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SAMMENDRAG 
Asplan Viak skal på vegne av Eidsvoll kommune regulere og detaljprosjektere ny gang- og sykkelveg 
til ny barneskole i Eidsvoll kommune, planlagt med avkjøring fra Tynsåkvegen. I dette notatet 
redegjøres det for overvannssituasjonen og hvordan overvannshåndteringen skal løses, i tråd med 
gjeldende bestemmelser og nasjonale regler for god overvannshåndtering. I løsningene er det 
tilstrebet at overvannet skal håndteres åpent og lokalt samt følge føringer fra utkast til 
reguleringsplan. Tiltaksområdet er ikke et flomutsatt område og har eksisterende flomveier 
overvannet kan følge også etter utbygging. Det er planlagt at overvannet skal fordrøyes i grøfter 
langs vegen ved anleggelse av tersker i grøftene. Det må totalt fordrøyes 42 m3 for å oppfylle kravene 
til overvannshåndtering satt i områdereguleringen. 

1. FORUTSETNINGER

1.1. Grunnforhold
Ifølge kartdata hentet fra NGU er det hav- og fjordavsetninger i området, ofte med stor mektighet 
(Figur 1). Løsmassetypen defineres som finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 meter 
til flere ti-talls meter. Ut fra dette kan det antas at det er begrenset med infiltrasjonskapasitet i 
området. 

Figur 1 Løsmassekart hentet fra NGU.no.
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Ifølge infiltrasjonskart fra NGU.no egner ikke området seg for infiltrasjon (Figur 2).

Figur 2 Infiltrasjonsevnen i området (Hentet fra NGU.no).

1.2. Tilrenningsområdet
Nedbørsfeltet til vegen er ifølge analyser gjort i Scalgo LIVE veldig begrenset, og overvannet som må 
håndteres vil i all hovedsak være nedbøren som faller på selve tiltaksområdet.

Scalgo LIVE er et verktøy som brukes til å beregne avrenningslinjer, basert på høyder i terrenget. 
Scalgo gir derfor et godt bilde av hvor vannet vil renne. 

 
Figur 3 Avrenningslinjer hentet fra Scalgo LIVE.
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1.3. Gjeldene regler og bestemmelser

Hentet fra Eidsvoll kommune sin VA-norm (vedtatt november 2012):

«2.5 Spillvann og overvannssystem. 

Spillvann og overvannssystemet skal prosjekteres etter separatsystemet. Spillvannet skal føres i eget 
rør til ledning som er tilknyttet renseanlegg. Overvann, takvann, drensvann og annet ikke forurenset 
vann føres til egen overvannsledning til godkjent utløp/resipient. Der forholdene ligger til rette for det 
skal overvann, takvann, drensvann og annet ikke forurenset vann behandles etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering.»

Fra områdereguleringen: 

1.4. Dagens situasjon
Flomvannsføring for ca. 1 års flomføring for området vil tilsi en flomvannsføring på ca. 50 l/s fra 
feltet. Dette vil igjen føre til et fordrøyningsbehov på 42 m3 for at overvannsløsningen skal kunne 
fordrøye en 200 års flomhendelse. 

1.5. Prinsipp for håndtering av overvann
I det videre arbeidet er det gjennomgått funksjonskrav som er stilt til overvannssystemet, og som er 
benyttet som utgangspunkt for dimensjonering. Som funksjonskrav til løsning er tretrinnsstrategien 
(Norsk Vann rapport 162-2008) lagt til grunn, og er utgangspunktet for dimensjoneringen (Figur 4).

Figur 4  Illustrasjon av tretrinnsstrategien for overvannshåndtering.
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Funksjonskravene kan oppsummeres som: 

Tinn 1: Avrenning fra mindre regn skal håndteres åpent. Løsninger skal utformes slik at vannet 
utnyttes som ressurs. 

Trinn 2: Fordrøyningen av overvann i planområdet skal være slik at utløpet til og belastningen på 
vassdrag eller ledningsnett minimeres. 

Trinn 3: Flomveier skal føres åpent på terreng og sikres med tanke på bebyggelse. 

2. BESKRIVELSE AV OVERVANNSHÅNDTERINGEN

2.1. Arealfordeling og avrenningskoeffisient 
Tiltaksområdet er på totalt 4 500 m2 med en midlere avrenningskoeffisient på 0,7 og en 
konsentrasjonstid på 45 minutter. Avrenningskoeffisienten er satt til 0,7 da feltet hovedsakelig består 
av asfalterte flater (avrenningskoeffisient 0,85), i tillegg til noen grøntarealer (avrenningskoeffisient 
0,3).

2.2. Maksimalt utløp til vassdrag
Etter kommunens bestemmelser for området skal ikke avrenningen fra feltet overskride ca. 1 års 
flomavrenning, noe som vil tilsi at avrenningen for området ikke skal overskride 50 l/s. Dette vil føre 
til et nødvendig fordrøyningsvolum på 42 m3 for reguleringsområdet (for 200 års gjentaksintervall). 
Det er da tatt utgangspunkt i avrenningslinjer fra Scalgo, og det antas at det ikke vil være noe 
tilrenning fra andre områder enn selve tiltaksområdet. Målestasjonen som er brukt i beregningen er 
målestasjon Gardemoen sør (L 60,1883 B 11,0743).

Området vil ha to ulike nedbørsfelt, som igjen vil ha avrenning til hvert sitt bekkedrag (Figur 5). For 
avrenningsfeltet i sør skal ikke avrenningen overskride 30 l/s, og for avrenningsfeltet i nord skal ikke 
avrenningen overskride 20 l/s. 

Figur 5 Avrenningsfelt for området.
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2.3. Utforming av tiltak 
Fordrøyningen av overvannet vil i all hovedsak skje i grøftene langs vegen. Det skal etableres 
stikkrenner under vegen, for å lede overvannet under vegen på en sikker måte (Figur 6). 

Figur 6 Plantegning av planlagt VA- og fjernvarmenett.

2.3.1. Trinn 1 og 2: 
For å sikre fordrøyning og infiltrasjon i tråd med tretrinnsstrategien bør det anlegges terskler i grøft 
der fallet er opp mot 5%.

Ved helning på 5% burde tersklene plasseres med en avstand på 5 meter. Tersklene i grøftene bør 
utformes med strupet utløp, og overløp som er dimensjonert for maks avrenning ved en 10 års 
nedbørhendelse med klimafaktor. Prinsippskisse for terskler i grøft: 
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Figur 7 Prinsippskisse for utforming av terskler i grøft.

I lavbrekket av vegen må det plasseres et sandfang med mengderegulator som kobles til det 
kommunale overvannsnettet. Dette bør plasseres ved detaljregulering når høyder på 
overvannsledningen er innmålt og kjent. Det antas et foreløpig estimat for påslipp til det kommunale 
netter på 2 l/s*da, og at det resterende overvannet kan ledes til bekkedragene i nærheten, dette må 
prosjekters nærmere ved endelig utbygging. 

Endelig dimensjonering av grøftesnitt må prosjekteres ved detaljprosjektering. Om volumet i 
grøftesnittene ikke vil være tilstrekkelig til å fordrøye det nødvendige overvannsvolumet, må det 
vurderes å anlegge et lukket fordrøyningsmagasin for å magasinere overvannet som ikke kan 
fordrøyes i grøftene. 
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2.3.2. Trinn 3
Ved hendelser over en 200 års nedbørhendelse vil vegen, sammen med grøftene virke som sikre 
flomveier. Området er ikke spesielt utsatt for flom, og for store deler av vegen til bekken fungere 
som en sikker flomvei. 

Figur 8 Flomvei for vestlig del av vegen (Analyser fra Scalgo LIVE).

For overvannet som faller på den resterende delen av vegen vil flomvegen følge eksisterende flomvei 
sørover, før den leder ut i Vorma. 

Figur 9 Flomvei for østlig del av vegen (Analyser fra Scalgo LIVE).
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VEDLEGG

Figur 10 Beregning av nødvendig fordrøyningsvolum.
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Figur 11 Beregninger av maks avrenning fra feltet ved flomhendelser.


