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1 Innledning 

I forbindelse med reguleringsplan og planlegging av massemottak ved Mork gård 

er det nødvendig med vurderinger for tilsig av overvann og grunnvann, og hånd-

tering av drensvann fra massemottaket. Det skal legges naturlige masser i mot-

taket. COWI er engasjert av HSHagen til vurderingen av disse forholdene. 

2 Beskrivelse av området. 

Området hvor mottaket ønskes bygget opp er en ravine beliggende i Eidsvoll. 

Omriss av ravinen og massemottaket er vist i figur 1. 

 

Figur 1: Ravinen der det ønskes et massemottak er vist med rødt omriss. 

Ravinene sør for Mork gård er godt markert i terrenget. Figur 2 viser et høyde-

profil på tvers av ravinen. I bunnen av ravinen går et bekkefar som har utløp til 

Andelva i sør-øst. 



 

 

     

 4  HYDROLOGISKE OG HYDROGEOLOGISKE VURDERINGER FOR MASSEMOTTAK 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A119102/Documents/03 Prosjektdokumenter/Hydrogeologi/Hydrologiske og hydrogeologiske vurderinger for massemottak.DOCX 

 

Figur 2: Skyggekart over området for å fremheve terrengelement. Basert på www.hoyde-

data.no. 

3 Klimatiske data 

Under vises en rekke klimatiske data. Grunnlagsdataene er hentet fra xgeo.no. 

Dataene er vist for å gi et inntrykk av forventet avrenning og i hvilke perioder 

det vil være mest avrenning. Nedbørsdataene baserer seg på romlig interpola-

sjon av punktobservasjoner. Avrenningsdata er basert på HBV modellen, som er 

en vannbalansemodell. Alle dataene er hentet fra xgeo.no. 

Figur 3 viser nedbørsstatistikk for en gitt tidsserier. Alle statistiske data presen-

tert under baserer seg på tidsserien 1958-2018. 

 

Figur 3: Nedbørsstatistikk for Mork gård. 

Figur 4 gir nedbørsstatistikk per måned. Dataene er basert på gjennomsnittlig 

data per måned. 

0

200

400

600

800

1000

1200

N
e
d
b
ø
r 

(m
m

)

Nedbørsstatistikk



 

 

     

HYDROLOGISKE OG HYDROGEOLOGISKE VURDERINGER FOR MASSEMOTTAK  5  

http://projects.cowiportal.com/ps/A119102/Documents/03 Prosjektdokumenter/Hydrogeologi/Hydrologiske og hydrogeologiske vurderinger for massemottak.DOCX  

 

Figur 4: Nedbørsstatistikk per måned. 

Figur 5 viser temperaturstatistikk, med gjennomsnittlige verdier per måned. 

 

Figur 5: Gjennomsnittlig temperatur per måned. 

Figur 6 viser statistikk for evaporasjon. Statistikken er for gjennomsnittlig må-

nedsavrenning. 
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Figur 6: Figuren viser gjennomsnittlig månedsstatistikk for evaporasjon. 

Avrenningsdata vises for gjennomsnitt per måned i Figur 7. For avrenningsdata-

ene er det tatt hensyn til evapotranspirasjon og snøsmelting. 

 

Figur 7: Avrenningsstatistikk per måned¨. 

Dataene viser at det er en jevn stigning i nedbør over perioden på 58 år. Gjen-

nomsnittsnedbøren ligger på 815 mm. I hovedsak: 

› Nedbørsstatistikken viser at det kommer mest nedbør sensommer/høst.  
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› Temperaturen viser at nedbøren vil for det meste komme som snø mellom 

november og mars.  

› Avrenningsstatistikken viser at det meste av avrenningen kommer mellom 

mars og mai, i snøsmeltingsperioden. De største flommene vil i området 

komme i denne perioden. 

4 Hydrologi 

Nedbørsfeltet er kartlagt ved hjelp av GIS-analyser. Figuren under viser ned-

børsfeltet sammen med beregnede vannveier basert på terrengdata med en 

oppløsning på 0.25 meter. Disse dataene er basert på LIDAR data fra prosjektet 

NDH Eidsvoll-Hurdal-Totenåsen 5 pkt. 2017. Terrengdataene er grunnlaget for 

GIS-analysen.  

 

Figur 8: Kartet viser beregnede vannveier og nedbørsfelt.  

Nedbørsfeltet har et areal på 210603 m². Korrigert for terrenghelning blir dette 

218669 m². 

4.1 Flomvannføringsanalyse 

Grunnet et lite nedbørsfelt og tette jordarter vil den styrende faktoren for flom 

være korte og kraftige nedbørsmengder, styrtregn. 

For beregning av returperioder for små uregulerte felt, mindre enn 10 km², bru-

kes den rasjonelle formell: 

Q=C*i*A*Kf 
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Der C=avrenningsfaktor. i er dimensjonerende nedbørintensitet, l/s*ha. A= 

feltareal, m². Kf=klimafaktor. 

Dimensjonerende nedbørintensitet baserer varierer med gjentaksintervall og 

konsentrasjonstid. Intensitet-Varighet-Frekvens (IVF-verdier) for nedbør blir 

brukt til beregningene. Disse dataene finnes tilgjengelige for visse nedbørstasjo-

ner i Norge. 

I stedet for å bruke interpolerte verdier for spesifikke områder, som er mer 

unøyaktige, brukes det data for spesifikke stasjoner i nærheten. I dette tilfelle 

brukes data fra Oslo Lufthavn, som ligger ca. 18 km sør-øst. 

Figuren under viser regnintensitetskurvene fra denne stasjonen. 

 

Figur 9: Figuren viser IVF-kurve (l/s*Ha) for Gardermoen. Her vises det mm nedbør og va-

righet for hver gjentaksperiode. 

Konsentrasjonstid beregnes med formelen: 

tc= 0.6*L*H0.5+3000*Ase 

L=Lengde av nedbørsfelt, m. H=høydeforskjell i feltet, m. Ase= effektiv sjø-

prosent, forholdstall. 

› Konsentrasjonstiden er her beregnet til ca. 60 min. 

› Avrenningsfaktoren er satt til 0.7, grunnet leirholdig jord, dyrket mark og 

skog. Den vil ender seg noe ved avskoging. 

› Feltareal er som oppgitt 218669 m². 

› Klimafaktor er satt til 20% 
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Flomverdier er gitt i Tabell 1. 

Tabell 1: Tabellen gir flomverdier basert på IVF-verdier og den rasjonelle formell. Alle 

flomverdier inkluderer 20% klimapåslag. 

 
Vannføring (l/s) Vannføring (m³/s) 

Q2 551 0.55 
Q5 682 0.68 
Q10 769 0.77 
Q20 852 0.85 
Q25 879 0.88 
Q50 960 0.96 
Q100 1041 1.04 
Q200 1121 1.12 

Ved fjerning av skog vil avrenning og erosjon øke. Økt erosjon vil føre til økt 

partikkeltransport i bekken. Det anbefales derfor å hugge skogen etappevis slik 

at man beholder den naturlige erosjonen i disse områdene. 

5 Hydrogeologi 

Etter vannressursloven (LOV-2000-11-24-82) er det innført en generell plikt til 

aktsomhet for grunnvann (§ 43 a). Denne sier at tiltak som kan påvirke grunn-

vann må planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og 

ulempe for allmenne og private interesser. 

Figur 10 viser løsmassene i området. Figur 11 viser grunnvannspotensiale i om-

rådet. 

 

Figur 10: Figuren viser kvartærgeologisk kart fra NGU. Blått er leire, gult er breelvavset-

ninger. 
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Figur 11 Grunnvannspotensial i området (www.ngu.no) 

Som man kan se fra de to figurene over er grunnvannspotensiale direkte knyttet 

til hvilke løsmasser som er kartlagte i terrenget. Kartene gir ikke informasjon 

om mektigheten til disse lagene. Geoteknisk rapport beskriver mye leire i områ-

det. Leire egner seg ikke til uttak av grunnvann. Det er ikke grunnvannsbrønner 

i området som er brukt til vannforsyning. 

Det er lite trolig at grunnvannet blir påvirket i stor grad. Det kan forekomme en 

økning av grunnvannsstand inn mot ravineområdet etter at det er fylt med mas-

ser. Dette er avhengig av hvor tette massene som påføres er. Grunnvannsstand 

i tilkjørte masser vil henge sammen med grunnvannstanden i omliggende løs-

masser. Fremtidig grunnvannstand vil være avhengig av hvor permeable mas-

sene er og hvor godt drenssystemet fungerer. 

Av bildene under og feltobservasjoner kommer det frem at grunnvann drenerer 

inn i ravinedalen og mater bekken med vann. Bildet ble tatt i vintersesongen og 

bekken er nesten utelukkende matet av grunnvann. 

Det er trolig et konstant sig fra grunnvannet inn i ravinen. Denne er beregnet til 

å være rundt 0.2 l/s (basert på strømningsareal= 3200 m², Helning grunn-

vann=0.05, Hydraulisk konduktivitet= 1*10-6 m/s). Bildene under viser bekken i 

bunnen av ravinen på vinterstid. 

Bildet under viser at det er mye jern og mangan i vannet. Jernutfelling er synlig 

ved brun gjørme. Mangan er synlig ved at det ligner oljesøl. 
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Jern og mangan i vannet her er trolig naturlig. Om omliggende sedimenter inne-

holder mye mangan og jern vil grunnvannet transportere dette med seg. 
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Grunnvannet inneholder ofte lite oksygen. Utfellingen vil da først skje når vannet 

kommer ut i dagen. Det kan også være andre kilder til mangan og jern, f.eks. 

deponi. Jernutfelling kan akkumuleres i rør og filter. Røret bør bli lagt slik at det 

kan spyles med jevne mellomrom, for å fjerne sedimenterte partikler. 

Det er registrert et gammelt avfallsdeponi i området mot Mork gård. Om det vi-

ser seg at dette inneholder forurensede masse vil avrenningsvann herifra kunne 

forurense bekken nedstrøms. Dette gjelder spesielt om massene blir omrørt i 

forbindelse med deponering av masser og annen aktivitet i ravinen. 

6 Drenering 

Dreneringssystemet bør bestå av perforerte PE-rør, eller lignende, med omlig-

gende dreneringsmasser. Rundt de drenerende massene må det benyttes mas-

seseparasjonsduk for å hindre tiltetting av massene. I de drenerende massene 

legges det drensrør. Detaljprosjektering avgjør utforming av dreneringssyste-

met. 

Tabell 2 viser beregnet kulvertdimensjon. Fall som er brukt er 35 promille, Man-

ning's tall som er brukt er på 85 (1/M). 

Tabell 2: Beregnet flomverdier og rørdimensjon. Alle flomverdier inkluderer 20% klima-

påslag. 

 
Vannføring (l/s) Beregnet rørdimensjon (mm) 

Q2 551 697 

Q5 682 759 

Q10 769 797 
Q20 852 830 
Q25 879 841 

Q50 960 871 

Q100 1041 899 

Q200 1121 926 

 

Dimensjonene i Tabell 2 er for en kulvert med direkte tilløp til strømmende 

vann. I og med at røret er perforert, dekket med masser osv. vil vanntilførselen 

fra flom vil derfor bli dempet. 

Det er vanskelig å forutse hvor stor infiltrasjonshastigheten til dreneringsrøret 

vil være. I tillegg gjelder flomvannføringen for utløpet av nedbørsfeltet. Dimen-

sjoneringen trenger derfor ikke være like stor i alle deler. Men det er anbefalt at 

rørdimensjonen er lik i bunnen av ravinen.  

I og med at anleggsfasen er satt til 10-15 år kan man i utgangspunktet sette di-

mensjoneringen til lik Q20+20%. Det kan også være hensiktsmessig å gå høy-

ere. Dette kommer an på konsekvensen av en flom. Massene rundt røret vil 

også fungere som dreneringsvei. Om ønskelig kan det legges 2 dreneringsrør 

som deler dimensjonerende vannføring. Rørdimensjon for drenering i sidene av 

ravinen kan settes til halvparten det den i bunnen av ravinen. 
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Uavhengig av dreneringsrøret bør det oppføres en separat kulvert i støttemuren 

i enden av massemottaket. Denne vil ta unna vann med større flomvannfø-

ringer, altså fungere som et overløp for dreneringssystemet. Denne skal konst-

rueres slik at den står både i anleggsfase og driftsfase. Dimensjoneringen bør 

derfor være i henhold til Q200+20%, i og med at konstruksjonen skal være per-

manent. Dette vil hindre oppstuing av vann og trykk mot støttemuren. Prinsipp-

skisse er vist i Figur 12. 

 

Figur 12: Prinsippskisse for dreneringssystem og kulvert ved støttemur. 

Dreneringssystemet bør følge forsenkninger i terrenget. Forslag til drenerings-

system er vist i Figur 13. 

 

Figur 13: Forslag til plassering av drensrør. 

Massemottaket bør bygges opp på en slik måte at det ikke vil demmes opp 

vann. Om mottaket bygges opp fra midten og oppstrøms mot ravineskråningene 

kan dette føre til at vann blir demmet opp. Se prinsippskisse under.  
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Figur 14: Prinsippskisse. 

Det anbefales derfor at massene blir anlagt fra skråningene og ned mot ravine-

bunnen. Dette for å hindre oppstuing av vann og at avrenning skjer kontinuerlig. 

Ved ferdig utfylt ravine vil arealet være tilnærmet lik det for 2D beregningen gitt 

i avsnitt 4. Beregnet Q200+20% vil da være noe mindre; 1.08 m³/s. Man bør 

fortsatt dimensjonere kulvert i enden etter opprinnelig terreng, da en 

Q200+20% flom kan fortsatt komme i anleggsfasen, i og med at dette er en no-

minell årlig sannsynlighet. 

7 Behandling av sigevann 

Som følge av erosjon av tilkjørte og eksisterende masser vil vannet som blir 

transportert i dreneringssystemet inneholde mye partikler. Anleggstrafikk i om-

rådet vil også skape mye tilførsel av partikler til vannet. Dette vil skape proble-

mer for fisk og yngel i Andelva og mulig Vorma. Det må derfor anlegges et sedi-

menteringsbasseng/fangdam.  

I og med at det trolig vil være mye partikler anbefales det en lamellekonteiner 

som sedimenterer partikler før det blir sluppet ut til en fangdam og videre til 

bekken og Andelva. Dimensjonering av denne baserer seg på samme tall som 

dimensjonering av drensrør. 

Det må etableres en fangdam og lamellseparator i anleggsfasen. Dimensjone-

rende vannmengde trenger ikke være lik returperioden, i og med at flommene 

opptrer sjeldent. Dimensjonerende vannmengde bør være rundt 10 l/s. Ved høy-

ere vannføring vil resten gå i overløp. 

Figur 15 under viser eksempel på denne type løsning. 
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Figur 15: Skisse av lamellsedimentering. 

(https://www.nordiskvannteknikk.no/lamellseparator/) 

Det er viktig at anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av jernbane følger 

samme prinsipp. Det vil her være mye graving og omrøring av masser. Massene 

blir derfor lette å transportere av vann og vil tilføre mye partikler i nærliggende 

bekk. Ved synfaring ble det observert høy turbiditet i bekken som følge av an-

leggsarbeider (vist i bildene under) 

 

 

 

https://www.nordiskvannteknikk.no/lamellseparator/
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8 Oppfølging i anleggsfasen 

Det forutsettes at massene som blir tilført er rene. Dette må sikres før depone-

ring. Det bør plasseres ut en turbiditetsmåler ved utløpet til Andelva. Det anbe-

fales også å ta vannprøver av drensvannet med jevne mellomrom, samtidig som 

en synfaring av området. Det må da bevises tilstrekkelig vannkvalitet fra fang-

dam. 

I anleggsfasen vil det være en ansvarlig aktør som vil påse at både drenssystem 

og geotekniske løsninger blir etablert i henhold til anbefalinger 

9 Oppsummering 

› Q200+20% er beregnet til 1121 l/s. 

› Tilsig av grunnvann til ravinen er beregnet til gjennomsnittlig å ligge på 0.2 

l/s. 

› Massemottaket kan bygges opp slik at skog blir hugget ned etappevis. 

Dette vil dempe ytterliggere erosjon. 

› Dreneringsrørdimensjon bør settes til minimum lik Q20+20%. Det kan være 

hensiktsmessig å dimensjonere for større flommer. 

› Dreneringssystemet bør konstrueres slik at det kan spyles rent. 

› Drensrørene må omsluttes med grove masser. 

› Det bør legges en masseseparasjonsduk mellom fine masser og det grove 

laget rundt drensrøret. 

› Massemottaket bygges opp på en slik måte at det alltid er avrenning med 

helning mot dreneringssystem og nedstrøms mot Andelva. 

› I bunnen av ravinen, etter steinfyllingen, må det etableres en fangdam. Før 

fangdammen bør det settes opp en lamellekonteiner som sedimenterer det 

meste av partikler. Denne er enkel å tømme og vil holde kontroll på partik-

lene. 

› Det bør opprettes målestasjon for turbiditet og tas jevnlige vannprøver av 

drensvannet. 

› En kulvert bør etableres i steinfyllingen over drenssystemet. Høyden juste-

res etter endelig høyde på massene tettest inntil steinfyllingen. Kan funda-

menteres på dreneringsmasser. Kulverten bør dimensjoneres etter 

Q200+20%. 

 

 


