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1. Oppdragsbeskrivelse 
I forbindelse med regulering og planlagte tiltak på eiendommene gnrbnr 97/1 og 120/1 i Eidsvoll 
kommune er Arealtek AS engasjert av Anlegg Øst Entreprenør AS for vurdering og prosjektering av 
overvannshåndtering på eiendommen. 
 
Det er planlagt å etablere massemottak på deler av eiendommen. Massene kommer i forbindelse 
med etablering av planlagte næringsarealer på naboområdet Holmenenga Nord.  
 
 

2. Dagens situasjon 
Planområdet utgjør et skogkledt område mellom Europavei 6 og Østre Hurdalsveg, på sør-østre siden 
av E6. Området som skal fylles opp er i dag et naturlig søkk i terrenget.  
 
 

 
Figur 1-Oversiktskart 
 

Data fra NGU’s løsmassedatabase viser at området i dag består av tykk morene. Morene består 
av usortert materiale med mye finstoff og gjør at massene har lav infiltrasjonsevne. Det at det er 
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myrområder omkring tyder også på det samme at massene i området er lite drenerende. NGU’s 
kart over infiltrasjonspotensiale angir området som lite egnet for infiltrasjon. 

 

 
Figur 2-utsnitt fra løsmassekart. Kilde: NGU 

 

  
Figur 3-Infiltrasjonspotensiale, Kilde NGU 
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3. Flomveger og drenslinjer

Det er gjennomført modelleringer som viser dagens avrenningssituasjon i området. På bakgrunn av
høydedata fra felles kartdatabase (FKB) er det utført en såkalt Dråpeanalyse i Autocad. Disse viser
avrenning fra høyereliggende terreng fra vest, nord og øst. Drenslinjene samles i naturlig lavbrekk i
terrenget og drener mot sør. Øvrig høyereliggende terreng i øst drenerer til myrområdet
Klaseiemåsan. Området i sin helhet drenerer til våtsone i sør med avrenning til Nessa i øst.

Figur 4- Dråpeanalyse fra Autocad.

Modellering med programmet Scalgo viser samme avrenningsmønster som dråpeanalysen, med en
samlende drenslinje gjennom området, fra nord til sør.



 

5 
 

 
Figur 5- Drenslinjer modellert i Scalgo 

Grunnforholdene i området er beskrevet som uegnet for infiltrasjon og det er derfor riktig å anta at 
infiltrasjon for det meste kun foregår i humuslaget øverst. Myrområdene omkring har stor kapasitet 
til å holde på vann og utgjør i dag områdets naturlige fordrøyning.  
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4. Planlagt utbygging og bearbeidet terreng
I forbindelsemed terrengarbeider ved utbygging av industriområde Holmenenga Nord er det
beregnet et overskudd av masser, og et behov for etablering av et massedeponi. Det er nå i gang
arbeid med detaljregulering av deponi på del av gnr. 97, bnr. 1, for mottak av overskuddsmassene.

Figur 6-Reguleringsområde med fallpiler

Figuren over viser reguleringsområde. Arealet markert med brunt er området avsatt til massedeponi,
det utgjør 49,4 daa. Pilene viser fallforholdene for området etter oppfylling av terrenget. Overvann
vil samles lengst sør-øst.

Som beskrevet er det innenfor reguleringsområdet en naturlig forsenking i terrenget som går nord-
sør gjennom området. Denne forsenkningen vil fylles opp, totalt er det beregnet at inntil 350.000m3

masse kan deponeres her.

Figur 7- Høydeprofil. Kilde: hoydedata.no
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Massedeponiet vil være i drift i ca 6 år. Når terrengarbeidene ved utbygginga av Holmenenga Nord er 
ferdigstilt vil også mottaket av masser avsluttes. Området skal da reetableres som skogsterreng. 
Tiltaket medfører derfor ingen varig endring av overflatenes beskaffenhet.  

Figuren under viser hvordan fyllingen skal gjennomføres i 3 faser. 

 
Figur 8- Profiler faser i driftsfasen(Kilde: Løvlien Georåd) 
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5. Overvannsmengder  
 

Beregningsparametere 
For beregning av avrenning benyttes Den rasjonelle formel: 

𝑄𝑄 =  𝜑𝜑 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝐼𝐼 
 

Q = avrenningsintensitet (l/s) 
ϕ = avrenningskoeffisient (-) 
A = flate   (m2) 
I = nedbørsintensitet  (l/s*ha) 
 

 

Områdets areal: 49,38 daa. 

Nedbørsintensitet – IVF 
Værstasjon (IVF-kurve): 4781 Gardermoen sør 
Gjentaksintervall: 25 år, basert på Norsk vann rapport 162-2008 – tabell 2.3.4. 
Konsentrasjonstid (tc): 20 minutt 

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

 
   L =Lengden av feltet:     320 m 
   H= høydeforskjell høyeste punkt og utløp i feltet 60 m 
   Ase= anndel innsjø i feltet    0 
 
   Tc=0,6*320*60-0,5+3000*0=24,8≈20 minutter 

 

 
Figur 9-IVF data 
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Dagen situasjon: 

Avrenningskoeffesient for skogsområder = 0,3 

𝑄𝑄 =  𝜑𝜑 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝐼𝐼 

Q= 0,3 * 4,938 ha * 155,8 l/s*ha = 230,8 

Med forutsetningen over er det ved dimensjonerende nedbør beregnet en teoretisk avrenning på 
230,8 l/s fra tiltaksområdet i dag. 

Situasjon i driftsfasen: 

I driftsfasen vil deler av området være uten vegetasjon og avrenning vil skje raskere enn ved 
nåsituasjon. Det tas også høyde for økt nedbør pga klimaendringer 

Avrenningskoeffisient for grusdekke = 0,6 

Klimafaktor 1,5 

Med forutsetningene over er teoretisk avrenning i driftsfasen beregnet til 692,4 l/s 
Dette gir et akkumuleringsbehov på 570 m3, ved dimensjonerende nedbør. 

 

 

 
Figur 10- Beregning av akkumuleringsvolum 
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Figur 11-Beregnet akkumuleringsbehov  
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6. Konklusjon – håndtering av overvann 
 

Det er beregnet en større avrenning fra området i deponiets driftsfase, enn ved naturtilstand, noe 
som medfører behov for magasin. Mengden er beregnet til 570 m3.  

Mye av dette vil infiltrere i massene som tilføres. 

Tilførte masser:  350.000m3. 
Porevolum:   20% 
Teoretisk vannfylt volum: 70.000 m3.   
 

Fylling vil foregå over tid og vi vet ikke den reelle infiltrasjonskapasiteten til massene. Det vil derfor 
være nødvendig å etablere tiltak for overvannshåndtering for å sikre at omkringliggende områder 
ikke påvirkes negativt, selv om alt overvannet i teorien kan infiltreres i de tilførte massene. Tiltak 
beskrives nærmere under. I tillegg er det viktig å unngå at partikler føres med avrenning ut av 
deponiområdet.  

Når deponiets driftsfase er avsluttet reetableres tiltaksområdet som skogsterreng og arronderes slik 
at avrenning fra området ikke overstiger dagens situasjon. Vegetasjonen reetableres som en naturlig 
del av overvannshåndteringen. 

Underveis i deponiets driftsfase vil det være arealer som ikke er dekket av vegetasjon og det er viktig 
å ha kontroll på overvannet for å unngå erosjon og at masser flyttes ut av området. 

Massene som skal deponeres er rene masser fra terrengarbeidene på Holmenenga Nord. Det er 
derfor ingen forurensningsfare forbundet med tiltaket. 

 

Tiltak: 

- Hele området arronderes med fall mot nordøst/øst og videre mot sørøst. Se tegning GH01. 
 

- Langs tiltakets grense mot øst og sør bygges det opp en voll. Denne vil demme opp og hindre 
utilsiktet avrenning mot øst og sørge for at avrenningen skjer mot syd slik som i dag og 
kontrollere at avrenningen ut av tiltaksområdet ikke overstiger dagens situasjon. Vollen 
anlegges fortløpende etter hvert som deponiet fylles opp. 
 

• Vollen etableres med steinfylling/kultsjikt i bunn langs randsonen for å sørge for 
stabilitet.  

• Avrenningen fra området infiltreres i steinfyllingen i bunn av vollen langs tiltakets 
sydlige grense. Vannet vil videre sive ut mot skog og myrområdet sør for tiltaket. På 
den måten holdes partikler i avrenningen tilbake før den når omkringliggende 
områder 

• Skråningene på vollen kan ikke være brattere enn 1:3. 
• Det etableres skråningsdren (steinsatte renner) på utsiden av vollen. Vann ledes i 

disse for å forhindre erosjon av massene. Rennene føre vann til infiltrasjon i sjiktet 
med sprengstein. I de steinsatte rennene vil finpartikler som følger med vannet 
sedimentere før det når omkringliggende områder. 
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Kapasitet fordrøyning i steinfylling. 

Ca volum del av steinfylling som mottar avrenning: 3210 m3. 

Porevolum:      30% 

Våtvolum:      ≈ 960 

 
Figur 12-Eksempel på skråningsdren (kilde: Statens vegvesen) 

 

- På innsiden av vollen i områdets lavpunkt etableres våtsone for fordrøyning. Denne sonen vil 
i perioder med nedbør tåle å stå med vannspeil. I beregningene er det benyttet 0,3 m dyp. 

 
Kapasitet. 
Areal våtsone: 700 m2. 
Dybde 0,3 m 
Våtvolum ≈ 210 m3. 

 
- For å ytterligere redusere risikoen for erosjon i de deponerte massene reetableres 

vegetasjon fortløpende underveis i driftsfasen.  

Total fordrøyningskapasitet er på ca 1170 m3, i tillegg kommer infiltrasjon i tilførte masser. 
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