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1. INNLEDNING 

Lygnalia Grunneierlag ønsker å detaljregulere felt C, innenfor områdereguleringsplanen for hyttefelt 

Lygna Sør, vedtatt 25.09.2014. Rambøll er engasjert til å lage en detaljreguleringsplan som tar for 

seg infrastrukturen i området, inklusive en overvannsplan for løsninger for overvannshåndtering. 

Det er særdeles viktig at tilført mengde overvann fra dette området ikke endres fra dagens situasjon 

i fremtiden. 

 

Planområdet dekker deler av eiendommene gnr/bnr 107/1, 107/2, 149/1, 149/60 og 150/57. 

Planområdet grenser mot felt B i nord, felt D i øst og felt E i sør. Det opprinnelige planområdet 

omfattet felt C og felt D og var på ca. 250 dekar, med mulighet for opptil 120 enheter 

fritidsbebyggelse totalt. Tiltakshaver har i ettertid konkludert med at de ønsker å regulere felt C før 

felt D. Planområdet for felt C dekker et areal på ca. 146 dekar, der utbyggingsområdet for felt C 

representerer rundt 100 dekar med mulighet for rundt 50 enheter fritidsbebyggelse. Det vil bli 

utarbeidet en egen plan for felt D. 

 

Rambøll har gjort befaring på området, samt avholdt møter med Gran kommune vedrørende 

overordnede VA-tekniske forhold for hyttefeltene i Lygna Sør, samt gjort innledende sonderinger 

for spesifikke VA-tekniske forhold for felt C. Tiltakshaver skal selv utarbeide VA-infrastruktur for 

felt C og denne rapporten omhandler derfor kun løsninger for overvannshåndtering. Denne 

rapporten er et vedlegg til detaljreguleringsplanen. 

 

Som grunnlag for denne overvannsplanen er følgende lagt til grunn: 

 

• Kommuneplanens arealdel, Bestemmelser og retningslinjer, vedtatt av Gran kommunestyre 

20.06.2019  

• Hovedplan VA 2020 – 2031, Gran kommune, 18.6.2020 

• VA-Norm - Felles VA Norm for GLT kommunene, Gran og Lunner, 2016 

• Områdeplan for Hytteområde Lygna Sør, inkludert planbeskrivelse med KU. Vedtatt i 2014, 

bestemmelsene revidert i 2018. 

• Notat utarbeidet av Rambøll til Gran kommune 30.09.2013 vedrørende «VA-anlegg for Nye 

Hyttefelt Lygna Sør»  

• Referat fra oppstartsmøte i plansaker - PlanID: E285, Arkivnr.19/01187, Gran kommune, 

17.03.2020  

 

Gran kommune uttaler i sin «Hovedplan for VA» at et bærende prinsipp i overvannshåndteringen 

er at ny utbygging ikke skal endre den maksimale avrenningen fra det området som omfattes av 

utbyggingen, samt at overvannshåndteringen fortrinnsvis skal håndteres lokalt på egen eiendom. 

For Lygna felt C vil dette si at overvann skal håndteres naturlig ved infiltrasjon i stedegen 

vegetasjon, da dette er hytteutbygging der naturlig vegetasjon skal bevares i størst mulig grad uten 

bruk av konstruerte fordrøyningsanlegg. 

 

Videre er det i hovedplanen for VA beskrevet at tiltak skal sikres mot 200-års flom, samt at det er 

viktig at overvannshåndtering er i fokus allerede i den tidlige planleggingen av arealutnyttelsen av 

et område. 
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1.1 Forutsetninger – Utbygging av hyttefelt C og hyttefelt D 

I planprosessen var det planlagt å regulere felt C og felt D samtidig, og varsel om oppstart ble gjort 

03.04.2020 for et planområde som innbefatter både felt C og felt D. Gran kommune avholdt 

oppstartsmøte for begge feltene 17.03.2020.  

 

Høsten 2020 ble det ble avklart at tiltakshaver ønsket å regulere felt C, før felt D. VA-teknisk er det 

likevel nyttig å se disse to feltene i sammenheng. Overvannsplanen for felt C viser derfor felt C og 

felt D i rapportens figurer; der felt C får en tydeligere fremheving.  

 

Videre skal tiltakshaver selv utforme infrastrukturen for vann- og avløp og skal levere inn en separat 

VA-rammeplan. I denne rapporten blir det derfor ikke redegjort for vurderinger med hensyn på VA-

tekniske rekkefølgebestemmelser som gjelder for felt C. 

1.2 Forutsetninger - Dimensjonering av overvannsmengder 

I overvannsutregninger gjort i denne rapporten er gjeldende IVF-kurve for Gjøvik-Sogstad, 

benyttet, samt klimafaktor på 1,4 i henhold til Hovedplan VA for Gran kommune. Det er kun sett 

på arealet på ønsket utbyggingsareal, der antatt arealutnyttelse (bygningsmasse, permeable flater, 

harde flater mm) er tatt fra tenkt utnyttelsesgrad beskrevet videre i rapporten. Se Figur 7 og Tabell 

1 for detaljer.   

 
Gran kommune har sterke føringer på at overvann skal håndteres på egen grunn. Ifølge 
møtereferatet fra oppstartsmøtet med Gran kommune 17.03.2020, krever Gran kommune at 
utbygging innenfor planområdet ikke skal medføre raskere avrenning til vassdrag enn det som var 
tilfelle før utbygging. Dette er fordi NVE nå gjennomfører flomsikring av elven Vigga gjennom 
Brandbu sentrum. Det er derfor viktig at ikke byggetiltak gir raskere avrenning enn det som 
flomsikringstiltakene er dimensjonert for. 

 

Dimensjonerende returperiode er satt til 200 år, og tiltaket skal dermed håndtere avrenning fra 

regn opp til 200 års returperiode.  

 

Med henvisning til referat fra oppstartsmøtet 17.03.2020 for felt C og felt D, så må det planlegges 

hvor snø skal kunne lagres ved brøyting. Avrenning fra snø-opplag skal ivaretas som overvann. 

 

Det er regulert inn at alle vegene i felt C skal være gruslagte. Dette medfører at det blir minimal 

økning av harde flater på feltet.  

 

Dimensjonering av overvannsmengder og vann i flomsituasjon 

Det forutsettes at ved utbygging av fremtidig hyttefelt, forblir tilrenningen til området i hyttefelt C 

den samme som for eksisterende situasjon. Det er regulert inn utbygging av hytter i hyttefelt D og 

felt E (sør for felt C). Det er viktig at ved videre regulering av felt D og felt E må det påses at det 

ikke blir økt tilrenning gjennom hyttefelt C: Både med hensyn på dimensjonering av planlagte 

kulverter i felt C og fordi det ikke må skje byggetiltak som gir raskere avrenning ned mot Brandbu, 

som nevnt over. 

 

I tilstøtende område i nordvestre  planområdet for felt C, der overvannet renner ut av området, 

forutsettes det å fortsatt være uberørt natur. 
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2. FØR SITUASJON 

2.1 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I «FØR SITUASJON» 

Felt C ligger i kupert terreng på vestsiden av kommende veg (Lygnalivegen) og omfatter to 

høydedrag som ligger orientert i nordvest-sørøstlig retning på hver side av Bakkehaugsdalen. 

Bakkehaugsdalen går igjennom felt C og deler denne i to deler. 

 

Ved «før situasjon» består planområdet av blandingsskog av bjørk, gran og furu, med delvis bart 

fjell og relativt skrinn vegetasjon (lyng og mose). Laveste punkt i planområdet er 600 moh i 

nordvestre hjørne. Høyeste punkt på planområdet ligger på rundt 650 moh. Se for øvrig ortofoto i 

Figur 1 og høydekurver i Figur 2. Utbyggingsområdet for felt C er heretter benevnt felt C i denne 

rapporten, siden arealer utenfor utbyggingsområdet ikke er tatt med i overvannsberegningene. 

Arealene utenfor utbyggingsområdet er avsatt som friluftsformål (LF). 

 

Overflatevann samler seg i flere nedsenkninger i terrenget som går parallelt med Bakkehaugsdalen 

i nordøstre del av felt C, se Figur 4. Dette belyses videre i overvannsplanen da håndtering av dette 

overflatevannet må bli en del av fremtidig overvannsløsning.  

 

 

Figur 1: Ortofoto med opprinnelig planområde og felt C og D marker i kart i «før situasjon». (Kilde: 

InnlandsGIS, 2020) samt nytt planområde for felt C inntegnet med sterkere rød stiplet linje, (Kilde: 

Rambøll). 

2.1.1 Infiltrasjonsevne på utbyggingstomten 

Vurdering av løsmasseforholdene på utbyggingstomten er gjort ved hjelp av NGU løsmassekart og 

befaring på området. Ifølge databasen til NGU for kartlegging av løsmasser, består planområdet av 

bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke, tynn morene, samt noe torv og myr, se Figur 2. 

Planområdet er inntegnet i kartet med stiplet linje, mens felt C og D er markert med grå heltrukken 
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linje. Felt C består hovedsakelig av tynn morene (markert lysegrønt), med et mindre område med 

torv og myr (markert brun) og bart fjell/stedvis tynt dekke (markert rosa) innenfor felt C. 

 

 

Figur 2: Løsmasser i planområdet. Kilde: ngu.no. 

En overordnet oversikt over infiltrasjonsevnen i området, er vist i Figur 3. Basert på informasjonen 

i databasen til NGU, fremgår det at massene innenfor planområdet er klassifisert som lite egnet for 

infiltrasjon av overvann.  

 

 

Figur 3: Infiltrasjonsevne for løsmasser i planområdet. Planområdet for felt C er inntegnet med tykkere 

rødstiplet linje i kart. Kilde: ngu.no. 
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2.1.2 Flomutsatte områder i planområdet 

Egnethetskart utarbeidet av Rambøll samler tilgjengelig informasjon knyttet til bekker med 
regulerte hensynssoner og flombuffer og øvrige dreneringslinjer i terrenget, se Figur 4. Langs 
bekkefeltene i lavere områder er det regulert inn en 40 meters hensynssone i områdeplanen.  

Som figur 4 viser drenerer om lag 80% av planområdet mot et potensielt flomutsatt punkt i 
nordvestre hjørne av felt C. Det blir derfor avgjørende å finne løsninger for fordrøyning av overvann 
i dette området. Man bør berøre våte områder minst mulig ved utbygging. Myrer skal ikke berøres, 
i henhold til planbeskrivelsen. 

 

Figur 4:  Egnethetskart for utbygging av hytter og vegsystemer. Kilde: Rambøll. 

2.1.3 Utbyggingsarealer 

Det antas at bygningsmassene samt biloppstillingsplasser på hyttefeltet vil kunne utgjøre ca. 9.900 

m2 bebygget areal. Dette tilsvarer 21,5% utnyttelse av områdene avsatt til fritidsbebyggelse som 

er maksimalt tillatt utbyggingsareal. Planlagt arealbruk for felt C er detaljert i Tabell 1. 

Tabell 1: Planarealer for fremtidig situasjon for hyttefelt på Lygna felt C 

Beskrivelse Areal (m2) 

Bebyggelse (tak og parkeringsområde) 9 900 

Veier og andre tette flater 9 300 

Grønn og blågrønn struktur, grusede stier, grøfter, lekeplasser og 

terreng/buffersone uten skog, kun enkelte furutrær 

49 300 

Private uteoppholdsareal (antas opparbeidet med stedegen vegetasjon) 36 400 

Sum felt C 104 900 

LF (Terreng/buffersone med skogsområder i planområdet utenfor felt C)  

Ikke medtatt i overvannshåndteringen. Dette er uberørt terreng. 

41 400 

Sum planområdet for felt C 146 300 
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2.2 EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG FLOMVEIER 

I områdeplan for Lygna Hytteområde, er samleveg Lygnalivegen og fareområder flomfare regulert 

inn, i tillegg til hyttefeltene, se Figur 5 for lokalisering av felt C og D. Fareområder for flom er 

skravert med et 40 meters belte langs med bekkefeltene. Fareområdene for flom er nord for felt C, 

samt at det er et fareområde for flom tvers gjennom felt C, som Figur 5 viser. 

 

Byggefelt C ligger i området 600-650 moh. Hyttene nærmest planlagt vei (Lygnalivegen) ligger 

rundt 635 moh, mens hyttene nordvest i feltet ligger rundt 610 moh.  

 

 

Figur 5:  Eksisterende infrastruktur og flomveier. Kilde: Kommunekart.com 

2.2.1 Overvann 

I dagens situasjon er det mye trær og vegetasjon i og utenfor planområdet. Selv om 

infiltrasjonsevnen i grunnen er liten, så tar trær og annen vegetasjon opp overvannet via 

transpirasjon. Vannet fordamper fra bladverk/barnåler, mens resten av overvannet går i små 

bekker videre ut av planområdet. 

 

Det finnes ikke noe eksisterende overvannsnett for å ta hånd om overvannet i området. 

2.2.2 Eksisterende flomveier 

Ved en flomsituasjon vil flomvannet fra felt C følge terrengets naturlige flomveier, og ledes ut av 

planområdet hvor Badstubekken renner. Det er markert en 20 meters buffer for elv/bekk på hver 

side av bekkeløpet ved nordvestlige hjørne av felt C. Flomvann sydvest i felt D vil følge flomveier 

gjennom felt C langs Bakkehaugsdalen. Det er regulert inn fremtidig hytteutbygging i felt D og felt 

E (som er feltet syd for felt C i figuren over). I dagens situasjon er disse områdene ubebygd.  

 

Den overordnede flomveien for nordlige halvpart av felt D vil ha tilrenning mot flomutsatt område 

nord for felt D og ha tilrenning over felt B slik at felt C ikke omfattes av vann fra området nordøst 

for felt D.  Overordnede flomveier for «før situasjon» er illustrert i Figur 6. Flomveiene på kartet er 
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fra kartlag i kommunekart (kommunekart.com) over «Flomveier ved åpne stikkrenner med 200 års 

gjentaksintervall». Det er områdene syd for felt A som får belastningen fra planområdet med hensyn 

til avrenning, slik eksisterende flomveier viser. Og det er i dette området aktsomhetsområde for 

flom er indikert. 

 

 

Figur 6:  Eksisterende flomveier og reguleringsplaner for området. 20 meter buffer på hver side av elv/bekk er 

markert med brunt, aktsomhetsområde for flom vises med blå skravur. Kilde: Kommunekart.com 
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3. ETTER SITUASJON 

3.1 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I «ETTER SITUASJON» 

Tiltaket som helhet vil medføre store terrenginngrep, og det vil bli en endring i type flater innenfor 

planområdet. Deler av det som i dag er skog vil opparbeides som vei, takflater og grønnstruktur. 

Dette medfører også en endring i avrenningen fra området, og endring av flomveier. Regulerings-

planen er basert på en illustrasjonsplan med 53 hyttetomter der det er planlagt 31 store hyttetomter 

og 22 små hyttetomter. 

 

Bekken som renner gjennom felt C skal ivaretas, samt fordrøyning av overvann innenfor felt C skal 

ivaretas for å ikke få en økt avrenningssituasjon fra området.  

 

 

Figur 7 Utklipp av forslag til reguleringsplankart datert 17.12.2020 for felt C med kulverter (K1-K7) og områder 

for snøopplag (blå ovale sirkler) indikert i kart, (GF6, 9, 10 og 14 er pr. 12.02.2021 revidert til henholdsvis 

GF3, 5, 6 og 7). Kilde: Rambøll. 
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Figur 7 viser utklipp av reguleringsplankartet for felt C med vegtraseer og tomteinndeling. Det er 
planlagt skjæringer/fyllinger over hensynsone for bekken gjennom Bakkehaugsdalen. Kulverter/rør 
(med eksempelvis Ø300 mm eller Ø400 mm), må etableres der vegtraseene krysser vannets 
traseer: Kulvertene må etableres der vegtraseer krysser vannveier i hensynsonen og utenfor som 
vist i kart. Endelig dimensjonering for samtlige kulverter for å ivareta avrenning og flomsituasjon 
må avklares med kommunalteknikk i Gran kommune i detaljprosjekteringsfasen. Dimensjonerings-
kriterier som skal legges til grunn er 200-års flom og 40% klimapåslag.  
 
Rambøll har gjort beregninger ut ifra terreng og korrigert hensynsonens lokalisering for å hensynta 
bekkens faktiske plassering i terrenget, som vist i Figur 7. Det er gjort kontroll for at det fortsatt 
skal være en 20 meters hensynssone fra bekken opp mot bebyggelsen. 

 

Grøntbeltene mellom hyttene er regulert til friområder. Disse er med på å bryte opp bebyggelsen 

innenfor feltet og gir direkte atkomst til friluftsområder uten å måtte gå via kjøreveger. 

Grøntbeltene er også utformet for å ta vare på naturlige dreneringslinjer for overflatevann i 

terrenget. 

 

Det er lagt vekt på å unngå å legge veger og tomter i berøring med bekker og myrer innenfor feltet. 

Vassdragene er viktige for å redusere faren for flom. På hver side av bekken i Bakkehaugsdalen 

skal randvegetasjonen bevares i en bredde på minimum 20 meter og det er ikke tillatt å gjøre 

terrenginngrep i disse sonene. På den måten bevares bekkeløpet, tilhørende kantvegetasjon og 

bekkens funksjon som viktig vannvei i området.  

3.1.1 Overvannsplan 

I kapitlene ovenfor er vurdering av infiltrasjonsmuligheter på ønsket utbyggingsareal gjort. Marka 

har på grunn av vegetasjon og gjenværende furutrær en viss grad av infiltrasjonsevne. Vurdering 

av avrenning av overvann er gjort i henhold til antatt nåsituasjon og mulig etter-situasjon. 

Avskjærende bekker, lavpunkt og høydepunkt vil kunne endre vannets retning. Videre vil områdets 

karakter endres betraktelig ved eventuell utbygging. 

 

I tidlig fase er det mange usikre parametere, blant annet: 

• Avrenningsfaktoren har stor betydning på resultatet. Faktorer som påvirker verdien av 

avrenningsfaktoren er: Permeabilitet, metningsgrad, terrengets helning og 

nedbørintensiteten. Regn på frosset og islagt område og vannmettet grunn kan gi avrenning 

som for «bart fjell». 

• Valg av klimafaktor har stor konsekvens for resultatet. Usikkerheten er stor for hvordan 

faktisk fremtidig værsituasjon vil bli. Klimafaktor på 1,4 er valgt i henhold til Gran 

kommunes hovedplan for VA 2020-2031. 

• Konsentrasjonstiden er erfaringsmessig satt til 20 minutter, men denne avhenger av 

terrengets overflateegenskaper. 

• Terrengets helning vil endres under og etter utbygging. 

 

For IVF-kurve for Gjøvik - Sogstad, se vedlegg 1. Overslagsberegning over avrenning av overvann 

på området, med tilhørende behov for fordrøyningsvolum er gjort for naturtilstand og tilstand etter 

mulig utbygging, se vedlegg 2, 3, 4 og 5. Der vedlegg 2 og 3 tar for seg naturtilstanden før 

utbygging av felt C, mens vedlegg 4 og 5 viser beregningene for felt C etter mulig utbygging. 

Vannføringen ut  av området vil kunne øke med rundt 400 l/s, ved full utbygging av felt C, 

sammenlignet med naturtilstand før tiltaket. Dette er ut ifra de premissene som er antatt i 

utregningen av avrenning i prosjektet. Se Tabell 2, vedlegg 2 og 4 for detaljer. Spesifikk avrenning 

etter tiltaket er ved disse forutsetningene på 108 l/s*ha, som er en økning med 36 l/s*ha 

sammenlignet med spesifikk avrenning før tiltaket.  

 



Rambøll - Overvannsplan 

 

  

 

\\lil-s01\oppdrag\1350035140\7-PROD\K - Vann_miljø\DOK\Felt C\2021_02_12 Overvannsplan Lygna felt C.docx  

11/22 

Gran kommune ønsker ikke at overvann videreføres fra planområdet, men at alt overvann 

håndteres lokalt. Randvegetasjonen på hver side av bekken i Bakkehaugsdalen er viktig å beholde 

også fordi det gir et godt bidrag til opptak av overvann. Vannet fordrøyes og blir samtidig renset 

for eventuell forurensning fra vegene/hyttefeltet generelt, før vannet blir del av bekkedraget i 

Bakkehaugsdalen. 

 

Differansen mellom utslipp fra planområdet i natursituasjon og situasjon etter mulig utbygging, er 

som nevnt rundt 400 l/s og gir behov for å fordrøye rundt ytterligere 600 m3 som vist i Tabell 2.  

Tabell 2 Avrenning og fordrøyningsbehov for felt C i naturtilstand og etter mulig utbygging. 

Beskrivelse Felt C 

Naturtilstand  

Felt C 

Etter mulig utbygging 

Differanse 

Vannføring ut av feltet (l/s) 755 1 138 383 

Spesifikk avrenning (l/s*ha) 72 108 36 

Fordrøyningsbehov (m3) 855 1 428 573 

 

Vi antar da at volumet som skal fordrøyes slippes videre lokalt til et lavpunkt/med relativt tørre 

fordrøyningsarealer. På denne måten vil avrenningen sørge for at fordrøyningsområdene gradvis 

tørkes opp etter regnhendelser og opprettholder sin funksjon. Nødvendig fordrøyningsvolum blir 

med forutsetningene detaljert i vedlegg 4 og 5, rundt 1.400 m3 totalt. Antas det at 0,1 m3 vann 

kan fordrøyes per m2, er det behov for rundt 14.000 m2 for å kunne håndtere fordrøyning av 

overvannet innenfor felt C. Hensynsonen for flom med 20 meters bredde på hver side av bekkefeltet 

tvers over felt C i hele planområdet representerer (inklusive bekkefeltet) rundt 18.000 m2. Det er 

dermed rimelig å anta at randvegetasjon rundt bekken i Bakkehaugsdalen, samt andre områder 

med stedegen vegetasjon, til sammen representerer mer enn behovet som er for fordrøyning av 

overvann grunnet tiltaket.  

 

Det er regulert inn at alle vegene i felt C skal være gruslagte. Ved etablering av veger og tomter 

blir det dermed store mengder med kult og pukk som anlegges på feltet når veger og tomter 

etableres. Veger og tomter vil dermed ha god evne til å fordrøye overvannet, slik at dette bidrar til 

at det ikke blir økt avrenning fra feltet fra disse flatene. Det betyr at vegkroppen vil fungere som 

et fordrøyningsmagasin. Infiltrering av overvannet vil derfor økes sammenlignet med naturlig 

fordrøyning i naturlig tilstand for området. 

 

Det er kun tak på hytter/bygg i felt C som representerer nye harde flater, der hvor ikke torvtak er 

valgt. Vann fra tak skal ha taknedløp med utkast til bakken, slik at vannet fordrøyes lokalt. Tomtene 

vil ha arealer som er etablert med kult og pukk. Dette vil oftest gi en økt fordrøyningskapasitet av 

overvann på tomtene, sammenlignet med naturtilstand.  

 

På grunn av terrengets utforming også i flomsituasjon, ledes vannet lokalt i så mange retninger (se 

Figur 8), at man ikke får en situasjon der vannet renner ned mot et felles areal.  

 

For å hindre lekkasjer og vanntilsig mot planlagt bebyggelse må helning av terrenget utformes slik 

at vann renner mot ønskede lavpunkter. Overvann fra vegen infiltrerer ned i vegen/føres i åpne 

grøfter og ledes ut i grønt-korridorene og videre ut mot bekkedragene. Mest mulig av overvannet 

skal håndteres lokalt på den enkelte hyttetomt. Ved å begrense graden av opparbeiding av terreng 

sikres mulighetene for stor grad av fordrøyning lokalt. De mindre myrområdet i feltet har stor 

kapasitet og skal ikke berøres av utbyggingen. 
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For ikke å gi økt belastning mot nedenforliggende områder, skal det ikke være økt tilrenning av 

overvann etter at utbyggingen er ferdig. I tilstøtende område i nordvestre  planområdet for felt C, 

der overvannet renner ut av området, forutsettes det å fortsatt være uberørt natur. 

 

Lagring av snø 

Det er gitt bestemmelse om at områdene satt av til annen veggrunn- grøntareal kan benyttes til 

snøopplag, samt områder utenfor byggegrensene på fritidsboligene. Arealer avsatt til lagring av snø 

er avsatt i deler av områdene GF3, 5 og 7, og markert i Figur 7 med blå ovale sirkler. Avrenning av 

overvann fra snøopplag skal ledes ut i terreng. Snøopplag skal ikke skje i den del av GF6 som er 

avsatt som akebakke. Der hvor det anlegges lagring av snø, må det påses at det er/eller 

opparbeides lavpunkt som vil fordrøye smeltevannet, slik at det ikke blir økt tilrenning ut av feltet. 

 

Det er ønskelig at smeltevann fra snøopplag føres til områder med vegetasjon for å fordrøyes og 

samtidig blir renset for eventuell forurensning, før vannet blir del av bekkedraget i 

Bakkehaugsdalen. 

3.2 Flomveier ut fra planområdet 

Ved en flomsituasjon vil flomvannet fra felt C følge terrengets naturlige flomveier samt ledes mot 

lavpunkt i opparbeidede tiltak for så å ledes ut av planområdet i størst mulig grad som i «før 

situasjonen». Vegtraseer/grøfter bør utformes slik at flomvannet fra felt C følger veg/grøft langs 

vegtraseene og ledes videre ut i terreng som illustrert i Figur 8. Flomvegene forventes følge 

eksisterende vannlinjer/bekkefelt som indikert på figuren, og at vegtraseer med kulverter utformes 

slik at vannveiene ikke hindres.  

 

Alt flomvann vil hovedsakelig føres ut av felt C i nordvestre hjørnet av felt C, som i «før 

situasjonen».  

 

I hensynssonen for flom skal vegetasjonen bevares, og det skal ikke bygges eller foretas andre 

typer terrenginngrep innenfor hensynssonen på 20 meter på hver side av vassdraget med unntak 

av bru/kulvert som er nødvendig for vegkryssinger. Det skal ikke gjøres tiltak i hensynsonen som 

kan hindre fritt bekkeløp. 

 

Den overordnede flomvegen for hyttefeltet vil følge vegtraseen og avledes ut mot grøntområder og 

dreneringslinjer i felt C og videre ut mot buffer i planområdet utenfor hyttefeltgrensen. Veger og 

grøfter bør utformes slik at flomvannet tar ulik veg for å kunne tas opp best mulig i eksisterende 

vegetasjon og dermed ikke øker avrenningshastigheten fra området. 

 

Flomveger utenfor bekkeløpet er ivaretatt som blågrønnstruktur. Innenfor disse områdene skal også 

vegetasjonen bevares, og det skal ikke gjøres terrengendringer som kan påvirke dreneringslinje 

med unntak av kulvert som er nødvendig for vegkryssinger. 

 

Flomvann fra ovenforliggende områder utenfor felt C vil følge eksisterende flomveier gjennom felt 

C langs Bakkehaugsdalen. 
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Figur 8  Ønsket føring for flomveier markert i utklipp fra illustrasjonsplan der planlagte vegtraseer og tomter er 

indikert. Kilde: Rambøll. 

 

I og med at alt vann dreneres til Vigga i bunnen av dalen og Brandbu ligger nedstrøms planområdet, 

vil vann fra felt C renne ned til Brandbu. Flomsikring i Brandbu påvirkes dermed av hvordan 

flomsikringen håndteres i hyttefeltene. Utbyggingen i planområdet skal ikke gi økt flomsituasjon 

nedstrøms planområdet. Det er viktig at vannet forsinkes på veien, samt at det er full sikkerhet for 

at videre utbygging på Lygna ikke vil bidra til større flomtopper i Vigga enn for dagens situasjon. 

 

Videre er det viktig at ved regulering av felt D og felt E tas hensyn til at vann fra disse feltene har 

tilrenning mot felt C. Som vist i figur 9 er nedbørsfeltet som har tilrenning mot bekkeløp nord for 

felt C på 0,20 km2. Det er dermed viktig at det ikke blir økt tilrenning inn i felt C, både med hensyn 

på dimensjonering av kulverter i Bakkehaugsdalen (kulvert K1 og K2, se Figur 7), og for å forhindre 

økt tilrenning ned mot Brandbu. 
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Figur 9 Felt C har et nedbørsfelt med en utstrekning på 0,20 km2 som har spissavrenning til punkt markert i 

kart nord for felt C (Rød linje gir en grov indikasjon av lengden på nedbørsfeltet). Kilde Scalgo 

 

Det kan i detaljfasen vurderes om det er hensiktsmessig å opparbeide terskler i bekkedraget 

Bakkehaugsdalen, eller andre tiltak for å ytterligere flomsikre Brandbu. Dette vil da være en 

helhetlig vurdering for Lygna, i forhold til økt klimapåvirkning i området og økt nedbør i dette 

nedbørsfeltet og tilgrensende nedbørsfelt i Lygna. 
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4. OPPSUMMERING 

Som hovedprinsipp føres overvann til terreng for lokal fordrøyning og videre i bekker til eksisterende 

vannveger til Vigga,  videre til Røykenvika og Randsfjorden. Eksisterende avrenning skal ikke endres 

som følge av tiltaket. 

 

For å forhindre økt avrenning skal mest mulig av eksisterende vegetasjon beholdes, inkludert 

furutrær. I planområdet skal det benyttes stedegen vegetasjon ved opparbeiding av arealene. Store 

områder forblir uberørt terreng. Veger skal være gruslagte. Avrenning fra veg infiltreres dermed i 

vegkroppen/grøfter langs veg og videre til nærliggende grøntområder. Økt avrenning fra harde 

flater forventes tatt opp av stedegen vegetasjon på hyttetomtene, samt avledet ut i terreng og 

nærliggende grøntområder.  

 

Egne arealer er avsatt for lagring av snø på planområdet. Det må sørges for at smeltevann fra 

snøopplag fordrøyes i lokale nedsenkninger i terrenget, slik at det ikke gir økt avrenning ut av feltet. 

 

4.1 Gjenstående arbeid 

Endelig dimensjonering for samtlige kulverter for å ivareta avrenning og flomsituasjon må avklares 

med kommunalteknikk i Gran kommune i detaljprosjekteringsfasen. Dimensjoneringskriterier som 

legges til grunn er 200-års flom og 40% klimafaktor. En revurdering av flomveier må gjøres i 

detaljprosjekteringsfasen. 

 

Infiltrasjonstester anbefales for endelig beregning av nødvendig fordrøyningsbehov. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1 – IVF-kurve for Gjøvik - Sogstad målestasjon (SN11620) 

Måleperiode for stasjonen: 02.08.1974 - 27.10.1995. (21 sesonger). Høyde over havet: 240 m 

Kilde: Norsk klimaservicesenter. 
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Vedlegg 2 – Overvannsavrenning naturtilstand, inklusive 40% klimafaktor 
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Vedlegg 3 – Fordrøyningsvolum naturtilstand med 40% klimafaktor 
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Vedlegg 4 – Overvannsavrenning etter mulig utbygging, inkl. 40% klimafaktor 
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Vedlegg 5 – Fordrøyningsvolum etter mulig utbygging med 40% klimafaktor 
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