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Planlagt tiltak
Planområdet utgjør et skogkledt område syd
for Europavei 6 og øst for Østre Hurdalsveg.
Planforslaget tilrettelegger for et
massemottak på deler av eiendommene gbnr
97/1 og 120/1 i Eidsvoll kommune. Hensikten
med massemottaket er å ta imot rene
overskuddsmasser fra naboområdet
Holmenga Nord i forbindelse med klargjøring
av dette næringsområdet.
Øst for området ligger Klaseiemåsan.

Figur 2-Naturlig nedsenk i terrenget som er tenkt oppfylt

Figur 1-Planlagt tiltak. Viser avrenning etter oppfylling



2

Ormlia nord - massemottak
Gnr. 97 bnr. 1 m.fl, Eidsvoll kommune
Notat overvannshåndtering

Avrenning og drenslinjer
Dagens terreng

Området som skal fylles opp er i dag et
naturlig søkk i terrenget. Det er
gjennomført en dråpeanalyse av
drenslinjer på eksisterende terreng. Disse
viser klart avrenning fra høyereliggende
terreng fra vest, nord og øst. Drenslinjene
samles i naturlig lavbrekk i terrenget og
drener mot syd. Øvrig høyere liggende
terreng i øst drenerer til Klaseiemåsan.
Området i sin helhet drenerer til våtsone i
syd med avrenning til Nessa i øst.
Massene som tilføres er rene og fare for
forurensning er vurdert som lite
sannsynlig.

Figur 3-Drenslinjer i dagens situasjon

Figur 4-Nessa, resipient i øst
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Overvannshåndtering – behov for tiltak 
Det er ingen bekker eller vassdrag som renner gjennom området. Med hensyn til avrenning fra 
området legges det en grov streng med stein i bunnen av fyllingen på laveste punkt. Vann i området 
er primært overflateavrenning fra overflater med et begrenset tilsigsområde. Terrenget arronderes 
med fall mot øst, nordøst og syd. Det bør opparbeides en voll ved fyllingsfoten rundt fyllingen, se 
figur 1 og vedlagt illustrasjonsplan – I1. En jordvoll vil hindre utilsiktet avrenning mot øst og 
kontrollere at avrenning ut av området skjer mot syd som ved dagens situasjon. Dette vil også bidra 
til å hindre erosjon av finere masser og virke som sedimentering. Mottaket bør avsluttes med et 
toppdekke av jord som tilsås. Dette vil bidra til at avrenningsintensiteten settes tilbake tilsvarende 
dagens situasjon og gi mulighet for reetablering av vekst for busker og trær. Håndtering av overvann 
og avrenning innenfor planområdet er sikret i bestemmelse 2.2.3. 
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