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1 Innledning 

Dette notat er skrevet for å redegjøre for overvannshåndteringen og 
flomvurderinger i forbindelse med detaljregulering av Bildenmoen i Gran 
kommune. 
 
Utbygging av vei og tomteareal medfører en høyere andel tette flater og 
følgelig en økning i overflateavrenning. I bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel er det oppgitt at overvann skal håndteres lokalt med åpne løsninger 
tilpasset lokale forhold, og at flomvannføringen ikke skal forverres/økes 
nedstrøms der det allerede er sårbart. Videre står det at overvann skal 
håndteres lokalt innenfor hver enkelt eiendom eller planområde, slik at 
vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik naturtilstanden. Den økte 
avrenningen i normalsituasjonen (inntil 20-års gjentaksintervall) som følge av 
tiltaket håndteres og fordrøyes lokalt i planområdet. 

1.1 Planområdet 
Størrelsen på planområdet er på rundt 2,3 ha.  

 
Figur 1: Planområdet markert med rosa skravur 
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Området består i dag av skog og åpen mark. Ifølge NGUs løsmassekart består grunnen stort sett av 
forvitringsmateriale med liten infiltrasjonsevne.  Det planlagte boligområdet grenser til eksisterende 
boligbebyggelse. 
 

2 Overvannshåndtering 

For å beregne dagens avrenningssituasjon er det benyttet en returperiode på 20 år uten klimafaktor. 
IVF-kurven fra nedbørsstasjonen på Gjøvik er brukt i beregningene. For å beregne avrenning etter 
utbyggingen er det brukt samme returperiode men med klimafaktor 1,4.  
 
Ved fremtidig situasjon øker andel tette flater fra 0 til ca. 30 %.  
 
Tabell 1: Overvannsberegninger. 

Avrenning dagens situasjon Avrenning fremtidig situasjon 

161 l/s 366 l/s 

 
Norsk Vanns tretrinnsstrategi er veiledende for overvannshåndteringen. Overvann skal fortrinnsvis 
håndteres åpent og lokalt. Dette kan for eksempel være gjennom regnbed, grønne tak eller 
overvannsdammer. Overvann fra vei ledes i veigrøfter. Lokale overvannstiltak inne på tomtene må 
bestemmes i senere fase.  
 
Nederst i planområdet er det planlagt en overvannsdam for å fordrøye avrenning inntil 20-års 
gjentaksintervall fra planområdet. For å beregne nødvendig fordrøyningsvolum er dagens avrenning satt 
som tillatt utløp. Dette gjør at overvannsdammen fordrøyer differansen mellom dagens og fremtidig 
avrenning. 
 
Foreløpige beregninger viser et nødvendig fordrøyningsvolum på 96 m3. Overvannsdammen bør 
dimensjoneres og detaljeres ytterligere i senere fase. For å øke renseeffekten er det ønskelig med lang 
oppholdstid i bassenget slik at partikler kan sedimentere.  
 
Med en vanndybde på 1,2 meter gir dette et overflateareal på 80 m2. 
 
Overløp fra overvannsdammen skal ledes ut av planområdet i trygg flomvei ved hjelp av utbedring av 
grøft (er) ned til første stikkrenne som leder vannet under fylkesveg 2314 Julibakka. 
 

3 Flom 

For nedbørshendelser over 20-års gjentaksintervall (200-års flomhendelser) må det sørges for trygg 
flomvei ut av området og ned til resipienten. Dagens flomvei går ut av planområdet i nord og ledes 
videre til Randsfjorden via grøft langs fylkesvegen. 
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Figur 2: Flomvei (rød linje) fra planområdet og ut til Randsfjorden. 
 

 
Figur 3: Flomvei ut av området for dagens situasjon. 
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Det er ønskelig å opprettholde den naturlige flomveien ut av planområdet i størst mulig grad. Ved 
Julibakka 120 bør flomvann ledes i veigrøft på vestsiden av bygget fremfor å ledes mellom boligene, ved 
hjelp av oppbygde veggrøfter. Dette sikres gjennom rekkefølgebestemmelse om etablering av grøft i 
reguleringsplanen. Det er planlagt VA-ledninger i denne grøfta, og grøfta må derfor reetableres. Det er 
lagt inn rekkefølgekrav om etablering av grøft på 1,5 meter. 

 
Figur 4: Endre trase for flomvei ut av planområdet. 
 
Ut fra overvannsdammen bør det legges en ny stikkrenne under eksisterende adkomstveg, da det er 
ukjent informasjon om eksisterende stikkrenne, som leder vannet til en åpen grøft langs Julibakka. 
Fordrøyningsbassenget er dimensjonert for at det ikke skal slippes ut mer vann enn i eksisterende 
situasjon ved 20-årsregn (161 l/s, vist i vedlegg). Det må allikevel vurderes om denne stikkrenna bør 
byttes ut med tanke på kapasitet for overskytende vannmengder ved en flomsituasjon. 
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Figur 5: Tverrprofil av vei. Hentet fra SCALGO Live. Terrengmodellens oppløsning medfører noe 
usikkerhet. 
 
Terrengmodellen viser at grøfta går langs fylkesvegen hele veien nedover til området rundt eiendom 
63/13-63/15 hvor det ser ut til å være en eksisterende stikkrenne under fylkesvegen (ikke bekreftet). 
Denne må kontrolleres for sedimenter og evt. renskes ved innløp og utløp for å opprettholde sikker 
flomvei forbi eksisterende bebyggelse. Dimensjon på stikkrenna må vurderes og eventuelt byttes ut i 
senere fase med tanke på kapasitet. Dersom denne stikkrenna byttes ut, må videre flomvei sikres ned 
mot Randsfjorden ved hjelp av åpen grøft. Andre stikkrenner ved adkomstveger som tar av fra 
fylkesvegen der det anlegges grøft må også vurderes med tanke på dimensjon, og eventuelt byttes ut. 
 
Grøftebunnen/veggene ved innløpet må anrettes slik at vann som oppstuves ved innløpet renner videre 
i grøfta nedover mot 63/12. Se bildet nedenfor. 
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Figur 6: Grøft og flomvei langs Julibakka. 
 
Eventuelt overskytende flomvann renner ned mot eksisterende bekkedrag ved 81/10 og har sitt utløp 
via eksisterende stikkrenne sørøst for 62/23. Denne må kontrolleres for sedimenter og evt. renskes ved 
innløp og utløp for å opprettholde sikker flomvei forbi eksisterende bebyggelse. Dimensjon på 
stikkrenna må vurderes og eventuelt byttes ut i senere fase med tanke på kapasitet. 
 
Kartet viser flomvei gjennom 62/23. Denne situasjonen må vurderes nærmere på barmark, og som 
sikkerhet må flomveien legges utenom bebyggelsen for å unngå skade ved en flomsituasjon. 
Overvannsmodellen viser imidlertid ingen oppsamling av vann her. 
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Figur 7: Flomvei gjennom eiendom 62/23 
 
Terrenganalyse i GIS-verktøyet SCALGO Live med 31 mm nedbør, tilsvarende en 200-årshendelse med 
klimafaktor 1,4, viser ingen betydelig oppsamling av vann langs den overnevnte flomveien. Dette er vist 
i figur 5-7.  
 
Videre forbi gnr/bnr 62/23, følger vannet eksisterende veggrøfter og bekkedrag, samt krysser noen 
områder med dyrka mark (vist i figur 10). Som en ser av figur 10, samles det her opp vann fra flere 
dreneringslinjer. Flomvann fra Bildenmoen slutter seg til eksisterende vannveier, fra et større 
nedbørsfelt. Flomvann generert gjennom harde flater knyttet til boligbebyggelse på Bildenmoen vil her 
utgjøre en mindre andel av de totale vannmengdene ved en flomsituasjon.  
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Figur 8: Flomvei ut av planområdet 

 
Figur 9: Flomvei videre nedover Julibakka 



 

 

9/9   
 

         

 
Figur 10: Flomvei frem til Randsfjorden 
 



BEREGNINGSNOTAT

Vedlegg nr:

Avrenning - Rasjonell formel

Dato: 09.10.2020 Prosjektnr:  1350036281

Utført av: KAUR Prosjektnavn: Bildenmoen Gran kommune

Kontrollert av: Revisjon:

Godkjent av:

Input

Metode: 681 Lærebok Drenering og håndtering av overvann Beregning

Nedbørsfelt navn: Dagens situasjon Resultat

Grunnlagsdata

Dim. Returperiode n 20 år

Klimafaktor Kf 1 -

IVF kurve benyttet Egendefinert Gjøvik

Konsentrasjonstid (iht. SVV 681)

Felt type Urban <- Naturlig felt og Urban felt har ulik formel for kons. tid.

Overflatetype Plen og kort gress <- Gjelder kun for "Naturlig" felt type
K verdi - NVE 2016/28 K -

Høydeforskjell ∆h 28 m

Lengde L 196 m

Areal, sjø Ase 0 -

Konsentrasjonstid, estimert 2,4 min

Valgt konsentrasjonstid tc 5 min

Avrenningsareal Kommentar
Type Areal (m2) Koeffisient Ared (m2) Estimert med 50/ 50 skog og dyrka mark.

Tette flater (tak, vei, etc) 0 0,9 0

Gress, permeabel 0 0,4 0

Dyrket mark 23 650 0,3 7 095

Veg-grus 0 0,7 0

Sum areal / Avr. Koeff 23 650 0,30 7 095

Sum areal (ha) 2,365 0,71 ha

Beregninger

Øke C iht. returperiode (SVV 681) NEI

% økning av C 0 %

C justert iht. SVV 681 C_justert 0,30

Areal justert A_justert 0,71 ha

Intensitet fra IVF idim 228 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim 228 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim 1,4 mm/min
Regnvolum inkl. klimafaktor Vregn 6,8 mm Regntid = Konsentrasjonstid

Vannføring ut av felt Q 161 l/s

Spesifikk avrenning q 68 l/s*ha

Nedbørsfeltet har lite areal og rasjonell metode kan benyttes

Rasjonell formel

𝑄 = 𝐶 𝑖 𝐴 𝐾

𝑄 = vannføring (l/s)
𝑖 = Nedbørs intensitet (l/s*ha)
𝐴 = Areal av nedbørsfelt (ha)
𝐾 = Klimafaktor (-)

Nedbørs intensitet velges utifra IVF kurve etter 
returperiode og regnvarighet = konsentrasjonstid.

Konsentrasjonstid (iht. til SVV Lærebok 681) 
For naturlige felt (f.eks. skogsområder, ikke utbygde felt)

𝑡 = 𝐾 𝐿 𝐻 , + 3000 𝐴

Urbane felt (utbygde felt)

𝑡 = 0,02 𝐿 , 𝐻 ,

𝑡 = konsentrasjonstid (min)
𝐾 = Verdi basert på overflatetype. Se Tabell NVE 2016/28.
𝐿 = Lengde (m)
𝐻 = Høydeforskjell i feltet (m)
𝐴 = Andel innsjø i feltet (forholdstall)

Lendge og høydeforskjellen i feltet regnes fra hhv. fjerneste 
punkt i feltet til utløpet og fra høyeste punkt i feltet til utløpet.
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BEREGNINGSNOTAT

Vedlegg nr:

Avrenning - Rasjonell formel

Dato: 09.10.2020 Prosjektnr:  1350036281

Utført av: KAUR Prosjektnavn: Bildenmoen Gran kommune

Kontrollert av: Revisjon:

Godkjent av:

Input

Metode: 681 Lærebok Drenering og håndtering av overvann Beregning

Nedbørsfelt navn: Fremtidig situasjon Resultat

Grunnlagsdata

Dim. Returperiode n 20 år

Klimafaktor Kf 1,4 -

IVF kurve benyttet Egendefinert Gjøvik

Konsentrasjonstid (iht. SVV 681)

Felt type Urban <- Naturlig felt og Urban felt har ulik formel for kons. tid.

Overflatetype Plen og kort gress <- Gjelder kun for "Naturlig" felt type
K verdi - NVE 2016/28 K -

Høydeforskjell ∆h 28 m

Lengde L 196 m

Areal, sjø Ase 0 -

Konsentrasjonstid, estimert 2,4 min

Valgt konsentrasjonstid tc 5 min

Avrenningsareal Kommentar
Type Areal (m2) Koeffisient Ared (m2) Estimert med 50/ 50 skog og dyrka mark.

Tette flater (tak, vei, etc) 2 160 0,9 1 944

Gress, permeabel 18 290 0,4 7 316

Dyrket mark 0 0,3 0

Veg-grus 3 200 0,7 2 240

Sum areal / Avr. Koeff 23 650 0,49 11 500

Sum areal (ha) 2,365 1,15 ha

Beregninger

Øke C iht. returperiode (SVV 681) NEI

% økning av C 0 %

C justert iht. SVV 681 C_justert 0,49

Areal justert A_justert 1,15 ha

Intensitet fra IVF idim 228 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim 319 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim 1,9 mm/min
Regnvolum inkl. klimafaktor Vregn 9,6 mm Regntid = Konsentrasjonstid

Vannføring ut av felt Q 366 l/s ´=230m3
Spesifikk avrenning q 155 l/s*ha

Nedbørsfeltet har lite areal og rasjonell metode kan benyttes

Rasjonell formel

𝑄 = 𝐶 𝑖 𝐴 𝐾

𝑄 = vannføring (l/s)
𝑖 = Nedbørs intensitet (l/s*ha)
𝐴 = Areal av nedbørsfelt (ha)
𝐾 = Klimafaktor (-)

Nedbørs intensitet velges utifra IVF kurve etter 
returperiode og regnvarighet = konsentrasjonstid.

Konsentrasjonstid (iht. til SVV Lærebok 681) 
For naturlige felt (f.eks. skogsområder, ikke utbygde felt)

𝑡 = 𝐾 𝐿 𝐻 , + 3000 𝐴

Urbane felt (utbygde felt)

𝑡 = 0,02 𝐿 , 𝐻 ,

𝑡 = konsentrasjonstid (min)
𝐾 = Verdi basert på overflatetype. Se Tabell NVE 2016/28.
𝐿 = Lengde (m)
𝐻 = Høydeforskjell i feltet (m)
𝐴 = Andel innsjø i feltet (forholdstall)

Lendge og høydeforskjellen i feltet regnes fra hhv. fjerneste 
punkt i feltet til utløpet og fra høyeste punkt i feltet til utløpet.
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Beregningsnotat

Vedlegg nr:

Fordrøyningsvolum (Metode: Konstant Utløp)

Dato: 2021-02-03 Prosjektnr:  1350036281
Utført av: KAUR Prosjektnavn: Bildenmoen Gran kommune
Kontrollert av: OEW
Godkjent av: KAUR Revisjon:

Metode: VA Miljøblad 69 - Overvannsdammer. Beregning av volum. Input

Nedbørsfelt / Merknad: Beregning

Resultat

Metode: Konstant Utløp

Grunnlagsdata Kommentar

Dim. Returperiode n 200 år

Klimafaktor Kf 1,4 -

IVF kurve benyttet Egendefinert Gjøvik -

Valgt konsentrasjonstid tc 5 min

Areal / Avrenningsfaktor

Type Areal (m2) Koeffisient Ared (m2)

Tette flater (tak, vei, etc) 2 160 0,9 1 944

Gress, permeabel 18 290 0,4 7 316

Dyrket mark 0 0,3 0

Veg-grus 3 200 0,7 2 240

Sum areal / Avr. Koeff 23 650 0,49 11 500

Sum areal (ha) 2,37 1,15 ha

Utslipp Kommentar

Maks tillatt utslipp Qmaks 280 l/s Flomvannføring ut av feltet

Reduksjon pga. Mengderegulator 70 %

Midlere utslipp Qut 196 l/s

Resultat
Nødv. Fordrøyningsvolum Vfordr 95,0 m3

Dimensjonerende regn

Intensitet idim 187,3 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim,Kf 262,2 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim,Kf 1,6 mm/min

Dim. Regnvarighet tregn 15 min

Regnvolum inkl. klimafaktor Vregn 23,6 mm
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Callout
Flomvannføring ut av planområdet ved 200-års nedbørshendelse 



Beregningsnotat

Magasinberegning : Konstant Utløp

Varighet Intensitet Innløp vannføring
Utløps 

vannføring
Regnvolum Utløpsvolum

Nødvendig 
fordrøyning

i qinn qut Vinn Vut Vfordrøyn

Min. l/s*ha l/s l/s m3 m3 m3

1 454 146,2 196,0 8,8 8,8 0,0

3 363,5 351,1 196,0 63,2 35,3 27,9

5 306,2 493,0 196,0 147,9 58,8 89,1

10 214,8 345,8 196,0 207,5 117,6 89,9

15 187,3 301,6 196,0 271,4 176,4 95,0

20 159,1 256,2 196,0 307,4 235,2 72,2

30 121,7 195,9 196,0 352,7 352,7 0,0

45 95,9 154,4 196,0 416,9 416,9 0,0

60 85,5 137,7 196,0 495,6 495,6 0,0

90 59,9 96,4 196,0 520,8 520,8 0,0

120 47,8 77,0 196,0 554,1 554,1 0,0

180 35 56,4 196,0 608,6 608,6 0,0

360 22,5 36,2 196,0 782,5 782,5 0,0

720 0 0,0 196,0 0,0 0,0 0,0

1440 0 0,0 196,0 0,0 0,0 0,0

Ligninger

Regnvolum

𝑉 = 𝑖 , 𝑡 𝐴 𝜙

𝑉 = Regnvolum (L)
𝑖 , = Regnintensiteten for et kasseregn med 
gjentaksintervall z og varighet tr (l/s*ha)
𝑡 = Varighet på kasseregn (s)
𝐴 = Areal av nedbørsfelt (ha)
𝜙 = Avrenningskoeffisient

Metode: Konstant Utløp
Nødvendig fordrøyningsvolum

𝑉 ø = 𝑉 − 𝑉 = 𝑉 − 𝑞 𝑡

𝑞 = Utløps vannføring (Maks påslipp) (l/s)
t = Tids intervall (s)

Nødvendig fordrøyningsvolum = maksimal verdi 
av 𝑉 ø som blir regnet ut over ulike regnvarigheter.

Metode: Aron og Kibler
Nødvendig fordrøyningsvolum

𝑉 = 𝑄 𝑡 − 𝑄
𝑡 + 𝑡

2

𝑉 = Nødvendig magasinvolum (m3)
𝑄 = høyeste innløpsvannføring (m3/s)
𝑡 = Regnvarighet (s)
𝑄 = Høyeste utløpsvannføring (m3/s)
𝑡 = Konsentrasjonstid (s)
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