
 NOTAT 

 

 

Oppdragsgiver:  Eidsvoll Kommune 
Oppdrag:   601948-01 – Områderegulering Vilbergområdet 
Dato:  13.05.2016 
Skrevet av:  Nina Lønmo 
Kvalitetskontroll:  Nina Syversen   
 

OVERVANN 

INNHOLD 

 Innledning .......................................................................................................................... 1 

 Grunnforhold / løsmasser .................................................................................................. 2 

 Grunnlagsdata ................................................................................................................... 4 

3.1 IVF-kurve ................................................................................................................... 5 

3.2 Lavvannskart og avrenning ........................................................................................ 5 

3.3 Delnedbørsfelt ............................................................................................................ 6 

3.4 Areal og arealbruk ...................................................................................................... 7 

 Beregninger ....................................................................................................................... 9 

4.1 Flomsikkerhet (TEK10) .............................................................................................. 9 

4.2 Den rasjonelle formel ............................................................................................... 10 

4.3 Beregning av overvann fra U3, inndelt etter delnedbørsfelt ..................................... 10 

 Til reguleringsplanbeskrivelsen ....................................................................................... 13 

 INNLEDNING 

Eidsvoll kommune har vedtatt å igangsette reguleringsarbeid for å kunne bygge ny Vilberg 
barneskole på Tynsåkjordet. Det er forventet en solid økning av elevtallet innen 2030 og det 
er behov for ca. 540 elevplasser mot dagens ca. 350.  
 
Nødvendig areal til en barneskole med 550 elever er omlag 40 da + 4 da oppstillingsplass for 
skolebusser, skolebygg og dobbel gymnastikksal vil få et bruksareal på ca. 7500 m², 
reguleringen vil også legge til rette for en flerbrukshall som alternativ til gymnastikksal.  
 
Ny arealbruk vil medføre endringer i overflateavrenning og tilsig til vassdrag. Dette notatet 
beskriver dagens situasjon og endring i avrenning ved utbygging. Det er en målsetting at 
dagens hydrologi opprettholdes i nedstrøms vassdrag. Nødvendig fordrøyningsvolum for å 
oppnå dette er derfor beregnet. I tillegg er det beskrevet løsninger for lokal 
overvannshåndtering.  
 
Det er sett spesielt på området «Undervisning 3 (U3)» hvor ny skole skal bygges, men også 
totalområdet for reguleringsplanen er med i vurderingene. Beregninger er utført kun for 
området U3. 
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Figur 1. Områderegulering, kart datert 11.02.16. Grenser mellom U3 og GN1 er justert noe i etterkant (3.5.16). 

 GRUNNFORHOLD / LØSMASSER 

Området består i hovedsak av marine avsetninger (leire), med enkelte lommer av 
elveavsetning, se Figur 2. Området er sterkt preget av raviner. Det er flere bekker som 
renner i ravinene, og ut i Vorma, se Figur 3.  
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Figur 2. Løsmassekart over Eidsvoll (ngu.no). Omtrentlig grense for planområdet er markert med rød linje. 

 

Figur 3. Kart over Eidsvoll, med inntegnet ravinestruktur og bekker. Rød linje markerer området for ny skole. 



  NOTAT 
Side 4 av 13 

Eidsvoll Kommune  Asplan Viak AS 
 

 GRUNNLAGSDATA 

Avrenning fra planområdet renner ut i sidebekker til Vorma. Avrenning fra området U3 
drenerer mot Sandholtbekken. Avrenning fra resterende område renner ut i mindre bekker i 
ravinene ned mot Vorma. 

Det er en målsetting at vannbalansen i området endres så lite som mulig, slik at utbygging 
ihht reguleringsplan ikke påvirker nedstrøms bekk/elv-system hydrologisk. Det er spesielt 
avrenningssituasjonen i flomperioder som må vurderes. 

 

Figur 4. Tynsåkjordet - området "Undervisning 3". 
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3.1 IVF-kurve  

 

Figur 5. Intensitet, varighet og frekvenskurve (IVF) for nærmeste målestasjon, 4781 Gardermoen sør. 

3.2 Lavvannskart og avrenning 

Det er benyttet lavvannskart fra NVE for å beregne middelvannføring i bekken nedstrøms 
området U3. For beregning av avrenning fra U3 forutsettes det at oppstrøms areal skjæres 
av, og overvann fra dette området ledes til annet nedslagsfelt. 

Beregnet parametere gir: 

 Middelvannføring: 11,1 l/s/km2. 
 Lavvannsføring: 0,3 l/s/km2. 
 Areal nedbørsfelt (vist i Figur 6): 0,9 km2, Areal regulert område (U3): 0,067 km2.  

 
 Vannføring i punkt med avrenning fra hele nedslagsfeltet: Lavvann = 0,27 l/s, Middel 

= 0,99 l/s 
 Avrenning fra U3: Lavvann = 0,02 l/s, Middel = 0,07 l/s 
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Figur 6. Lavvannskart hentet fra nve.no 

3.3 Delnedbørsfelt 

Planområdet for områdeplanen er delt inn i 7 delnedbørsfelt. Byggeområdet U3 drenerer til 3 
ulike delnedbørsfelt, se for øvrig Figur 1 og Figur 7. 

Delnedbørsfelt Areal Overvann fra regulert område 
1 9900 m2 U3 
2 28 468 m2 U3 
3 81 671 m2 U2, U3, GN1, BFS 
4 44 600 m2 U1, U2 
5 58 114 m2 U4, Off./ priv. Tjenesteyting, BKS1 
6 76 840 m2 U1, U5, Idrettsanlegg, GN2 
7 95 467 m2 GN2, U5, Barnehage, BKS2, BBB 
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Figur 7. Reguleringsområdet inndelt i delnedbørsfelt. Blå piler viser avrenningsretning. 

 

3.4 Areal og arealbruk 

Området U3 er i dag landbruksareal, og noe ravineområde. Figur 8 viser et alternativ til 
plassering av ny skole og andre tette flater (parkering, vei ol).  

Arealbruk i hele reguleringsområdet er vist i Tabell 1, hvor dagens arealbruk og planlagt 
endring i tette flater er beskrevet. 

Tabell 1. Oversikt over dagens arealbruk i reguleringsområdet, og endringer ifm med reguleringsplan. Areal (daa) 
er hentet fra reguleringskart datert 3.5.16. 

Navn Areal 
(daa) 

Arealbruk i dag Nye bygg/tette 
flater 

Endring 
v/regulering 

U1 48,51 Bygninger (ca 40%), 
idrett(grøntområde) 

  

U2 27,49 Mest bygninger (ca. 
60%?) 

  

U3 U2 
U1 

U5 GN2 

Idrett 

BKS1 

BKS2 

BBB 

U4 BFS 

GN1 

Barnehage 

Off./ priv. 
Tjenesteyting 
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U3 61,08 Landbruk og 
ravineområde 

Ca. 18 000 m2 
(18 daa), nye 
grøntområder ca. 
37 500 m2 (37,5 
daa)  

Skolebygning, 
parkering etc. 
Lek/uteområde 

U4 7,45 Landbruk   
U5 20,69 Ca 50% tette flater, 50% 

grønt 
Hovedombygging 
og utvidelse av 
ungdomsskole 
planlagt i dette 
arealet 

 

Barnehage 12,52 Ca 50% tette flater, 50% 
grønt 

  

Idrett 25,37 Grøntområde, plen   
BKS 1 28,69 Eneboliger   
BKS 2 30,66 Eneboliger   
GN1 34,3 Grøntområde 

(skog/ravine) 
  

GN2 17,35 Grøntområde (skog)   
BFS 14,41 Eneboliger   
BBB 23,02 Skole 15 % (BYA)  Blokkbebyggelse 
Off./ priv. 
Tjenesteyting  

6,87 Grøntområde   

 

Ny arealfordeling for delnedbørfelt 1 – 3 er vist i Error! Reference source not found.. For 
delnedbørsfelt gjelder areal kun den delen av nedbørsfeltet som ligger innenfor området U3. 

 

Tabell 2. Oversikt over arealfordeling etter utbygging (tall er avrundet). (Arealer fra plan datert 3.5.16) 

Delnedbørsfelt Nye tette flater Grøntområde 
(skole/lekeområder) 

Grøntområde 
(ravine) 

1 4730 m2 5170 m2 0 m2 
2 (den delen av delnedbørsfeltet 
som ligger i U3) 

5780 m2 12 820 m2  6540 m2 

3 (den delen av delnedbørsfeltet 
som ligger i U3) 

6300 m2 22 830 m2 0 m2 

Totalt 16 810 m2 40 820 m2 6540 m2 
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Figur 8. Et alternativ til mulig plassering av ny skole. Turkis areal markerer nye tette flater (bygninger, parkering, 
veier ol). 

 BEREGNINGER 

4.1 Flomsikkerhet (TEK10) 

Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatte område: 

Tabell 3. Klasse F1 (garasje, lager), F2 (bl.a. bolig, skole/barnehage, kontorbygg, industri) og F3 (Sykehjem ol, 
sykehus/brannstasjon/politi ol, deponier med forurensningsfare). Hentet fra Byggteknisk forskrift (TEK10) §7-2. 

 

Det vil si at for områdene med boliger nedstrøms, samt området med skolebygninger vil 
dimensjonerende gjentaksintervall være en 200-års flom (1/200). For områdene i 
reguleringsplanen som kun drenerer til grøntområde eller direkte til Vorma kan det benyttes 
gjentaksintervall for 20-års flom (1/20). 
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Området ligger ikke i faresonen for 200-års flom i Vorma. 

4.2 Den rasjonelle formel 

Det tas utgangspunkt i den rasjonelle metode for beregning av flom fra området. Norsk 
Vanns Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering (Rapport 162/2008) gir anbefaling om 
treledds-strategi for håndtering av nedbør:   

1. Fange opp og infiltrere alt regn ≤ 20 mm  
2. Forsinke og fordrøye vann ≥20 mm og ≤ 40 mm og   
3. Sikre trygge flomveger for regn ≥40 mm.   

Dette betyr at forskjellige avbøtende tiltak for flomsikring og fordrøyning dimensjoneres 
forskjellig avhengig av hvor i strategikjeden det befinner seg.   

Den rasjonelle metode kan brukes for nedslagsfelt mindre enn 2-5 km2 og antas å være på 
et tilstrekkelig nivå for størrelsen på nedslagsfeltet for oppgaven, samt detaljeringsnivå 
(reguleringsplan). Det er imidlertid usikkerheter knyttet til beregning ved hjelp av den 
rasjonelle metode – blant annet i forbindelse med beregning av fordrøyningsbasseng. Ved 
krav om større nøyaktighet i beregningene, må det benyttes beregningsmodeller for dette 
(eks. SWMM eller MOUSE).   

Formel for rasjonelle metode: 

Q = C*i*A*Kf 

der Q er avrenning (l/s), C er avrenningskoeffisient, i er nedbørintensitet hentet fra IVF-kurva 
(l/s*ha), A er areal (ha) og Kf er klimafaktor. Statens vegvesen (håndbok N200) anbefaler å 
velge klimafaktor med hensyn på forventet levetid på installasjonen. For en levetid på 100 år 
og 200-års nedbør bør klimafaktoren settes til 1,5. 

Tabell 4. Valgte avrenningskoeffisienter (C-faktor) for ulike flater i nedslagsfeltet til reguleringsområdet. 

C-faktor  
Tette flater (bygninger, parkeringsarealer, veger ol) 0,9 
Landbruksarealer (før utbygging) 0,5 
Grøntområder (ravine) 0,4 
Grøntområde (skole/lekeområder) 0,3 

 

Det er benyttet ulik C-verdi for landbruksarealer, grøntområder (ravine) og grøntområde 
(skole/lekeområder). Løsmassene i området består av marine sedimenter, som er lite 
permeable og fører til større overflateavrenning. Det er antatt at lekeområder og 
grøntområder tilknyttet ny skole vil bli fylt opp med mer permeable masser i øverste jordlag. 

4.3 Beregning av overvann fra U3, inndelt etter delnedbørsfelt 

Varighet for nedbørintensiteten i feltene settes normalt lik konsentrasjonstiden for feltet, 
beregnet for naturlig nedbørsfelt før utbygging av «Undervisning 3» og urbane felt etter 
utbygging. Nedbørintensiteten leses av IVF-kurven, se Figur 5.  
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Naturlig nedbørsfelt: 

Tc = 0,6 * L * H-0,5 + 3000 * Ase minutter, 

Urbant nedbørsfelt: 

Tc = 0,02 * L1,15 * H-0,39 minutter. 

For begge formler er L lengden på feltet, H er høydeforskjellen og Ase er arealdel (%) med 
åpent vann. 

 

Tabell 5.Parametre benyttet ved beregning av konsentrasjonstid (tc). Arealer fra plan datert 3.5.16 

Delnedbørsfelt 1 2 3 
Redusert areal 
(før utbygging) 

4950 m2 12 570 m2 14 570 m2 

Redusert areal 
(etter utbygging) 

5800 m2 11 660 m2 12 530 m2 

L 55 m 185 m 123 m 
H 3 m 9 m 8 m 
Tc (naturlig) 19 min 37 min 26 min 
Tc (urbant) 1 min 3 min 2 min 
Tc (urbant + 
justering) 

2 min 5 min 5 min 

 

Del av arealet som blir utbyd anses som liten, og Tc (urbant) blir derfor justert opp med 1 – 2 
min. 

Det benyttes gjentaksintervall på 200 år. I beregningen av Q ligger klimafaktor på 1,5 inne. 

 

Tabell 6. Avrenning (Q) før og etter utbygging i U3. Arealer fra plan datert 3.5.16 

Delnedbørfelt 1 2 3 

i før (Tc naturlig) 208 l/s/ha 120 l/s/ha 210 l/s/ha 

i etter (Tc urbant + 

justering) 
600 l/s/ha 450 l/s/ha 540 l/s/ha 

Q føravrundet til 

nærmeste 10 
150 l/s 230 l/s 450 l/s 

Q etter avrundet til 

nærmeste 10 
520 l/s 780 l/s 840 l/s 

Q endring 370 l/s 550 l/s 390 l/s 

 

Ved bruk av regnenvelopmetoden (VA-miljøblad nr. 69) kommer en fram til nødvendig 
fordrøyningsvolum. I beregningene er det brukt 200 års gjentaksintervall: 

 



  NOTAT 
Side 12 av 13 

Eidsvoll Kommune  Asplan Viak AS 
 

Delnedbørfelt 1 2 3 

Utslipp (l/s) = Q før 150 l/s 230 l/s 400 l/s 

Nødvendig fordrøyning (m3) 35 m3 150 m3 85 m3 

Fordrøyning + 20% 40 m3 180 m3 100 m3 

 

For å hensynta eventuelle endringer i mengde tette flater, samt usikkerhet i 
inngangsparametere, er det lagt på ca. 20% sikkerhetsmargin på fordrøyningsvolum. 

 

Figur 9. Forslag til plassering av fordrøyningsbasseng. Det er lagt til 20% volumøkning for fordrøyning som 
sikkerhetsmargin grunnet endring av grunnlagsparametere. Antatt dybde 1 m. 

Opplag og snøsmelting er ikke tatt med i beregningene av fordrøyningsvolum.  

seNorge.no (NVE, metrologisk institutt og kartverket) gir en normal årsmaksimum 
snømengde på 100-250 mm vannekvivalent for normalperioden 1971 – 2000.  

For et tenkt «verste senario» hvor all snøen smelter i løpet av kort tid: 

150 mm nedbør, smelter over en tid på 180 min (3 timer) tilsvarer 0,0138 mm/s/m2 → 0,0138 
l/s/m2→ 138 l/s/ha. 

- For 200-års gjentaksintervall tilsvarer dette omtrent nedbørintensitet på 50 min. (45 
min = 151,5 l/s/ha, 60 min = 120,6 l/s/ha) 
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 TIL REGULERINGSPLANBESKRIVELSEN 

Overvann skal fordrøyes på egen tomt. Planområdet er delt inn i 7 delnedbørsfelt, og det er 
beregnet fordrøyningsvolum for området Undervisning 3 (ligger i delnedbørsfelt 1 – 3). Det er 
beregnet med følgende forutsetninger: 

- Klimapåslag på 50 % og dimensjonerende gjentaksintervall på 200 år. 
- Avrenningskoeffisient fra tette flater (veg, parkering, bygg ol): 0,9. Grøntområde 

(ravine): 0,4. Grøntområde (skoleområde/lek): 0,3. Landbruksareal: 0,5 

For området U3 må det etableres fordrøyningsbasseng. U3 er delt inn i tre delnedbørsfelt, 
hvor det må etableres egne systemer for hvert enkelt delnedbørsfelt om ikke nytt terreng 
utformes slik at avrenningsretning endres. Samme type beregning som er foretatt for U3 må 
gjennomføres for de andre delområdene i detaljeringsfasen. Områdene BKS1 og BKS2 samt 
BBB vil ha avrenning mot allerede bebygde områder og må ha strengere krav enn f.eks GN2 
som har avrenning rett ut i Vorma uten noen fare for bygninger nedstrøms. 

Avrenning av oppsamlet snø ligger ikke inne i beregningene for fordrøyning. Det er mulig å 
samle snø inne på eiendommen. Snø fra skolegården kan antas å ikke være forurenset, og 
snøhauger kan etableres slik at avrenning skjer direkte ned i grunnen/ravineområdet. Det bør 
etableres noe erosjonssikring nedstrøms snøopplaget. Dette må detaljeres i neste fase. Snø 
fra parkeringsplasser og andre arealer hvor det kjører/oppholder seg kjøretøyer bør samles 
opp slik at avrenning drenerer til rensetiltak (sandfang) – evt i sammenheng med åpne 
fordrøyningssystemer. Dette må detaljeres i neste fase av prosjektet.  


