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1 Innledning 
Filago As har ervervet tomtene Rognebakken Nord og Rognebakken sør, i Gran kommune. Det skal 

etableres en grend / landsby med grønn profil på området som består av inntil 200 boligenheter.  

COWI har fått i oppdraget å bistå med løsning for overvann i hht. LOD metodikk i prosessen frem 

til godkjent reguleringsplan. Overvannsløsninger skal inngå som en naturlig og helhetlig del av 

Rognkollen Økolandsby. 

Overvannshåndtering omfatter: 

› Beregninger av dimensjonerende overvannsmengder (Beregne tilførsel av overvann i dagens 

situasjon, en størrelse som vil legge rammer for ny situasjon) 

› Fordrøyningstiltak – prinsippløsning, størrelse og plassering 

› Interne flomveier og tilknytning til hovedflomvei. 

I tillegg skal det vurderes flomrisiko og evt. tiltak for bebyggelse i Rognkollen Økogrend som kan 

være i flomfare mht. Sørgefossbekken. 
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2 Rammer for lokal overvannshåndtering 

2.1 Kommunens krav 
COWI/ved Kjell-Petter Ellingsbø har deltatt i møte –den 25.09.2018- med Gran kommune, der bla. 

lederen for VA-teknikk Trygve Rognstad var tilstede. 

I møtet ble det avklart følgende krav for overvannshåndtering: 

› Det legges til grunn Norsk Vann rapport 162/2008 – Veiledning i klimatilpasset 

overvannshåndtering, for dimensjonering og håndtering av overvann, hvor det også anbefales 

brukt av tretrinnsstrategien og LOD-tiltak (LOD betyr lokal overvannsdisponering). For 

boligområder anbefales det her et dimensjonerende gjentaksintervall på 20 år med 

klimafaktor. 

› VA-norm for Gran kommune 

› Målestasjon IVF 11620 Gjøvik1 

› Klimafaktor 1,4 

› Fremtidig påslipp til Sørgefossbekken skal ikke økes utover dagens situasjon. 

› For vurdering av flomrisiko knyttet til Sørgefossbekken, benyttes det videre 200 årsregn. 

2.2 Bane NORs krav 
Jernbanen avgrenser planområdet langs den sørvest siden. Generelt pålegges utbyggere en 

avstand på 30 m fra midtspor for installasjoner under bakken. På møtet ble det muntlig avtalt 15 

m. Bane NOR varsles ved gravearbeid innenfor 30 m sikkerhetssone. 

2.3 Andre forutsetninger 
Mht. at Rognkollen kommer til å ha status som Økolandsby, foretrekkes det naturlike og åpne LOD-

løsninger (f. eks. infiltrasjonsarealer/dammer/grøfter, regnbed, etc.). 

I 2012 ble det prosjektert et VA- og OV-anlegg for den nedre delen av planområdet (Sweco)(Figur 

1). I denne forbindelsen ble det gjennomført grunnundersøkelse og infiltrasjonstest. Undersøkelsen 

viste sandige masser. Det forutsettes derfor at det feltet som ca. ligger på samme høydenivå som 

infiltrasjonspunktene, har god infiltrasjonsevne (Figur 1). 

Øvre og midtre deler antas som ikke egnet for infiltrasjon mht. at det ikke ble gjennomført noe 

grunnundersøkelse i disse områdene, og antas med lav mektighet på løsmasser.  

                                                
1 Det bemerkes at Gjøvik målestasjonen ikke har vært i brukt siden 1996, altså regndataene er gamle. Hamar 

målestasjon er nærmeste stasjon i drift som foreslås benyttet.  Resultatene for beregnet avrenning for begge 

stasjonene, er imidlertid meget like. Det brukes derfor IVF Gjøvik, som avtalt med kommunen. 
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Figur 1: Oversikt over tidligere prosjektert VA- og OV-anlegg og infiltrasjonspunktene fra 2012.  

 

Bortsett fra Sørgefossbekken, finnes det ingen andre utløpssteder hvor overvann kan ledes til. Det 

ligger en eksisterende OV-ledning ved veikulvert sør i planområdet, men den kan ikke benyttes 

grunnet overbelastning. 

Det forutsettes derfor videre at: 

› Noe overvann føres til Sørgefossbekken, etter åpen og lokal håndtering. Gjeldende for øvre 

delen, altså felt 1, se også Figur 2 og kap. 3.2 for vannmengder. 

› Overvann i midtdelen (altså felt 2, se også Figur 2), der det antas begrenset infiltrasjon, 

håndteres åpent og lokalt for så å bli videreført til nedre delen/felt 3 der det infiltreres.  

Tegnforklaring 
 Reguleringsgrensen 
 Infiltrasjonspunkter 
 Området som forutsettes med god   
       infiltrasjonsevne basert på    
       grunnundersøkelse 
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› Overvann i nedre delen/felt 3 håndteres åpent og lokalt til infiltrasjon, altså alt overvann fra 

feltet antas infiltrert. 

› Veiavrenning håndteres lokalt og delvis åpent i to infiltrasjonstiltak i felt 3. 
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3  Overvannshåndtering 

3.1 Strategi 
Det foreslås ulike typer overvannsløsninger for å oppfylle kommunens krav til fordrøyning. 

Løsningene er tilpasset de stedlige mulighetene i planområdet samt tretrinnsstrategien. Følgende 

løsninger er foreslått ihht. LOD: 

 

1 Trinn 1 – Fanger opp og infiltrer 

Grønne områder, bla. hagearealer, og veigrøfter tilbakeholder lett nedbør. 

2 Trinn 2 – Forsink og fordrøy 

Åpne og/eller lukkede fordrøyningsvolum etableres for å holde tilbake mindre flomepisoder (som 

tilsvarer nedbør med 20-års gjentaksintervall). Foreslåtte løsninger er regnbed, tørt infiltrasjons- 

og fordrøyningsbasseng/arealer og lukket fordrøyningsmagasin med infiltrasjon i bunn. 

3 Trinn 3 – Sikre trygge flomveier 

Grøfter og lavbrekk i terrenget vil føre flomvann, med et høyere gjentakelsesintervall enn en 20-

års hendelse, trygt ut av området. Normalt dimensjoneres flomveier for 200 års nedbør.  

3.2 Hovedløsninger i delområdene og fordrøyningsbehov 
Figur 2 viser inndeling av delfeltene. N.B!: plassering av boliger må være i samsvar med de nye 

veiene. 
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Figur 2: Planområdet med delfeltene. 

 

 

Med bakgrunn i rammen og strategien for overvannshåndtering, foreslås følgende løsninger for 

planområdet: 

 

› Delfelt 1 

Pr i dag har terreng, og avrenning naturlig fall mot Sørgefossbekken. Dagens avrenning for 20 

års regn er på 45 l/s, tilsvarende et skogareal på 18 370 m² med et gjennomsnittlig fall på ca. 

10%. 

I fremtiden vil dette feltet bestå av ca. 18 boligenheter, et fellestun og skogs-/grønne 

områder, samt beholde terrengfall og avrenning mot Sørgefossbekken.  
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For å unngå å overbelaste bekken, etableres det LOD-tiltak som tilbakeholder økt avrenning.  

Lett nedbør fanges og tilbakeholdes derfor av hager (taknedløp forutsettes ført til terreng) og 

grønne arealer.  

Ved større nedbørsmengder (opptil 20 år), føres avrenning til regnbed, slik at overvann 

forsinkes/fordrøyes. Regnbedene etableres på hver boligenhet og fellestun og har drensrør i 

bunnen for å kunne videreføre overvann til bekken (dette pga. begrenset infiltrasjon i dette 

området).  

Med bakgrunn i at bekkekulverten under jernbanen er underdimensjonert (ref. Norconsult 

flomvurdering), strupes overvannsledningen tilknyttet til bekken til 10 l/s (dvs. enda mindre 

enn dagens avrenning), for et tot. fordrøyningsvolum i regnbedene på 133 m³ (se  

Tabell 1). For utforming se kap. 4. 

 

Med tanke på at skogsområder også genererer en viss avrenning, vil de totale videreførte 

vannmengder til Sørgefossbekken for felt 1 tilsvarer 33 l/s, dvs. ca. 1/3 mindre enn dagens 

avrenning. 

Ved nedbør større enn 20 år, overskrides kapasiteten i fordrøyningstiltakene og overvannet 

ledes til flomveier. Flomveier i dette feltet ledes til Sørgefossbekken (se også kap. 5).  

› Delfelt 2 

I fremtiden vil dette feltet bestå av ca. 81 boligenheter, 5 fellestun, en barnehage og 4 p-

plasser. 

Overvann håndteres likt som for delfelt 1 (altså med etablering av regnbed på hver av 

enhetene/tomtene). Felles overvannsledninger kobler alle regnbedene/drensutløpene sammen 

og leder avrenningen til to felles infiltrasjons-/fordrøyningstiltak i delfelt 3 (her er det god 

infiltrasjon). Disse felles infiltrasjonstiltakene er nødvendige med bakgrunn i at vann i felt 2 

antas ikke infiltrert lokalt og regnbedene må tømmes for å ha kapasitet til neste regn. 

Generelt er planområdet meget bratt, terrenget må derfor arronderes og evt. terrasseres for å 

etablere disse infiltrasjonsarealene i delfelt 3.  

Det ene tiltaket (infiltrasjonsareal i sørvest) håndterer også den interne grusveien, som pga. 

høyder har fall mot dette tiltaket. Ellers se delfelt 4 for veiavrenning. 

Tot. fordrøyningsvolum i regnbedene i delfelt 2 vil da være på 759 m³, mens i de felles 

infiltrasjons/fordrøyningsarealene på 372 m³ (se  

Tabell 1). For utforming se kap. 4. 

Ved nedbør større enn 20 år, overskrides kapasiteten i fordrøyningstiltakene og overvannet 

ledes til interne flomveier. Grusveier med sine sidegrøfter vil avskjære flomavrenning på 

overflaten og lede flomvannet til hovedveien, som vil fungere som hovedflomvei. Videre 

transporteres flomvann mot sør fram til å treffe eksisterende flomvei (den under veikulvert). 

› Delfelt 3 

I fremtiden vil dette feltet bestå av ca. 55 boligenheter, 4 fellestun og 4 p-plasser. 
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I dette feltet viser grunnundersøkelse sandige masser, altså god infiltrasjon. Overvann 

håndteres derfor likt som i delfelt 1 (altså med etablering av regnbed på hver av   

enhetene/tomtene), men regnbedene klarer å infiltrere alt overvann, altså det ikke er noe 

videreført påslipp til bekk eller ledning. 

Tot. fordrøyningsvolum i regnbedene i delfelt 3 vil da være på 411 m³ (se  

Tabell 1). For utforming se kap. 4. 

Ved nedbør større enn 20 år, overskrides kapasiteten i fordrøyningstiltakene og overvannet 

ledes mot sør der det ligger en eksisterende flomvei langs jernbane ((se også kap. 5). 

› Delfelt 4 

Feltet består av veiareal, der hovedveien er asfaltert og de interne veiene har grusdekke. 

Det etableres grøfter langs alle veiene. Lett nedbør vil derfor fanges og tilbakeholdes av disse 

grøftene. Mens ved større nedbørsmengder (opptil 20 år), føres avrenning til to infiltrasjons-

/fordrøyningstiltak: et åpent infiltrasjons-/fordrøyningsareal og et lukket magasin, uten 

membran for å tilrettelegge for infiltrasjon. 

Det åpne infiltrasjonsarealet vil fordrøye avrenningen generert fra de tre øvre grusveiene i 

vest og øvre delen av gang-/sykkelvei, mens lukket magasin vil fordrøye avrenning generert 

fra de resterende veiarealer og nedre delen av gang-/sykkelvei. 

Siste delen av veien som ikke er mulig å føre til magasin pga. høyder, ledes til to 

infiltrasjonssandfang på hver side av veien, altså i grøft.  

Tototalt fordrøyningsvolum for infiltrasjonstiltak i delfelt 4 er på 287 m³, hvorav 58 m³ i det 

åpne infiltrasjonsarealet og 229 m³ i det lukkede magasinet (se  

Tabell 1). For utforming se kap. 4. 

Ved nedbør større enn 20 år, overskrides kapasiteten i fordrøyningstiltakene og overvannet 

ledes mot sør der det ligger en eksisterende flomvei gjennom veikulvert (se også kap. 5). 

 

Tabell 1 viser type løsning, dimensjonering og fordrøyingsvolum for hvert av delfeltene. 

 

Med bakgrunn i at plangrunnlaget er under utarbeidelse, er beregningene forenklet ved å 

benytte "en standard beregning" for hver type arealbruk, slik som boligenhet, p-plassareal og 

fellestun. 

Dette betyr at fordrøyningsberegningene i dette notatet er foreløpige og bør benyttes som 

veiledende tall for arealdisponeringen i reguleringsplanen. 

 

For barnehage forutsettes et totalt påslipp på 6 l/s, som tilsvarer maks. påslipp ihht. tilgjengelig 

areal/volum for infiltrasjonstiltak. 

Tabell 1. Lokale løsninger for fordrøyning (20 år + klimafaktor), arealbehov og fordrøyningsvolum for hvert felt. 
Plassering av tiltakene er vist i vedlagte overvannsplan.  
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Type  

LOD-tiltak  

Nød. areal av 

LOD-tiltak 

(hvor maks. 

vannhøyde  

= 0,3 m) 

Enkelt utslipp og 

fordrøyningsvolum 

 

Antall 

enheter 

Tot. utslipp og 

fordrøynings-

volum for 

lokale 

regnbed/infiltr

asjonsareal 

Utslipp til 

D
e
lf

e
lt

 1
 

Boligenhet Regnbed 20 m²  
0,5 l/s 

18 
9 l/s 

Bekk 

 

 

6 m³  108 m³  

P-plass Regnbed 50 m² 
0,5 l/s 

1 
0,5 l/s 

13 m³  13 m³  

Fellestun 

(liten) 

Regnbed eller 

infiltrasjonsareal 
40 m² 

0,1 /s 

1 

0,1 l/s 

12 m³  12 m³  

Tot 

     

 

Ca. 10 l/s 33 l/s* 

133 m³  

        

D
e
lf

e
lt

 2
 

 

Boligenhet Regnbed 20 m² 
0,3 l/s 

81 
24,3 l/s 

2 felles 

infiltrasj

ons-

arealer 

etablere

s i felt 3 

(alt 

mottatt 

overvann 

infiltreres

)*** 

4 m³  324 m³  

P-plass Regnbed 100 m² 
0,7 l/s 

4 
2,8 l/s 

30 m³  120 m3 

Fellestun 

(liten) 

Regnbed eller 

infiltrasjonsareal 
40 m² 

0,1 

3 

0,3 l/s 

12 m3   36 m³  

Fellestun 

(stor) 

Regnbed eller 

infiltrasjonsareal 
100 m² 

0,1 l/s 

2 

0,2 l/s 

29 m³  58 m³  

Barnehage 
Regnbed eller 

infiltrasjonsareal 
600 m² ** 

6 l/s 

1 

6 l/s 

221 m³  221 m³  

Tot 
     

Ca. 34 l/s 
 

759 m³ 

        

D
e
lf

e
lt

 3
 

Boligenhet Regnbed 20 m² 
Alt infiltreres 

55 
Alt infiltreres 

 

Alt OV 

infiltreres 

 

5 m³  275 m³  

P-plass Regnbed 80 m² 
Alt infiltreres 

4 
Alt infiltreres 

26 m³ 104 m³ 

Fellestun 

(liten) 

Regnbed eller 

infiltrasjonsareal 
30 m² Alt infiltreres 4 Alt infiltreres 
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8 m³ 32 m³ 

Tot      411 m³   

        

D
e
lf

e
lt

 4
 

Øvre delen Infiltrasjonsareal  180 m²  
Alt infiltreres 

1 
Alt infiltreres 

Alt OV 

infiltreres 

58 m³  58 m³ 

Nedre delen 
Lukket 

magasin**** 
380 m²  

Alt infiltreres 
 

Alt infiltreres 

229 m³  229 m³  

Tot      287 m³   

* Dette tilsvarer total påslipp fra regnbedene, samt direkte avrenning fra skogsområder. 

** Det finnes ikke noen plan enda for barnehage. Dette arealet er kun anslått. 

***Infiltrasjons-og fordrøyningsbasseng/areal I : volum = 280 m³, areal = 550 m² ,  

     maks vannhøyde = 500 mm  

     Infiltrasjons-og fordrøyningsbasseng/areal II : volum = 92 m³, areal = 290 m² ,  

     maks vannhøyde = 300 mm  

     NB: vannhøyder er avhengig av tilgjengelig areal 

**** Magasin etableres uten membran i bunn for å tilrettelegge for infiltrasjon. Bunnareal på 380 m² og 

fordrøyningsvolum på 229 m³.  

 

 

3.3 Overvannshåndtering under bygg- og anleggsarbeid 
Planområdet er ca. 125 000 m² og vil bli utbygget i flere etapper.  

Etablering av fordrøyningstiltak for hvert byggetrinn er derfor nødvendig for å tilfredsstille 

kommunes krav angående overvann i byggefasene.  

Her gis det en kort beskrivelse av hvordan overvannssystemet fungerer mhht. byggetrinnene: 

› Utbygning i delfelt 1: det antas at feltet ikke er egnet for infiltrasjon. Enkle tiltak 

(regnbed/infiltrasjonsarealer) i hver type arealbruk (som boligenhet, p-plassareal og fellestun) 

klarer ikke alene kommunes krav. Mht. kort avstand til Sørgefossbekken (og med det 

manglende mulighet til å benytte større skogsarealer til å forsinke/tilbakeholde avrenning), 

bør den angitte, felles overvannsledning til bekken etableres allerede nå. 

› Utbygning i delfelt 2: det antas at feltet ikke er egnet for infiltrasjon. Enkle tiltak 

(regnbed/infiltrasjonsarealer) i hver type arealbruk (som boligenhet, p-plassareal og fellestun) 

klarer ikke alene kommunes krav.  

Det kan bygges ut 1/3 av felt 2 uten at felles tiltak etableres, forutsatt følgende:  

- Trinnvis utbygning starter fra øvre delen av feltet 
- Delfelt 3 er ikke bygget enda 
- På arealer i felt 2 der det ikke bygges (de kommende byggetrinnene), beholdes 

dagens skog. 
   

› Utbygning i delfelt 3: hele feltet er godt egnet for infiltrasjon. Enkle tiltak 

(regnbed/infiltrasjonsarealer) i hver type arealbruk (som boligenhet, p-plassareal og fellestun) 

tilfredsstiller hver for seg kommunes krav. 
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For bygg- og anleggsprosjekter hvor det i anleggsfasen er fare for forurensning av 

overvann/resipienter eller hvor tiltaket i anleggsfasen kan påvirke avrenningsforhold, skal det 

utarbeides plan for håndtering av overvann i anleggsfasen.  

Utslipp til sårbare resipienter bør unngås. Forurensningspotensialet fra ustabile/erosjonsutsatte 

skråninger, plassering av massedeponier, rutiner for og lokalisering av drivstofflager/-påfylling, 

oljeskift o.l. må vurderes i forhold til overvannshåndtering.  

Det er viktig at arbeidsprosessene planlegges godt og at mulige miljøproblemer tas hensyn til tidlig 

i planprosessen (f. eks. med en miljørisikovurdering). I en anleggsplan kan det blant annet være 

aktuelt å ta med krav til:  

› Beskyttelse av vegetasjon og infiltrasjonsarealer/permeable flater  

› Beskyttelse av vassdrag og/eller grunnvann  

› Tiltak for å hindre erosjon og sedimenttransport/sedimentering  

› Tiltak for å redusere avrenningsvolum/-topp i anleggsfasen  

› Tiltak mot forurensning fra anleggsdriften  

› Avfallshåndtering i anleggsfasen  

Internkontroll og oppfølging er en viktig del av prosessen og byggherre må stille krav til 

entreprenør i kontraktsgrunnlaget (tilbuds-/anbudsgrunnlag, HMS-plan).  

Kvalitetssikringssystemer skal sikre en god gjennomføring av anleggsarbeidet og at dette følger 

gjeldende planer, krav og retningslinjer.  
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4 Prinsipper for overvannsløsninger 
Her gis en kort beskrivelse med prinsipptegning av hovedløsningene for overvann. 

Overvannshåndteringen er vist på vedlagt overvannsplan. 

4.1 Trinn 1 - Fanger opp og infiltrer 
Ved lett nedbør ledes takvann og avrenning fra inngangspartier til gressdekket areal i hagene for 

infiltrasjon (Figur 3).  

Tett renne benyttes til å lede bort vann fra husfundamentering. Avrenning spres deretter godt til 

infiltrasjonsarealet for å unngå erosjon. Dette kan gjøres ved f. eks. å steinsette renneutløpet 

(Bilde 1).  

 

Figur 3: Prinsippskisse av infiltrasjon i gressdekket arealer. (Kilde: COWI) 

 

 

Bilde 1: Eksempler av frakoblet takrenne. 

Åpne grøfter benyttes i tillegg for å fange opp og infiltrere veiavrenning (Figur 4 og Bilde 2). 
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Figur 4: Prinsippskisse av infiltrasjon av veiavrenning i åpne grøfter. (Kilde: COWI) 

 

 
 

Bilde 2: Infiltrasjonsgrøft langs hovedvei (E6 Minnesund). (Kilde: COWI) 

I tillegg til infiltrasjon, er det mulig å samle opp takvann i tanker for å gjenbruke regnvann f. eks. 

til vanning (Bilde 3). Denne løsningen ville bidra til å fange lett nedbør, dersom tanken er tomt. I 

tillegg vil regnoppsamling hjelpe til å spare drikkevann og bidra til et mer bærekraftig 

vannkretsløp, noe som er i tråd med konseptet for økolandsby. 

 

Bilde 3: Takvann samles i dunker for gjenbruk av overvann ved behov. (Kilde: www.bnriverkeeper.org) 
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4.2 Trinn 2 – Forsink og fordrøyning 
Ved større nedbør føres overvann videre til åpne eller lukkede fordrøyningstiltak. 

4.2.1 Åpne løsninger 
Det benyttes forskjellig type åpen løsning avhengig av tilgjengelig areal og fordrøyningsbehov. 

Regnbed 

Regnbedene etableres prinsipielt for å håndtere avrenning fra boliger, p-plasser og 

barnehagetomta. Kan evt. benyttes også for fellestun. 

Regnbed er utformet som en beplantet forsenkning i terreng der vann lagres på overflaten og 

infiltrerer ned gjennom ett filtermedium til grunnen eller via drensutløp til felles overvannsledning. 

I utgangspunktet benyttes for alle regnbedene en maks vannstand på 300 mm. 

I feltene der infiltrasjon ikke er mulig, etableres drensrør i bunn, som kobles videre til en felles 

overvannsledning. Denne ledningen leder vannet til et felles tiltak som etableres der grunnen har 

gode infiltrasjonsegenskaper. Generelt anbefales å etablere felles regnbed for å forenkle drift og 

vedlikehold. 

 

Figur 5: Prinsippskisse av regnbed. (Kilde: COWI) 

På vinteren vil ikke regnbed fungere normalt (selv tradisjonelle slukrister kan være islagt/tilstoppet 

på vinteren). Det er flomveiene som skal sørge for en trygg håndtering av vannet i ekstreme 

situasjoner – enten det er intenst sommerregn eller regn på frossen mark (vinterregn har lavere 

intensitet enn sommerregn). 

Et regnbed vil miste sin infiltrasjonsevne når det er tele i bakken, men dette avhjelpes med overløp 

som fører vannet ned til underliggende pukkomfylling (magasineringsvolumet for overløpsvann 

under bakken dimensjoneres i detaljprosjekteringen). På den måten fungerer regnbedet med et 

overflatemagasin+ infiltrasjon i normalfasen og overløp til underliggende magasin for spesielle 

vintersituasjoner (blokkert infiltrasjon).  Med en slik kombiløsning vil regnbed være en fungerende 

året rundt løsning. 

For å øke forsinkelsen og effekten av regnbedene, bør regnbedene etableres lengst vekk fra 

bebyggelsen på den enkelte tomt. Dette for å utnytte forsinkelsen og infiltrasjonsevnen på 

arealene beliggende mellom hus og regnbed.  
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Sist og ikke minst vil regnbed også fjerne forurensing fra p-plassavrenning. 

Tørt infiltrasjons- og fordrøyningsbasseng/areal 

Disse tiltakene etableres prinsipielt for å håndtere avrenning fra områder som ikke kan infiltrere 

vann i grunnen (f. eks. utløpene fra regnbed i felt 2 og veiavrenning). Tørt infiltrasjons- og 

fordrøyningsbasseng/-areal etableres hovedsakelig i delfelt 3, der infiltrasjon er mulig. 

Bassengets funksjon oppnås ved at det midlertidig tilbakeholdes et vannvolum fra en 

nedbørepisode ved at bassenget har en redusert "utløpskapasitet" (infiltrasjon). 

Bassengtypen kan etableres ved utgraving, ved utnyttelse av naturlige forsenkninger i terrenget 

eller ved oppbygging av dam. Bassenget etableres med et sandfang ved innløpet for å sedimentere 

partikler som over en lang periode kan redusere infiltrasjonen. Innløpet til bassenget 

erosjonssikres. Bassenget kan være grasdekket eller bestå av naturlig vegetasjon avhengig av 

eventuell annen bruk av bassengarealet. Overløpet viderefører overskridende overvann på 

terrengoverflate til nærmeste flomvei (i dette tilfellet langs jernbanespor) (Figur 6).  

Et tørt basseng har kun vann under regn, dette fordi vannet dreneres ut av bassenget etter hvert 

regn. 

 

Figur 6: Prinsippskisse av tørt infiltrasjons- og fordrøyningsbasseng/areal. (Kilde: COWI) 

Oversvømmbare arealer/flerfunksjonelle lekeområder 

Oversvømmbare arealer og flerfunksjonelle lekeområder er områder som både gir plass til lek, 

idrett, opphold og håndtering av regnvann (Bilde 4). I mange tilfeller kan vannet brukes til lek, og 

bidra til å gjøre lekeområdet ekstra spennende. Disse kan benyttes for fellestun og lekeplasser. 
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Bilde 4: Oversvømmbart areal ved en lekeplass. Høje-Taastrup kommune, Danmark. 

 

Åpne grøfter 

Ved å etablere terskler i åpne grøfter er det mulig å oppnå et visst fordrøyningsvolum.  

 

Bilde 5: Åpen veigrøft med terskler langs Ensjøveien, Oslo. (Kilde: COWI) 

I dette notatet har det ikke blitt tatt hensyn til dette mulige fordrøyningsvolumet pga. usikkerheter 

og konflikter angående åpne grøfter og inngangspartier av boligenheter. Dette utdypes i neste 

fase. 
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Lukket fordrøyningsmagasin 

Veiavrenning fra nedre delen av planområdet samles i sluk/sandfang og ledes til et eget 

fordrøyningsmagasin (Figur 7). Dette er vurdert som den mest egnede løsningen ihht. 

beliggenheten til veikulvert med tilhørende bratt og høy skråning. 

Som for infiltrasjons- og fordrøyningsbasseng, bidrar innløpets sandfang til sedimentasjon av 

partikler. Magasinet etableres uten membran i bunnen for å tilrettelegge for infiltrasjon. Overløp 

viderefører overskridende overvann på terrengoverflaten til nærmeste flomvei (i dette tilfellet 

gjennom veikulvert). Bassenget tømmes etter hvert regn. 

 

Figur 7: Prinsippskisse av lukket magasin med infiltrasjon i grunnen. (Kilde: COWI) 

4.3 Trinn 3 – flomvei 
Ved store nedbørstilfeller overskrides kapasiteten i fordrøyningstiltakene, og overvannet ledes til 

flomveier langs veinett. Tverr- og lengdefallet i veinettet sørger for at flomvann ledes trygt ut av 

planområdet frem til offentlige/eksisterende flomveier. Se flomveier i Figur 13. 

 

Bilde 6: Eksempler på flomveier i rabatt/gate, Oslo. (Foto: Tharan Fergus) 
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5 Flomvurdering – Sørgefossbekken 
Norconsult har vurdert flomsituasjonen for flere bekker i Gran kommune (ref. Sårbarhetsvurdering 

av bekker i Gran kommune, 2018). Analysen viser at ved å sammenligne kapasitet til 

stikkrennene/kulvertene/bekkelukkingene med resultatet fra flomberegningene i de undersøkte 

bekkene, er alle stikkrennene/kulvertene/bekkelukkingene underdimensjonerte (også for 20-

årsflom). 

Norconsult har i sin rapport benyttet to metoder for å anslå størrelsen på en 200-årsflom; 

Nasjonalt formelverk for små nedbørsfelt, via NVE sin nettapplikasjon Nevina, og den rasjonelle 

formel. De nevner ikke forutsetningene for sistnevnte, og det er usikkert på om tallet som fremgår 

av denne er inkludert klimafaktor eller ikke.  

200-årsflommen i bekken anslås med de to formlene til å være henholdsvis 6.5 og 11 m³/s. Det 

benyttes videre for modelleringen 11 m³/s. 

Kulvertene oppstrøms, langs Mohagavegen, antas å ha nok kapasitet til å lede flommen videre til 

planområdet. Dette er en konservativ antagelse, da vann som eventuelt oppstues av disse vil 

fordrøyes før det dukker opp i det aktuelle bekkefaret. Nedstrøms brukes kapasiteten på kulverten 

under jernbanen gitt av Norconsult, 1.25 m³/s. 

Terrengdata er hentet fra høydedata.no. COWI har basert seg på anslag av bekkeløp fra befaring 

den 23.10.2018 der bekkeløp er anslått til ca 0,75 m dybde og 1,5 meter bredde. Modellen er bygd 

i HEC-RAS 5.0.5, og er kjørt i 2D. 

Flommen kjøres gjennom med en varighet på tre timer med kulminasjonsvannføring. Resulterende 

utbredelse sees under i 
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Figur 8: Utbredelsen av en 200-årsflom med Q=11 m3/s. 

Detalj 1 

Detalj 2 
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Figur 9: Vannstand i detalj 1. 
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Figur 10: Vannstand i detalj 2. 

Flommodellen bekrefter at bekken flommer over der på befaring ble det registrert slake/lave 

bekkekanter og relativt flatt nærliggende terreng (se Bilde 7). 



 

 

     
 28  OVERVANNSHÅNDTERING ROGNKOLLEN ØKOLANDSBY – INNSPILL TIL REGULERING   

 http://projects.cowiportal.com/ps/A111033/Documents/03 Prosjektdokumenter/OV/KS_svo+erik_Rognkollen - overvannshåndtering III.docx 

 

Bilde 7: Eksisterende bekkefar ved ca. kote +250.  

En opprensking/utvidelse av bekkeløpet er ikke aktuelt mht. NVEs sine krav. Det anbefales derfor å 

etablere en voll mot Sørgefossbekken (Figur 11), for å kunne lede bekkevannet tilbake til sitt 

bekkeløp.  

 

Figur 11: Flomtiltak. 



 

 

 
OVERVANNSHÅNDTERING ROGNKOLLEN ØKOLANDSBY – INNSPILL TIL REGULERING 29

http://projects.cowiportal.com/ps/A111033/Documents/03 Prosjektdokumenter/OV/KS_svo+erik_Rognkollen - overvannshåndtering III.docx

Som vist i Figur 12, etableres flomvollen med sprengstein, som pakkes i fiberduk. Dette dekkes 

med stedlige masser der overflaten tilsås eller beplantes. Terrenget kan fylles opp på innside av 

tiltak for å kunne gi bedre terrengutforming/arrondering. 

Vollen er dimensjonert for en maks vannstand på ca. 400 mm, ihht. flomberegninger (se også 

Figur 9 og Figur 10). Vollen må detaljeres i detaljprosjekteringsfase. 

 

Mht. at terrenget er meget flat, antas det at bekken vil ha en relativ lav vannhastighet (altså, 

utforming av vollen er tilstrekkelig mht. evt. erosjonssikring). 

 

Figur 12: Flomvollsoppbygning. 

Voll skal etableres minimum 18 meter fra Sørgefossbekken.  

Videre viser flommodellen at en flomsituasjon i nedre delen av planområdet ikke vil medføre 

oversvømmelse på Rognkollens utbygning (Figur 8). 

I en flomsituasjon vil bekkekulvert under jernbane gå full. I dette tilfellet vil bekken renne mot 

sørøst langs jernbanen og videre mot en veikulvert (Rogne vei). Her vil vannstanden stige noe for 

så å renne videre mot sør via eksisterende flomvei og ut i Vigga elv. Se Figur 13. 

Flomveien langs jernbanen ligger lavere i terrenget enn de fremtidige boligenheter i nedre delen av 

planområdet: høydeforskjell mellom flomvei og grense til hager er mellom 3 og 5 m, altså boligene 

ligger enda høyere opp i terrenget (se Figur 11). I tillegg har flomveien et lengefall på ca. 2% 

(antatt fra høydekurver).  

En flomsituasjon i nedre delen av planområdet (altså der bekkekulvert er tett) vil derfor ikke 

påvirke planlagt utbygning av Rognkollen.  

Fremtidig utbyggingen i Rognkollen økogrend vil ikke økt flomfare nedstrøms.  
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Figur 13: Reguleringsgrensen og Innlandsgis kart over flomveier ved tette stikkrenner. NB: her vises det ikke at 
flomvann renner gjennom veikulvert, men ihht. terrenghøyde er det svært lite sannsynlig at vann renner forbi 
kulvert og ikke gjennom. 

 

Tegnforklaring 
 Reguleringsgrense 
 Bane NOR 
 Flomveier ved tette stikkrenner 
 Flomvei langs bane NOR 
 Flomvei mot Vigga elv 
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6 Oppsummering (innspill til 
reguleringsbestemmelser) 

 

I reguleringsbestemmelsene bør det stilles krav om at det i forbindelse med etterfølgende 

byggesak skal utarbeides detaljert VA- og utomhusplan for godkjenning, og at denne også skal 

redegjøre detaljert for håndtering av overvann (terrengendringer, høyder, teknisk løsning for 

overvannssystem m.v.).  

For Rognkollen Økolandsby er følgende bestemmelser som berører overvannshåndteringen 

foreslått: 

› Åpen, lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av 
alle tiltak. Det skal redegjøres for alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, 
samt flomveier. Overvannssystemet må være tilpasset områdets topografi og lokaliseringen av 
bygg og infrastruktur. Det skal sikres vannets frie løp. Overvann fra planområdet skal ikke 
kunne forårsake flom på tilliggende arealer. System for håndtering av overvann bør utnyttes 
som opplevelses- og estetisk element i grøntstrukturen.  

› Tilførselen av overvann til Sørgefossbekken skal ikke endres fra dagens situasjon. Overvann 
skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, forsinkelse og fordrøyning, eller 
på annen måte utnyttes som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og 
naturens selvrensingsevne utnyttes. Ny utbygning skal beholde en avstand på minimum 18 m 
fra bekkefar. 

› Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres hvordan lokal overvannshåndtering er 
ivaretatt, og valgte løsninger skal begrunnes. Valgt løsning skal forelegges kommunen for 
uttalelse før tillatelse til tiltak.  

› Gjennomføring av bygningsmessige tiltaket skal ikke gi negative endringer i 
avrenningssituasjonen nedstrøms. 

› I anleggsfasen tillates ikke urenset overvann ført til resipient. 


