendige tilliggende arealer for ivaretagelse av øvrige anlegg/tiltak som beskrevet. 
Detaljreguleringen av tiltak innenfor sentrum, langs RV7 med nødvendige tilleggsarealer som 
beskrevet skal ikke og kan ikke foretas ved utvidelse av detaljreguleringen for Karivollen. Hol 
kommune/planutvalget har vedtatt 1. gangsbehandlet detaljreguleringsplanen for Karivollen og lagt 
den ut for offentlig ettersyn med et redusert planområde hvor kryssområdet mellom 
Osestølveien/RV7 ble besluttet tatt ut. Det er derfor helt naturlig og i overenstemmelse med normal 
saksbehandling at tiltakene langs RV7 med nødvendige tilleggsarealer som beskrevet i planinitiativet 
fremmes i en ny planprosess uavhengig av Karivollen.  
Ustaoset Fjellandsby AS har blitt pålagt og har påtatt seg ansvaret med koordinering av tiltak tilknyttet 
rekkefølgekrav i områdereguleringsplanen/2013. Dette ansvaret ble pålagt i forbindelse med 
planprosessen for detaljregulering av Karivollen/pågår. Det var på det tidspunkt en forutsetning fra 
Hol kommune/planavdelingen at det ikke var nødvendig med detaljregulering tilknyttet RV7-tiltak, 
herunder kryssområder mellom Osestølveien/RV7. Hol kommune/planavdelingen fjernet sågar krysset 
mellom Osestølveien/RV7 innenfor detaljreguleringsplanen for Karivollen med denne begrunnelse.  

• Ustaoset Fjellandsby AS/B16 forestår nå koordineringen av alle tiltak og anlegg innenfor 
Ustaoset sentrum både i samarbeid med Hol kommune/teknisk etat og de enkelte berørte 
grunneiere/utbyggere. Videre planlegging, prosjektering og senere bygging av tiltak/anlegg vil 
bli videreført med forankring i utarbeidet og oversendt Illustrasjonsplanen/B16. 
Detaljreguleringsplan i fortsettelsen av planinitiativet 08.04.2022 vil bli utarbeidet i samsvar 
med Illustrasjonsplanen og drøftinger mellom berørte parter for å kunne ivareta grunnerverv 
og opparbeidelse av tiltak som beskrevet. Opsjonstiltak som tilsvar på krav i 
rekkefølgebestemmelser er beskrevet i planinitiativet og forutsettes drøftet med de rette 
statlige/kommunale instanser som del av oppstartsmøte:  

o utvidet strekning for gangvei langs RV7 
o flomsikring med åpen løsning helt til Ustevann 
o ny undergang for jernbane 
o kommunale p-plasser på gnr. 52 gnr. 59  
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• Hol kommune/adm og planutvalget besluttet gjennom vedtak, 1. gangsbehandling og 
utlegging for offentlig ettersyn, å ta ut kryssområdet mellom Osestølveien/RV7 fra 
detaljreguleringsplanen for Karivollen. Vi har i planinitiativet redegjort for at ny 
detaljregulering for tiltak tilknyttet RV7 og sentrum for øvrig bør fremmes i egen 
detaljreguleringsplan som tilslutter seg den planen for Karivollen som er vedtatt/lagt ut for 
høring. 

• Statens Vegvesen krever at tiltak langs RV7 skal detaljreguleres, men ikke at dette skal gjøres 
gjennom en utvidelse av plangrensen for Karivollen. Det naturlige og logiske er at 
detaljregulering av tiltak langs RV7-gangvei, kryssområder og flomsikring gjøres gjennom en 
egen detaljreguleringsplan som varslet med innsendt planinitiativ. Detaljreguleringsplanen 
for Karivollen, FK4 og FK5 i vedtatt områdereguleringsplan kan da ferdigbehandles på lik linje 
med øvrige detaljreguleringsplanen innenfor områdereguleringsplanen, herunder 
detaljreguleringsplanen for FK1 og FK6 hvor kommunen selv er part. Sistnevnte plan må nå 
justeres i sammenheng med ny varslet plan gjennom dette planinitiativet. 

 
Hol kommune/teknisk etat har i pågående samarbeid med grunneiere/utbyggere og B16 vedrørende 
utbedring av VA-anlegg i Ustaoset sentrum/øst uttrykt og igangsatt nødvendig planlegging og 
gjennomføring av fellestiltak tilknyttet ferdigstilling etter VA-anlegget. Hol kommune/teknisk etat har 
presisert at de mangler bevilgning innenfor VA-prosjektet til å ferdigstille alle overflatearbeider iht. 
Illustrasjonsplan/B16, men man er enige om at man overfører sparte penger til rørgate/bekkelukking 
til fellesbudsjettet/bekkeåpning, og at man senere ved forhandling tilknyttet 
utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale vedrørende kommunale anlegg i sentrum skal få nødvendige 
bevilgninger på plass for grunnerverv og opparbeidelse av overflatearbeider og utforming/bygging av 
Molok-anlegg, utfartsparkering og Nyestølveien med fortau samt åpen bekk frem til RV7. 
 

h) Vesentlige interesser som berøres av planarbeidet  
Planarbeidet berører RV7 – gangvei, kryssområder/avkjørsler og åpen 
overvannshåndtering/flomsikring. Tiltakene vil berøre ansvarsområder til Hol kommune, Statens 
vegvesen og NVE. Ved eventuell utbygging av ny undergang under jernbanen til Ustevann som del av 
flomsikring/trygg turvei vil Bane Nor sitt ansvarsområde berøres.   
Forslagstiller mener at tiltaket bør kunne løses uten detaljregulering siden berørte parter/grunneiere 
er enige om tiltakene samt at de gjennomføres i samsvar med føringer gitt i vedtatt 
områdereguleringsplan/2013. 

 
i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet forebygge risiko og sårbarhet  

Tiltaket vil være meget viktig for å ivareta et stort flomproblem i Ustaoset sentrum, øst. Vedlagt 
flomrapporter, vedlegg 2 a)-d), fra Hydrateam viser store mangler i vedtatt områdereguleringsplan 
vedr flomsikkerhet for RV7, bensinstasjonen, Ustaoset Appartement m.fl. i sentrum øst. Flomsikker 
kote her er angitt til kote 986.75.  
NVE/Viken Fylke mener som forslagstiller at det bør etableres ny undergang under Jernbanen som del 
av flomsikring og trygg ferdsel. For mindre undergang har vi utredet tiltaket sammen med 
fagkonsulent, leverandør av brospenn og ansvarlig utførende entreprenør og anlegget forutsettes 
gjennomført komplett i løpet av 36 timer slik det normalt gjøres for denne type underganger. 
 
Tiltak/anlegg langs RV7, gangvei, kryssområder og åpen overvannshåndtering/flomsikring forutsettes 
avklart gjennom egen gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. Flomsikringstiltak i hele Ustaoset 
sentrum forutsettes omfattet av NVE-søknad, frist 1. juli, gjennom Hol kommune/teknisk etat for 
statlige bidrag til flomsikring av sentrum. Distriktsandel for søknad forutsettes dekket av utbyggere, 
grunneiere og berørte etater. 

 
j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser som skal varsles om planoppstart  

Det nevnes spesielt at fagmyndigheter tilknyttet Hol kommune/plan og teknisk etat, NVE, Statens 
Vegvesen, Bane Nor varsles som del av planarbeidet i tillegg til at alle berørte grunneiere varsles. 

 
k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og 

andre berørte 
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Her følger man vanlige prosedyrer etablert i Hol kommune for samarbeid og kontakt mot overordnet 
fagmyndighet. Hol kommune forutsettes å delta som en ansvarlig part og grunneier i Ustaoset 
sentrum slik kommunen opptrer ved felles tiltak i kommunens øvrige tettsteder/sentrumsområder. 

 
l) Vurdering av om planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning, og hvordan kravene i tilfelle 

vil kunne bli ivaretatt 
Tiltaket er del av vedtatt områdereguleringsplan av 2013 og utløser ikke krav om konsekvensutredning 

 
Generell informasjon: 

• Forslagstillers navn og kontaktinformasjon: Karivollen Utbygging AS, org.nr 816 508 932, adr. c/o B16 
arkitektur & landskap AS, Frydenbergveien 46B, 0575 OSLO 

• Konsulent: B16 arkitektur og landskap AS, org.nr 913 168 712, adr. Frydenbergveien 46B, 0575 OSLO, 
kontaktperson, L.ark Thormod Sikkeland, tlf.: 90606864, epost: thormod@b16.no 

• Foreslått plannavn: Detaljregulering Rv7 og forplassen mfl, Ustaoset sentrum 
 
Materiale vedlagt: 

• Vedlegg 1 – Illustrasjonsplan og kart med forslag til planavgrensning.  
• Vedlegg 2 – a) Flom rapport Hydrateam Karivollen, b) Flomberegninger Ustaoset sentrum Øst, c) 

Linjeberegninger for overvann/åpen bekkeløsning Ustaoset øst, d) Supplerende kommentarer og 
material fra HydraTeams befaringen i Ustaoset den 17. november 2021, e) Vurdering av flomsone ved 
200-års flom i Ustaoset sentrum, Hydrateam.  

• Vedlegg 3 - 3D-shot, utsnitt av foreliggende 3D-modell. 
• Vedlegg 4 - Plan, snitt og 3D-shot av ideskisse til mulig ny undergang under Jernbanen mot Ustevann. 

 
Annen informasjon: 

• Begrunnelse for foreslått planavgrensning: Planavgrensningen bør omfatte RV7-gangvei, 
avkjørsler/kryssområder, åpent overvannsystem/bekkeåpning/flomsikring samt areal for mulig ny 
undergang/bekkeåpning under Jernbanen mot Ustevann. 
Planavgrensningen møter planområdet for pågående detaljregulering for Karivollen Ustaoset (plankart 
for 1. gangs behandling) og planområdet for Detaljregulering FK1 og FK6 - Ustaoset sentrum. 

• Evt. andre grunneiere eller rettighetshavers enn forslagstiller innenfor foreslått planavgrensning: 
Hol kommune, Statens Vegvesen, Bane Nor, Ustaoset Park AS, Usta Eiendom AS, Ustaoset 1001 AS, 
Gro Vindegg, Stein Vindegg, Reidar Lislegård. 

• Hvilke infrastrukturtiltak (teknisk og grønn infrastruktur) som er tenkt regulert og opparbeidet: Det 
vises her til tidligere punkter. Grensesnitt inn mot eksisterende bebyggelse må avklares ved 
planlegging/prosjektering og opparbeidelse 

• Behov for utredninger/undersøkelser, j.fr.pbl. § 12-9: Det må gjennomføres en oppdatert hydrologisk 
utredning/rapport og flomlinjeberegning for Ustaoset sentrum, øst. Utredning manglet/er uteglemt i 
områdereguleringsplanen av 2013. 

• Er eksiterende kartgrunnlag godt nok for detaljplanleggingen som foreslås: Forslagstiller har bestilt 
og fått oppmålt hele dette planområdet basert på droneflyvning og totalstasjon slik at et nøyaktig kart 
foreligger og har dannet grunnlag for foreliggende illustrasjonsplan/vedlegg1. Tidligere har 
forslagstiller etterspurt Hol kommune og Statens Vegvesen om foreliggende oppdatert kartverk og 
tegninger for «midlertidig anlegg» utført av Statens Vegvesen fra Jernbanestasjonen til 
bensinstasjonen og fått konstatert at dette ikke foreligger. Andre oppmålinger eller kartgrunnlag er 
ukjent for forslagstiller. 

• Er det kjente potensielle interessekonflikter/kjente problemstillinger som følger planideen: Planen 
varsles i samsvar med intensjonen og rekkefølgekrav i vedtatt områdereguleringsplan av 2013. 

• Evt. andre opplysninger som forslagstiller mener, er relevante å opplyse om: Forslagstiller arbeider 
målrettet med en helhetlig utvikling og utbygging innenfor vedtatt områdereguleringsplan av 2013 av 
Ustaoset sentrum, herunder at vi i felleskap med øvrige grunneiere/utbyggere innenfor Ustaoset 
sentrum arbeider for «å få liv i» næringsaktivitet samt nye og gamle fellesanlegg, jf. arenaplan for 
Skarverennet og «gamle Ustaoset hotell». 
Det er viktig at Hol kommune er med på en positiv og god prosess videre for forestående utvikling av 
Ustaoset sentrum innenfor områdereguleringsplanens virkeområde basert på oppdatert faktagrunnlag 
som er avdekket i detaljreguleringsprosesser og rammesøknader etter at områdereguleringsplanen ble 
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vedtatt, slik at all utbygging kan gjennomføres på en flomsikker, landskapsmessig og bygningsmessig 
trygg måte.  
I sammenheng med forespørsel om oppstartsmøte vedrørende tiltak FV7 peker vi spesielt på at 
flomsikker kote i Ustaoset sentrum, øst er godt over 1.etg i eksisterende bebyggelse, Ustaoset 
Appartement/Bensinstasjonen.  
Videre viser vi til områdeplanens sviktende faktagrunnlag knyttet til fastlegging av mønehøyder 
innenfor FK1-FK6, noe som medfører problemer knyttet til flomsikker kote, terrengarrondering og 
sikker utbygging iht. TEK17. Det vises her som referanse godkjent rammesøknad innenfor FK6/3 hytter 
hvor bebyggelse er plassert på en utsprengt flate for å tilfredsstille mønehøyder i områdeplanen med 
3-8 m fjellskjæring bak/øst som resultat. Molokk-anlegg foran med bekk lagt i rør, Ø800 er også i strid 
med områdeplanens intensjon om åpne løsninger i tråd med forutsetninger fra NVE.  
Videre viser vi til tidligere innsendt rammesøknad for «Personalboligen/NF1» hvor p-hus ligger ca. 1 m 
under høyeste regulerte vannstand i Ustevann og ca. 3,5 m under flomsikker kote 987.75.  
 
 
 
 
 
På vegne av forslagstiller Karivollen Utbygging AS 
B16 arkitektur & landskap AS 
Daglig leder Martin Sikkeland 
 
Original versjon 08.04.2022 
Utvidet versjon 30.05.2022 
Justert plangrense 08.08.2022 
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Oppdatert detaljplanregulering av Karivollen på Ustaoset i Hol kommune  
 
NVE har den 01.10.2021 fremmet innsigelsene på detaljregulering for Karivollen på Ustaoset i Hol 
kommune på bakgrunn at sikkerhet mot flom ikke er ivaretatt i planforslaget for feltene FK4 og FK5. 
Dette notatet presisere tidligere forslag og anbefalinger i henhold til tidligere hydrologirapport datert 
18.12.2020 knyttet til oppdatert detaljreguleringsplanforslaget datert 21.12.2021. 
 
I brevet fra NVE har de listet opp punkter og har følgende innsigelse til planforslaget inntil (sitat); 
 

- planforslaget inneholder konkrete tiltak og vurderinger for å sikre eksisterende 
bebyggelse rundt planområdet mot flom. 
 

- det er gjort nærmere vurderinger om tiltakene i reguleringsplanen bidrar til økt fare for 
flom knyttet til kulverten under RV7 og jernbanen. 
 

- tiltakene som er planlagt i og langs bekken er tilstrekkelig vurdert, beskrevet og ivaretatt. 
 

- bekkeløp, flomsoner og flomveier er tegnet inn på plankartet og tilknyttet bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten mot flom. 

 
HydraTeam har tidligere gjort utredninger av flomforholdene på Ustaoset i sammenheng med 
områdereguleringsplanen for sentrum tilbake i 2012, planen ble endelig vedtatt 2015. Senere i 2020 
utførte HydraTeam utredning/beregning av flomforholdene iht. krav i PBL, TEK17 § 7-2 i 
sikkerhetsklasse F2 i forbindelse med detaljplanregulering av Karivollen på Ustaoset [1]. Det ble 
utført vannlinjeberegninger med ulike senario og ut fra beregningene er det gjort en beskrivelse med 
anbefalinger av ulike tiltak for å flomsikre feltene FK4/FK5 og eksisterende bebyggelser. Tiltakene 
var sikret gjennom rekkefølgekrav og vist i illustrasjonsplan, men ikke i plankartet. Vi oppfatter det 
slik at NVE påpeker mangler og fremmer innsigelser på grunnlag av sikkerhet mot flom ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. I det videre redegjøres det for hvordan punktene i innsigelsen er 
vurdert og ivaretatt i revidert detaljreguleringsplanforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
Oppdatert plankart ved Karivollen 
 
Det henvises til oppdater plankart etter ettersyn datert 21.12.21 for feltene FK4 og FK5. Se vedlagt 
plankart, Vedlegg 1. Bekkeløp, flomsoner og flomveier er tegnet inn på oppdatert plankartet og under 
er det gjort en kort beskrivelse av tiltakene. Forøvrig henvises det til hydrologirapporten [1] om de 
anbefalinger og tiltak som er gitt for planområdet og eksisterende bebyggelse.  
 
Den lokalhydrologiske utfordringen ved planområdet i dag er kulvertsystemet under RV7 og 
jernbanen. Beregninger viser at kulverten vil gå full ved en 200 års flom [1] og vannet renner videre 
oppå terrenget forbi kulverten. Det betyr at flomvannstanden er styrt av kapasiteten til kulvertsystemet 
slik at vannet renner over terrenget ved adkomstveien og videre langs med RV7 ned til lavpunktet til 
Ustaoset sentrum. Flomsonekartet for området vest for sentrum viser et at det vil oppstå et vannspeil 
på ca. 989,22 moh. fra kulverten og opp til ca. profil 8 ved Karivollen [1]. Bekken som renner i et 
friområde skal flyttes 10-15 meter lengre mot øst for å gi rom til utbyggingen på FK4 og FK5. Det er 
satt av en samlet bredde på minst 8m øst for byggeområdet og veien med plass til nytt bekkeløp og 
nødvendige arealer for flomvannet for å sikre eksisterende bebyggelse og planområdet ved Karivollen. 
Beregninger viser at en reduksjon fordrøyningsareal på flomsletten som følge av plantiltaket vil være 
så liten at det ikke vil påvirke flomvannstanden. Det legges til en sikkerhetsmargin på minst +0,30m. 
Ut fra dette skal planområdet og eksisterende bebyggelse sikres med dimensjonerende flomvannstand 
på 989,55 moh. Hensynssone for flom er merket av i det oppdaterte plankartet.  
 
For å sikre området mot flom vil man med terrengbearbeiding både inn mot Karivollen og inn mot 
eksisterende bebyggelse (FK3) kunne justere terrenget til minimum 989,55 moh. Ustaoset Resort og 
Hotellet vestfasade samt Hallingskarvet Apartment flomsikres ved etablering av en lav mur, ca. 70 cm 
på høyde 989,55 m. I tillegg vil bekkeløpet åpnes med ca. 40 meter lengere ned mot o_SVT3 og 
eksisterende kulvert. Kulvertåpningen blir liggende lavere i terrenget (ca. 986,4 moh.)  og det 
planlegges med et bedre innløpskontroll på vannet inn i eksisterende kulvert med både fisketrapp og 
lav mur som etablerer økt overhøyde/fallhøyde ved flom. Tiltakene vil bidra til å sikre planområdet og 
eksisterende bebyggelse mot flom med dagens kapasitet på kulverten under RV7.  
 
I oppdatert plankart er det satt av arealer for nytt bekkeløpet som skal erosjonssikres med jevnt fall 
ned mot kulverten. Øvre del av bekken vil i hovedsak gå i eksisterende løp. I det flate partiet vil 
bekken få tilbake noe mer meandrerende løp slik det opprinnelig var før den ble kanalisert rett over 
diket. Det er spesielt i øverste delen hvor bekken kommer inn i planområdet som har bra fall og hvor 
det bør sikrest godt, se avmerket i plankart #4 erosjonssikring. Yttersving av elveløpet bør sikres godt 
da vannmassene vil ha større kraft og fart. Sikringer er ikke spesielt arealkrevende men avhenger av 
fall og helningsvinkel på elvebreddene. Sikring vil bli utført ved bygging av et naturlig bekkeløp med 
naturstein og kantsoner med lyng hentet inn fra naturen. Det er viktig at bekken erosjonssikres 
samtidig som den gis et naturlig landskapsutrykk som bekkeløpet oppstrøms utenfor planområdet, ref. 
bilder vedlegg 3. Ofte lages det en tørrmur der det er stor fallgradient og høye vannhastigheter, ref. 
sikring av Skriubekken i Hol kommune. Videre nedover der hvor bekkene flater ut kan kantvegetasjon 
av lyng og kokosmatter i kombinasjon med naturstein fungere som erosjonsmateriale da 
vannhastighetene er betydelig lavere.  
 
Området med myrdrag/GF4 bevares som myrdrag ved regulering og overflatevann sørvest for 
planområdet håndtereres ved etablering av terskel ved veikryss (GVT2). Overvann ledes via 
bekk/renne til terskel og fordrøyning (GVT1) og utslipp til hovedbekk ved vestfasaden av 
Hallingskarvet Apartment. Jfr. Hydrologirapport [1]. 
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Planlagt bebyggelse på Karivollen vil ha egen overvannshåndtering med egne fordrøyningspunkter 
med grøfter og dammer for å sikre at avrenning fra boligflater og infrastruktur ikke øker i forhold til 
dagens situasjon. Tiltakene vil kontrollere avrenningen fra bebyggelsen og vil dermed ikke belaste 
eller bidra til økt fare for flom, ei heller ikke påvirke kapasiteten i kulverten under RV7 og jernbanen.  
 
Sommerveien langs østsiden av FK4/FK5 vil bli en del av flomløp og er merket av som hensynsone 
fare for flom. Det understrekes at hendelser i henhold til 200 års flom er sjeldne og at bruk av 
sommerveien som flomsikring ikke medfører begrensninger for bruk av veien. Det er foreslått bro 
over bekk på kote 989,4 med totalt dekke inkl. bæring 200 mm. Det er gjort nye beregninger med 
brukonstruksjon som krysser bekken. Beregningen viser at den vil øke flomvannstanden med inntil 1 
til 2 cm. oppstrøms kulverten, se figur 1. Figuren viser de to planlagte bruene over bekken oppstrøms 
eksisterende kulverten under RV7. Beregningene viser at en 200 års flom vil gå under bruene, men 
med klimapåslag vil vannstanden (ca. 989,22 moh.) gå så vidt oppunder brudekket. Området er dekket 
av et vannspeil som oppstår når kulverten går full og bruene har liten påvirkning på flomvannstanden. 
 

 
Figur 1. Vannlinjeberegninger med planlagte bruer oppstrøms eksisterende kulvert under RV7.   
 
Bunnfellings-dam/fangdam i bekkeløpet ved Mikkelshus er tidligere foreslått som et flomsikringstiltak 
iht. vedtatt områdereguleringsplan. Tiltaket vil hindre at flomvann transporterer løsmasser nedover i 
bekkeløpet. Ved erosjon lengre oppe i elveløpet blir massene transportert og avlagret lenger nedstrøms 
i bekken i områder med lavere vannhastighet. Avlagring vil over tid kunne forverre flomforhodene 
ved planområdet.  
 
Adkomstveien til området fra RV7 legges på samme kotehøyde som i dag, slik at det ikke forverrer 
flomsituasjonen med forhøyet veibane inn på området. Dette partiet er avgjørende for flomvannet ved 
planområdet og eksisterende bebyggelse når kulverten går full og som renner over og videre ned mot 
sentrumsområdet. Så lenge kapasiteten til kulverten er begrenset vil vannet måtte renner videre ut av 
området og ned langs RV7 til laveste punkt på ca. kote 986,3 moh. rett foran Ustaoset 
Appartement/bensinstasjonen.  
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Oppsummering. 
 
Oppdatert plankart (vedlegg 1) viser håndtering av flomforholdene vest for Ustaoset og de nødvendige 
sikringstiltakene for planområdet og eksisterende bebyggelse. Bekkeløp og flomsoner er tegnet inn på 
plankartet tilknyttet bestemmelser som ivaretar sikkerheten mot flom. Utbyggingen på Karivollen, 
med overvannstiltak, vil ikke kunne forverre situasjon for kulverten under RV7 og jernbanen, men 
sikrer planområdet og eksisterende bebyggelse mot flomproblematikken vest for Ustaoset sentrum. 
 
HydraTeam vil påpeke at flomvurderinger som ble utført for Ustaoset sentrum i forbindelse med 
tidligere områdereguleringsplan var mangelfulle for de østre deler av nedslagsfeltet og at det ikke ble 
utført beregning av overvann/bekkeløp med tanke på overvannsproblematikken. Dette bør gjøres som 
en del av en helhetlig vurdering av overvann og flomsikring både for de østlige og vestlige deler av 
sentrum, siden flomvann samles i lavpunktet i sentrum ved bensinstasjonen. Det er viktig for å sikre 
RV7 og de østre deler av sentrum rundt butikken, bensinstasjonen og Ustaoset Appartement at man 
vurdere gjenåpning av bekkeløp gjennom sentrum til Ustevatn i sammenheng med ny undergang fra 
sentrum under jernbanen til Ustevatn.  
 
Vedlegg 4 illustrerer avrenning ned mot lavpunktet i sentrum av Ustaoset. Vannet som samles ned til 
lavpunktet blir ofte stående som en dam hvert år pga. lav kapasitet på overvannsnettet. Figuren 
illustrerer hvor problemet ligger ut fra observasjoner og er ikke beregnet ut fra vannlinjemodell. I 
tillegg legges ved bilder av området ved Ustaoset som tydelig viser overvannsproblematikken i 
sentrum av Ustaoset. 
 
 
Med vennlig hilsen 

   
Kai Fjelstad 
Prosjektansvarlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Referanser 
 
 [1] Utredning av flomforholdene i forbindelse med detaljplanregulering av Karivollen på Ustaoset i Hol kommune 
 – HydraTeam notat V4 2020 
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Vedlegg 

 
Vedlegg 1. Nytt forslag til detaljregulering datert 21.12.2021 for Karivollen på Ustaoset 

 
Vedlegg 2. Flomsonekart som viser utbredelsen ved 200-års flom med og uten klimapåslag ved dagens forhold vest for 
Ustaoset sentrum 
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Vedlegg 3.  Eksempel på erosjonssikring med naturlig landskapsutrykk 
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Vedlegg 4.  Overflateavrenning ned mot lavpunktet i sentrum av Ustaoset sentrum. Lavpunktet er merket av som en stor 
dam som ofte blir stående pga. lav kapasitet på overvannettet 
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Vedlegg 5.  Overflateavrenning fra bekken ved Karivollen når kulvert er full eller tett pga. snø og is.  

 
Vedlegg 6.  Overflateavrenning langs RV7 og ned mot lavpunktet.  
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Vedlegg 7.  Lavpunktet ved bensinstasjonen og RV7 i bakgrunnen 

 
Vedlegg 8.  Lavpunktet ved bensinstasjonen og RV7 i bakgrunnen 





Vanndekt areal 986,9 moh. (hull i 
polygonen er ikke reelle (trær i 
terrengmodellen)). 



Her ser du kotene og hvordan min 
«flood fill» på kote 986,9 moh
følger denne koten. Din 
inntegning ser ut til å følge ca. 
986,6-986,7 moh.



Ustaoset sentrum øst   

05.04.2022 

 

 

Tabell2 Dimensjonerende vannføring, A=1,1 m3/s og B – E= 0,76 m3/s 

 

Returperiode l/s l/s/km2

5-persentil 1,1 0,5

Qmiddel 7,0 24,0

2 år 187 645

20 år 308 1061

200 år 541 1866

200 år + Klima 758 2612

Ustaoset øst felt 1

Returperiode l/s l/s/km2

5-persentil 1,1 0,5

Qmiddel 3,0 24,0

2 år 80 645

20 år 132 1061

200 år 231 1866

200 år + Klima 324 2612

Ustaoset øst felt 2

Bekeløp A B C D E
Bredde (b) 1,0 1,0 0,6 0,8 0,5
Dybde (d) 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
Avstand bredde (e.) 0,25 0,25 0,25 0,2 0,25
Mannings ruhetstall (M) 30 30 30 30 30
Gradient (∆h) 0,20 0,30 0,70 0,30 3,70
Lengde kanal 22,0 26,5 26,5 16,8 83,5

Utregning
Toppbredden (t) = 1,5 1,5 1,1 1,2 1,0

Areal (A)= 0,88 0,63 0,43 0,50 0,38
Vannhastighet (V) = 1,43 1,41 1,92 1,66 2,38

Hydraulisk radius (R.) = 0,50 0,44 0,39 0,41 0,38
Gradient (S) = 0,9% 1,1% 2,6% 1,8% 4,4%

Vått Perimeter (P) = 2,49 2,12 1,72 1,88 1,62

Vannføring (m3/s) = 1,247 0,884 0,817 0,830 0,894

Ustaoset, øst
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Mannings formel for utregning av vannhastighet i åpen kanal

V = M * R2/3 * S1/2

V = vannhastighet (m/s)
M = Mannings ruhets koeffisient
R = Hydraulisk radius R=A/P der P er wetted perimeter
S = Helling (gradienten) S=∆h/strekning

Mannings tall (se også Vassdragshåndboka) Grov/ruglete Rett/glatt
Kunstig kanal, rett og glatt bunn/sider 40 60
Kunstig kanal, få steiner, tynt gress 30 50
Kunstig kanal, mye vegetasjon til normalt 20 40
Naturlig kanal, eller mye vegetasjon 10 20
Kanaler av tre eller betong 60 80
Kanaler av stein 40 60
Kanaler av spreng-stein (ikke stablet pent) 25 35

Vannføring;

Q = A * V

Q = dimensjonerende vannføring (m3/s)

A = areal som vannet dekker (m2)

V = vannhastighet (m/s)

Free-board, ca. 10% av dypet

be

t

d A
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Åpen bekkeløsing med bekkeløp ned fra øst 
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Hol kommune, planavdelingen 
 

Planinitiativ av Ustaoset sentrum 
Det vises til innsendt planalternativ fra B16 arkitektur og landskap AS (B16), datert 08.04.2022 og 

mottatt tilbakemelding fra Hol kommune datert 03.05.2022. HydraTeam vil med dette oversende 

supplerende kommentarer og material fra befaringen i Ustaoset den 17. november 2021.Ved 

befaringen ble det tatt bilder og gjort innmålinger av kulverter og rør. Vedlagt ligger bilder med 

kommentarer fra befaringen som viser plassering av små bekker/grøfter med innløp/utløp av 

kulvert/rør.  

Ved ekstremhendelse/200 års flom føre til oversvømmelse i Ustaoset sentrum/øst og RV7, ved 

bensinstasjonen og Ustaoset Appartement. Laveste punkt rett foran Ustaoset 

Appartement/bensinstasjonen er på ca. kote 986,3 moh. Vannet som samles ned til lavpunktet blir 

ofte stående som en dam hvert år pga. lav kapasitet på overvannsnettet. Det er gjort et anslag på 

flomvannstand som samles i Ustaoset sentrum ut fra bilder og terrengdata til kote 986,75. Ut fra 

befaringen ser man at det er små rør og kulverter som fort vil gå full eller tett. Disse bør erstattes 

med åpne renner og kanaler får å få kontroll på ekstremhendelse/200 års flom.  

Planlagt bebyggelse på Karivollen har løst og vist hvordan man sikrer planområdet og eksisterende 

bebyggelse mot en 200-års flom med dagens kapasitet på kulverten under RV7. Dimensjonerende 

flomvannstand er beregnet til på 989,55 moh. Ref. detaljreguleringsplanforslaget datert 21.12.2021. 

Beregninger viser at kulvertsystemet under RV7 og jernbanen går full ved en 200 års flom. Selv etter 

at bekkeløpet ved Karivollen åpnes med ca. 40 meter lengere ned mot eksisterende steinsatte 

kulverten, vil ikke dette kunne bedre flomsituasjonen.  

Dette viser at eksisterende kulverter i øst og vest ikke har nødvendig kapasitet for å lede en 200 års 

flom trygt ut til Ustevann. Dette bør SVV og Bane NOR selv ta ansvar for å løse for å hindre 

flomvannet som i dag renner ned i Ustaoset sentrum. For å løse en ekstremhendelse/200 års flom, er 

det behov for åpne bekkeløsninger i øst og vest helt ut til Ustevann ved enten en utvidet sentralt 

plasser kulvert eller en kombinert løsning med ny undergang for både turgåing og bekk/flomvei til 

Ustevann. Det henvises til skisserte løsninger i planalternativ. Dette bør man nå gå sammen og håper 

da etter hvert dialog med SVV og jernbaneverket for å få en løsning for oversvømmelse 

problematikken i Ustaoset sentrum. 

 

Med vennlig hilsen 

   

Kai Fjelstad 

Prosjektansvarlig 



   

19.05.2022 

Ustaoset sentrum – befaring 17. november 2021 

Ustaoset sentrum - vest  
Kulvertsystemet under RV7 og jernbanen er til sammen ca. 110m lang og består av naturstein og 

med rektangulær åpning på ca. 1,25x0,75 m, og betongrør på 1,0 m. Ukjent lengde på de ulike 

kulvertene.  

 
Innløp bekk – Betongrør innvendig dimensjon 1000mm. Ukjent hor langt inn betongrørene går.  

 
Utløp bekk i Ustevatnet - Naturstein og med rektangulær åpning på ca. 1,25x0,75 m 



   

19.05.2022 

 

Ustaoset sentrum - øst 
Består av små bekker/grøfter og kulverter/rør som antagelig samles til en kum hvor alt vannet føres 

ut i en 800mm betongkulvert til Ustevatnet.  

 
små bekker/grøfter kommer fra feltet øst for sentrum 

 
Kulverter Ustaoset sentrum vest og øst 



   

19.05.2022 

 
Liten grøft langs P-plass hvor vannet føres inn i et 550mm korrugert rør.  

 

 
To små bekker som kommer fra øst og føres i plastrør på ca. 2500-350mm plastrør videre ned mot 

sentrum. 

 



   

19.05.2022 

 

  

Alt vannet fra Ustaoset sentrum øst føres ut i 800mm betongrør (kulvert) til Ustevatnet, se satellitt 

bilde til høyre. 
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Ustaoset Fjellandsby AS         

Oslo, 31. juli 2022

  

                 
        

    

      

Vurdering av flomsone ved 200 års flom i Ustaoset sentrum 
 

Bakgrunn 
Hydrateam AS er engasjert av Ustaoset Fjellandsby AS til å bistå med hydrologiske vurderinger i 

forbindelse med pågående arbeider med diverse prosjekter i Ustaoset sentrum. Hydrateam AS har 

tidligere vært engasjert gjennom Rambøll Norge AS som saksbehandler for Hol kommune i 

forbindelse med vedtatt områdereguleringsplan/2013.  

I sammenheng med pågående detaljreguleringsplan for Karivollen er det avdekket store feil og 

mangler i kartlegging og vurdering av flomforholdene i Ustaoset sentrum som ble foretatt i 

sammenheng med vedtatt områdereguleringsplan/2013. Det vises til kart med angitte nedslagsfelt 1-

3, vedlegg 1. 

For Ustaoset sentrum øst var nedslagsfelt 2-3 uteglemt i hydrologirapporten tilknyttet vedtatt 

områdereguleringsplan/2013. Uteglemmelsen medførte at sentrum øst, området rundt 

bensinstasjonen, RV7 og Ustaoset Appartement, som har de største flomproblemene i Ustaoset 

sentrum ikke ble markert som flomutsatt/flomfare i vedtatt områdereguleringsplan/2013. Det ble da 

heller ikke definert flomsikker kote i sentrum øst. For Ustaoset sentrum vest, Karivollen og 

eksisterende bebyggelse innenfor FK3 og NF1, ble det heller ikke definert flomsikker kote, noe som 

medførte feil faktagrunnlag ved saksbehandling og vedtak av terreng og byggehøyder. 

Avdekkede feil og mangler har medført feil faktagrunnlag og manglende innsikt og forståelse av 

nødvendige terrenghøyder og byggehøyder i Ustaoset sentrum ved vedtak av gjeldende 

områdereguleringsplan/2013 samt senere behandling av plan- og byggesaker innenfor feltene FK1-

FK6 og NF1, PI1, NF2. Eksempelvis er rammesøknad for p-hus og fritidsbebyggelse innenfor NF1, ref. 

13/01345 - 50, behandlet uten hensyn til flomsikker kote, 988,15. P-kjeller var prosjektert til kote 

984, som i tillegg er 1,5 m under sommervannstand Ustevatnet. Videre er godkjent detaljregulering 

FK1 og FK6, saksnummer 79/20, og etterfølgende rammesøknad vedtatt, på et grunnlag som vil 

medføre et omfattende terrenginngrep langs Nyestølvegen med skjæring på 3-8m i bakkant av 

bebyggelsen uten nødvendig tilpasning til naturlig landskap.  

Parallelle pågående plan- prosjektering- og byggearbeider i Ustaoset sentrum 

Ustaoset Fjellandsby AS – helhetsplan for Ustaoset sentrum 
Ustaoset Fjellandsby AS er blitt pålagt og har påtatt seg ansvaret med å koordinere 

planlegging/prosjektering og utbygging av felles infrastrukturtiltak tilknyttet RV7 iht. rekkefølgekrav i 

vedtatt områdereguleringsplan for Ustaoset sentrum (2013). Videre har Ustaoset Fjellandsby AS 

påtatt seg ansvaret med å koordinere utredning, planlegging/prosjektering og utbygging av felles 

Vår ref. 
kaf_Ustaoset sentrum 

Deres ref. 
Ustaoset Sentrum 
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infrastruktur tilknyttet vannforsyning, utbedring av renseanlegg og åpen overvannshåndtering, 

herunder bekkeåpning og flomsikring av Ustaoset sentrum.  

Koordineringsarbeidet er forankret i en utarbeidet helhetsplan/illustrasjonsplan for Ustaoset 

sentrum og skal gjennomføres i samsvar med rekkefølgekrav iht. vedtatt områdereguleringsplan 

(2013) slik at det i felleskap kan etableres, trinn for trinn, et helhetlig sentrumsområde. 

Helhetsplanen legger særlig vekt på etablering av åpen overvannshåndtering som del av flomsikring i 

Ustaoset sentrum både for nedslagsfelt øst og vest. Helhetsplanen viser konsept for åpen 

overvannshåndtering, bekkeåpninger og flomsikring innenfor et helhetlig grep for Ustaoset sentrum.  

B16 og HydraTeam AS skal i sammenheng med helhetsplan utredes åpen bekk helt ut til Ustevatnet 

hvor man samordner flomsikker overvannsløsning både fra nedslagsfelt 1/vest og nedslagsfelt 2 og 

3/øst. 

Hol kommune – VA utbedring sentrum øst 
Hol kommune v/teknisk etat har igangsatt utbedring av VA-anlegg i Ustaoset sentrum øst. Asplan 

Viak AS har forestått planlegging og prosjektering av tekniske anlegg presentert i eget tegningshefte. 

I denne sammenheng var det medtatt ny kulvert for overvann, Ø800 mm, fra Molok-anlegg gjennom 

sentrum til Ustevatnet. Kulverten, Ø800 mm, er forutsatt erstattet med åpen bekk/renne langs 

Nyestølvegen frem til fordrøyning på Forplassen med påslipp til eksisterende kulvert under 

RV7/jernbanen.  

Hydrateam AS vil utarbeide en oppdatert hydrologirapport for Ustaoset sentrum øst i sammenheng 

med pågående planlegging, prosjektering og utbygging av VA-anlegg og åpen bekk langs 

Nyestølvegen i regi av Hol kommune v/teknisk etat. 

Ustaoset sentrum – detaljregulering RV7-tiltak 
Det er utarbeidet planinitiativ for oppstart av detaljreguleringsplan for RV7-tiltak (B16, datert 

08.04.2022) for å sikre flomvann/overvann med åpne bekkeløp med kombinert løsning med ny 

undergang i sentrum for både turgåing og bekk/flomvei til Ustevatnet. Planinitiativet har medtatt 

vurdering av åpen renne/bekk gjennom undergang under jernbanen til Ustevatnet som mulig 

flomsikringstiltak av Ustaoset sentrum.  

HydraTeam har i sammenheng med innsendt planinitiativ for ny reguleringsplan for RV7-tiltak utført 

hydrologiske vurderinger basert på oppdatert flomsonekartlegging for sentrum/øst med tilhørende 

nedslagsfelt 2 og 3 i nord/øst, notat av 19.05.2022. 

Ustaoset sentrum – ved en ekstremhendelse/200-års flom 
Ustaoset sentrum har årlig problemer med overvann og dårlig drenering. Det er overvannsløsninger i 

sentrum, men ikke gode nok til å håndtere større vannmengder på avveie fra alle bekkene fra 

nedbørfeltene rundt Ustaoset ved en ekstremhendelse/200-års flom.  

Flomvurderingen tar utgangspunkt i dagens situasjon, hvor kulvert vest for «Hotellet» har for lav 

kapasitet til å håndtere beregnet flom i nedslagsfelt 1, nord/vest, og overvanntiltak/kulvert gjennom 

sentrum/øst ikke klarer å ta av for flomvann/overvann fra nedslagsfeltene 2-3, nord/øst.  

Avrenning fra nedslagsfelt 1-3 er analysert med en hydraulisk modell (Hec-Ras [3]). Resultatene viser 

vanndekt areal i sentrum av Ustaoset, med 200-års flomvannføring i bekkene vest og øst for sentrum. 

I figur 1 er kulvertinnløp i vest og øst samt avgjørende punkter merket i kartet. 
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Figur 1 Oversiktskart over Ustaoset, med merkede interessepunkt.  

Ustaoset sentrum vest – Osestølvegen/Karivollen 
Det vises til nedslagsfelt 1, vedlegg 1.  

HydraTeam AS har i sammenheng med detaljregulering av Karivollen utført supplerende 

flomsoneberegning for nedslagsfelt/vest, definert flomsikker kote 989,55 samt bidratt til 

flomsikringstiltak ved terrengløsninger/murer og definisjon av byggehøyder. Det vises til oppdatert 

rapport, datert 21.12.2021. 

Oppdatert rapport med nytt faktagrunnlag medfører at bebyggelsen på Karivollen må heves med ca. 

en etasje i forhold til forståelsen som lå til grunn for vedtatt områdeplan/2013. P-hus og tekniske 

installasjoner må plasseres over flomsikker kote 989,55. Terrenget må terrasseres oppover/vestover 

gjennom tunstrukturen på FK4 og FK5 fra bekkeløp langs Osestølvegen for å sikre naturlig 

avrenning/åpen overvannshåndtering og tilpasning til eksisterende landskap i vest og i nord slik 

innsendt materiale i forbindelse med detaljregulering for Karivollen dokumenterer. Eksisterende 

bebyggelse på FK3 og Ustaoset Resort må sikres med justering av terreng inn mot bekkeløp. 

Hallingskarvet Appartement/badeanlegget må sikres med lav mur til flomsikker kote 989,55 frem til 

Forplassen. 

HydraTeam AS har i oppdatert rapport oppgradert beskrivelse og beregninger av 

flomproblematikken relatert til bekken over Karivollen og vurdert kapasiteten på eksisterende 

steinkulvert under RV7 og jernbanen. Nedslagsfelt 1, Ustaoset sentrum vest er beregnet til ca. 5,5 

m3/s forutsatt åpen renne og nedtrapping til kulvertåpning.  
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Illustrasjonsplanen for Karivollen viser ny åpen renne frem til fisketrapp/nytt innløp til eksisterende 

steinkulvert [1].  

Selv med nye tiltak/forlenget åpen renne har eksisterende steinkulvert for dårlig kapasitet til å 

håndtere en beregnet 200-års flom.  

Innsendt detaljregulering for Karivollen med hydrologisk rapport viser en dokumentert flomsikker 

løsning for Karivollen/ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse på FK3 og NF1 som sikrer mot 200-

års flom med de tiltak som er regulert og illustrert. Eksisterende steinkulvert vil ikke ha kapasitet og 

flomvann vil ved en ekstremhendelse/200-års flom renne over RV7 og videre ned mot Ustaoset 

sentrum øst.  

Ustaoset sentrum øst – Nyestølvegen/opprusting og åpen bekk 
Det vises til nedslagsfelt 2 og 3, vedlegg 1.  

Overvann fra nedslagsfelt 2 og 3 ned til Ustaoset sentrum øst føres i dag ut i 400/800mm betongrør 

(kulvert) under Nyestølvegen, RV7 og jernbanen til Ustevatnet. Ristinntak og betongrør (Ø800 mm) 

har alt for liten kapasitet til å håndtere flomvann/overvann fra nedslagsfelt 2 og 3 i 

normalsituasjonen og forholdene vil bli kritiske ved en ekstremhendelse/200-års flom, spesielt også 

når man må håndtere betydelig restvann/overløp fra nedslagsfelt 1 i vest. Forholdene kan bli ekstra 

kritisk om våren da nedløp og rist kan fryse til slik at vannet blir liggende som en stor vanndam ved 

bensinstasjonen i Ustaoset sentrum.  

Resterende vann som ikke går inn i ristinntak/kulvert under Ustaoset sentrum drenerer ut igjennom 

eksisterende undergang under jernbanen, øst for sentrum, som eneste trygge/åpne utløp og vil ved 

en ekstremhendelse/200-års flom danne et stort vanndekt areal i sentrum av Ustaoset.  

Flomsonevurderingen i dette notatet for Ustaoset sentrum øst tar utgangspunkt i at flomvannet som 

renner på overflaten utenfor kulvertrøret i sentrum, hvor neste lavpunkt ned mot Ustevatnet et i 

undergang under jernbane, øst for sentrum (figur 1). Undergangen er det enste stedet vannet renner 

fritt og åpent løp ut i Ustevatnet.  

Flomsikker kote i Ustaoset sentrum øst er i dette notatet definert til 988,15, en kotehøyde som er ca. 

1m høyere enn gulvkote/1.etg på bensinstasjonen og Ustaoset Appartement. Nytt 

faktagrunnlag/flomsikker kote 988,15 innebærer at eksisterende bebyggelse innenfor NF1, NF2 og 

deler av NF3 må flomsikres, og ny bebyggelse innenfor NF1 må plasseres på riktige kotehøyder iht. 

flomsikker kote 988,15. Ustaoset Appartement må flomsikres med lav mur/bjelkestengsler og 

innkjøring til nytt p-hus/NF1 må ha flomsikret innkjøring samt at ny leilighetsbebyggelse må plasseres 

med teknisk infrastruktur/bærelag over flomsikker kote.  

Datagrunnlag 
Modelleringen benyttet terrengdata fra laserdataprosjektet NDH Tunhovd-Dagali-Geilo-Haugastøl 

5pkt 2018 [2]. Terrengmodellen er redigert ved undergang under jernbanen, slik at undergangen blir 

gjeldende lavpunkt, og ikke terrenget ved jernbanensporet. Terrenget er her justert til høyden ved 

inngangen til undergangen, sett fra sentrum. 
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Modelloppsett og flomdimensjon 
En hydraulisk modell (HecRas [3]) ble benyttet med terrengmodell som input for geometri, og 

dimensjonert restvannføring fra flomberegning som hydraulisk input. Restvannføring er beregnet 

flomvannføring for nedslagsfelt 1, nord/vest, til bekken vest i Ustaoset sentrum/Karivollen (5,5 

m3/s), minus beregnet kapasitet for eksisterende steinkulvert (2,4 m3/s) og pluss nedslagsfelt 2 og 3 

til bekkene i Ustaoset sentrum øst, samt lokalt overvann fra sentrum og langs med RV7 og 

jernbanetraseen (1,1 m3/s). (Nedslagsfelt 1-3 er vist i vedlegg 1). Overvannsløsninger/kulvert til 

Ustevatnet ved bensinstasjonen, Ø800 mm, har beregnet kapasitet på ca. 0,9 m3/s (forutsatt et fall 

på 5 ‰). Vi har derfor modellert for 3 til 4 m3/s.  

Resultat 
Resultat fra modellering viser at store areal i Ustaoset sentrum vil bli oversvømt ved en 

ekstremhendelse/200-års flom. Vannspeilet i sentrum, fra sørvest-siden av hotellet til øst ved 

undergangen vil ligge på 988,15 moh. (figur 2), +/- 3 cm avhengig av kapasiteten til ristekummene. 

Det vil være fall forbi «Hotellets» vestfasade (figur 1) frem til området ved RV7 – vannstanden langs 

bekken vil ligge høyere (se eget notat for flomsone og foreslåtte tiltak ved Karivollen, [1]). 

Hastighetene vil være størst i fallet langs vestfasaden og ned til RV7 (vedlegg 2) og i eksisterende 

undergang under jernbanen, området igjennom sentrum vil ha rolige vannhastigheter (<1 m/s). 

Vanndypet vil variere med terrenget (vedlegg 3). I Ustaoset sentrum øst oppstår det store 

vannmengder og det er primært i dette området som det bør gjøres tiltak mot flom.   

 
Figur 2 Vanndekt areal ved 200-års flom i Ustaoset sentrum.  
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Usikkerhet 
Det er ikke tatt høyde for tilstopningsgrad i innløp til eksisterende steinkulvert i vest ved «Hotellet» 

eller i eksisterende ristkummer i øst ved bensinstasjonen. Det er sannsynlig at is og snø kan skape 

problemer her deler av året og innebære aktiv oppfølging i kritiske perioder.  

 

 

 

 

 

• [1] Oppdatert detaljplanregulering av Karivollen på Ustaoset i Hol kommune etter innsigelser fra 

NVE. HydraTeam AS, 2021.  

• [2] NDH Tunhovd-Dagali-Geilo-Haugastøl 5pkt 2018. kartverket, 2018.  

• [3] Hec-Ras, https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/, 2022 

Vedlegg  

 
Vedlegg 1 Nedslagsfeltet 1 ned til kulvertinntak vest/nordvest (Karivollen), og feltene ned til små kulvert 2 og 3 nord/øst for 
Ustaoset sentrum. Lokal overvann fra sentrum og langsmed RV7 og jernbanen er ikke merket av på kartet. 

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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Vedlegg 2 Hastighetsbilde for 200-års flom i Ustaoset sentrum. 

 
Vedlegg 3 Vanndyp for 200-års flom i Ustaoset sentrum. 



Ustaoset sentrum - opprusting 
▪ Forplassen og Rv7 - ny parkeringsløsning, utsmykning/digital søyle, ny gangvei, to kryss og avkjørsel ved 

butikken
▪ Plangjennomføring ved byggeplan, ikke ny detaljregulering (forsinkelser og ekstrakostnader)

▪ Hol kommune nytt VA anlegg sentrum øst inklusive nytt returpunkt - molokanlegg

▪ Bekkeåpning, åpent overvannshåndtering og flomsikring

▪ Ny undergang jernbane mot Ustevann som del av flomsikring

april 22 Ustaoset Fjellandsby AS - Pilot for en bærekraftig fritidsdestinasjon 1



Ustaoset sentrum - opprusting 
Rv7 kryss vest

april 22 Ustaoset Fjellandsby AS - Pilot for en bærekraftig fritidsdestinasjon 2

Alternativ åpen vann vei ut mot Ustevann i vest



Ustaoset sentrum - opprusting 
Rv7 kryss øst

april 22 Ustaoset Fjellandsby AS - Pilot for en bærekraftig fritidsdestinasjon 3



Ustaoset sentrum – opprusting
Ny undergang jernbane mot Ustevann som del av flomsikring

april 22 Ustaoset Fjellandsby AS - Pilot for en bærekraftig fritidsdestinasjon 4



Ustaoset sentrum – opprusting
Ny undergang jernbane mot Ustevann som del av flomsikring

april 22 Ustaoset Fjellandsby AS - Pilot for en bærekraftig fritidsdestinasjon 32
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