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1. BAKGRUNN 

Areal+ AS arbeider med detaljregulering for hytteområdet Kingesnålen ved Mylla i Jevnaker 
kommune. Plan omfatter tilrettelegging for ca. 10 fritidsboliger med tilhørende teknisk infrastruktur 
og grøntområder. Som en del av tilretteleggingen inngår vurdering av flomfare, hensynet til 
eksisterende vassdrag/bekk og myr/våtmark samt lokal håndtering av overvann fra tette flater. 

Avgrensning av planområdet er vist på fig. 1. Det går en bekk med helårs vannføring gjennom 
område. Kartgrunnlaget viser også myrer i området og der er behov for å avgrense faktisk 
utstrekning av myr/våtmark og det er viktig å hensynta disse. Egen hensynssone rundt myr kan være 
aktuelt. 

Det bør være et mål at alle vassdragskryssinger (veger, stier og skiløyper) dimensjoneres til å kunne 
ta unna for en 200 års flom + klimapåslag (40% på vannføring). Utforming og plassering må ikke føre 
til uheldige vassdragstekniske konsekvenser slik som erosjon og flom. Disse forholdene bør avklares 
på reguleringsplannivå. Omlegging og lukking av vassdrag skal unngås så langt det er mulig.  
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Reguleringsplanen skal redegjøre for håndteringen av overvann og overvann skal i størst mulig grad 
håndteres lokalt innenfor det enkelte utbyggingsområde. Det er et generelt mål at overvann som 
genereres innenfor utbyggingsområdet ikke skal bidra til økt flom nedstrøms eller i bekken. 

 

Figur 1: Avgrensning av planområdet vist med sort stiplet linje. Lyse områder viser myrområdet som avgrenset 
på grunnlagskartet.  
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2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Utførte undersøkelser omfatter befaring med tiltakshaver 23.10.2020, gjennomgang av 
grunnlagsmaterialet fra planlegger og innhenting av relevant kart- og datagrunnlag for vurdering av 
hydrologiske forhold. 

Befaringen omfattet registrering av utstrekningen av myr/våtmark og karakterisering av 
løsmassedekket ved bruk av skovlbor.  

2.1. Naturgrunnlaget 

Topografi, løsmassefordeling og berggrunnsforhold har betydning for valg av lokal avløpsløsning som 
infiltrasjon mv. og de samme faktorer har også betydning for flomforhold ved 
utstrømning/fordrøyning i myr mv. 

Løsmassekart for området (www.ngu.no) indikerer at det aktuelle planområdet har tynt 
løsmassedekke av humus og usammenhengende bunnmorene på fjell samt noe torv/myr/våtmark 
(fig 2).  

 
Figur 2: Løsmassekart fra NGU (www-ngu.no 

http://www.ngu.no/
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Berggrunnskart over området (fig 3), viser at planområdet består av kalkstein, dvs. knollekalk og 
kalkholdig skifer i veksling. 

 

Figur 3: Berggrunnskart over planområdet med omegn (www.ngu.no) 

 

2.2. Observasjoner ved befaring 

Registrering og kartlegging under befaringen viste at utstrekningen av myr/våtmark avviker noe fra 
det som framgår av kartgrunnlaget på figur 1 og 2. Det er også større utbredelse og tykkelse på 
bunnmorene enn hva som framgår av kartet på figur 2. 

Figur 4 viser utstrekningen av myr/våtmark kartlagt ved skovlbor. Som vist på kartet, er 
utstrekningen av myr/våtmark noe større enn opprinnelig kartgrunnlag og faktisk utstrekning er vist 
som lyst blått + skravert areal.  

Det ble observert et tidvis aktivt flomløp der bekken går over myrområdet og renner mot et annet 
bekkeløp i sørøst vist med blå pil på kartet. 

Det er to kulverter der bekkeløpene krysser veg der de går inn i planområdet (korte blå piler på fig 4). 
Begge kulvertene er 300 mm ID. 

Aktuell trase (prinsippløsning) for vegadkomst på fastmark utenom myr inn til og innenfor 
planområdet er vist med røde piler på fig 4. 

Fotopunkt 1 – 4 er vist på kartet figur 4 og foto er vist nedenfor. Disse viser veg inn i og innenfor 
området, bekkeløp og myrområdet. 

http://www.ngu.no/
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Figur 4: Kartutsnitt med planområdet (sort linje), utstrekning av våtmark/myr (lyst blått + skravert areal),
flomløp (lang blå pil), eksisterende kulverter (korte blå piler), fotopunkter (nr 1 –4) og aktuell trase for
vegframføring på fastmark (røde piler).
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Figur 5: Fotopunkt 3 mot sør. Aktuell vegtrase inn i området (eksisterende skiløype). 

 

 

Figur 6: Fotopunkt 1 mot nord. Myrområde med gjennomgående bekk og flomløp. 
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Figur 7: Fotopunkt 2 mot sør. Veg langs bekken i kanten av planområdet 

 

 

Figur 8: Fotopunkt 4 mot sør. Bekkeløp inn i planområdet 
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3. VURDERING AV FLOMFORHOLD 

Vurdering og risiko knyttet til flom er relatert til bekken gjennom planområdet. Det er her gjort 
beregning av maksimal vannføring gjennom planområdet ved en 200-års flom med 40 % klimapåslag. 

3.1. Metode 

For beregning av avrenning fra nedbørfeltet til bekken gjennom reguleringsområdet er benyttet ”Den 
rasjonale metode”:  

Q = C * i * A 

C = avrenningsfaktoren, i = dimensjonerende nedbørsintensitet, l/(s*ha) og A = feltareal, ha 

Avrenningsfaktoren brukt i beregningene er vektet i forhold til andel skog og bart fjell innenfor 
nedbørfeltet. Denne skaleres for økt gjentaksintervall.   

Dimensjonerende nedbørsintensitet bestemmes fra IVF-kurven for området for et gitt 
gjentaksintervall og med en varighet lik feltets konsentrasjonstid. Konsentrasjonstiden er tiden 
vannet bruker fra ytterkant av nedbørfeltet til utløp/målested (stikkrenne). 

Konsentrasjonstiden beregnes av formelen: 

tc = 0,6 * L / H0,5 + 3000 * Ase 

tc = tidsfaktor i minutter, L = lengde av feltet i m, H = høydeforskjellen i feltet i m og Ase = andel innsjø 
i feltet (forholdstall). 

3.2. Nedbørsdata 

Nedbørsdata hentes fra nærmeste nedbørstasjon med gode data for IVF-kurver (intensitet, varighet, 
frekvens). 

Nærmeste aktuelle nedbørstasjon er Gardermoen (NMI-stasjon 4781) og IVF-kurver er vist i tabell 1 
og 2.  

Tabell 1: IVF-kurver for Gardermoen nedbørstasjon 
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Tabell 2: IVF-data for Gardermoen 

 

3.3. Nedbørfelt 

Utstrekningen av bekkens nedbørfelt ved innløp ved utløp av planområdet er beregnet på grunnlag 
av topografisk kart og vist på figur 9 og 10. 

 
Figur 9: Nedbørfelt for bekken ved innløp til planområdet (181 490 m2) 
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Figur 10: Nedbørfelt for bekken ved utløp av planområdet (286 930 m2) 

3.4. Resultat 

Flomberegningen er gjort for bekken både ved innløp til utløp av av planområdet. Dimensjonering for 
flom er gjort for utløpet av planområdet og avviket utgjør en sikkerhetsfaktor i beregningen. 

Nedbørfeltet ved innløp planområdet har nedbørfelt 181 490 m2 (ca. 18 ha), største lengde ca. 490 
m, en høydeforskjell på 80 m og beregnet tilrenningstid (konsentrasjonstid) på 33 min. 
Avrenningskoeffisienten er som for skog med løsmassedekke av morene og torv, dvs. 0,3.  

Maksimal beregnet vannføring inn i planområdet i en 200-års flom med 40 % klimapåslag vil være ca. 
1,1 m3/s.   

Nedbørfeltet ved utløpet av planområdet har nedbørfelt 286 930 m2 (ca. 28 ha), største lengde ca. 
570 m, en høydeforskjell på 80 m og beregnet tilrenningstid (konsentrasjonstid) på 37 min. Maksimal 
beregnet vannføring i en 200-års flom med 40 % klimapåslag vil være ca. 1,4 m3/s.   

Aktuell dim på kulverter for bekken i flom under veg vil være 550 mm i øvre del og 600 mm i nedre 
del forutsatt 5 % fall 
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4. FORSLAG TIL LOKAL OVERVANNSLØSNING 

Planen med plassering av tomter og byggegrenser bør legge opp til at eksisterende våtmark/myr og 
bekken ikke berøres av utbyggingen. Det bør etableres en byggegrense på 10 m fra eksisterende 
våtmark/myr og bekk. 

Håndtering av overvann lokalt og på hver tomt baseres på en 3-trinns strategi som vist på fig 11. 
Tretrinnsstrategien innebærer å: 

1.   Infiltrere små nedbørsmengder. 

2.   Fordrøye og forsinke større nedbørsmengder. 

3.   Lede overvannet trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørshendelser. 

Andre trinn kan være lokal fordrøyning og infiltrasjon på egen tomt eller innenfor utbyggings- og 
reguleringsområdet. Tredje trinn er skadefri flomveg. 

 

Figur 11: Tretrinns strategi for håndtering av overvann. 

4.1. Trinn 1 

Første trinn kan være torv/grasdekte takflater, bevare mest mulig av tomtearealet uberørt som 
dagens naturområde og ikke etablere andre tette flater enn takflater.  

4.2. Trinn 2 

Grunnprinsipp for trinn 2 er fordrøyning og infiltrasjon av overvann fra tak i parkerings- og 
vegområde på egen tomt. Som hovedprinsipp skal overvannet fortrinnsvis infiltreres i grunnen slik at 
vannets naturlige kretsløp opprettholdes. 

Det forutsettes at veg- og parkeringsareal tilføres grove masser, dvs. pukk, singel og grus samt evt. 
sprengstein til fordrøyningsvolum og areal for infiltrasjon. Bruk av drensrør som sprederør (helst 
manifold og 50 mm korrugerte drensrør) for bedre arealfordeling av nedbørsvann gir bedre 
utnyttelse av fordrøyningsvolumet og samtidig økt infiltrasjon.  

Dersom hver tomt har 100 m2 areal med tilførte grove sorterte masser med tykkelse 0,3 m, utgjør 
det et magasinvolum på 9 m3. Det kan samtidig forventes noe infiltrasjon dersom underlaget er 
morene eller sprengt fjell. Aktuell infiltrasjonskapasitet er vurdert til 10 cm per døgn. 

Tabell 3 viser vannvolumet som generes fra et takareal på 230 m2 med 200-års gjentaksintervall med 
40 % klimapåslag. Tabellen viser også nødvendig fordrøyningsvolum dersom takvannet infiltrerer 
under magasinområdet (veg- og parkeringsareal) på 100 m2 med en infiltrasjonskapasitet i 
underliggende masser på 10 cm/døgn. For andre takarealer vil nødvendig magasinvolum kunne 
beregnes ved enkel lineær sammenheng. 
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Tabell 3: Beregnet vannvolum ved avrenning fra 230 m2 takareal med 200-års gjentak og klimafaktor på 1,4 

 

Beregningene viser at nødvendig magasinkapasitet for tilbakeholdelse av alt takvann er i samme 
størrelsesorden som det som faktisk kan etableres på hver tomt, dvs. ca. 8 – 9 m3. Dersom dette 
systemet fungerte optimalt, ville det ikke oppstå avrenning selv ved en 200-års nedbørshendelse. Det 
er imidlertid flere forhold som medfører at forholdet ikke er ideelt. Både volumet på pukkmagasinet 
og graden av utnyttelse av dette kan være betydelig mindre enn forutsatt. Også 
infiltrasjonskapasiteten kan for enkelte områder og tomter være lavere enn 10 cm/døgn. 

Samlet sett vil imidlertid tiltaket med spredning av takvannet i tilførte grove masser medføre at det 
ikke blir økt og raskere avrenning fra området sammenlignet med dagens situasjon. 

5. KONKLUSJON 

Bekken som går gjennom reguleringsområdet, går i en relativ bred forsenkning og over og gjennom 
myrområder. Det gjort flomberegning for bekken som viser at dagens bekkeløp inkl. omgivende 
forsenkning og myrområder har kapasitet til en 200-års flom inkl. 40 % klimapåslag. 

Forutsatt etablering av hensynssoner langs bekk og myr, er det ingen innvirkning eller 
flomskadepotensiale på aktuelt byggeområde. Ved kryssing av bekken gjennom området med veg, 
skiløype ol. må det etableres kulverter med ID 600 mm. 

Vi vil anbefale at overvann fra tette flater, dvs. takareal, ledes til veg- og parkeringsareal for 
fordrøyning og infiltrasjon. Fordrøyningen i tilførte grove masser (pukk/grus) med infiltrasjon i 
underliggende stedlige masser vil utgjøre hoveddelen av avrenningen fra tette flater. Overvann vil på 
denne måten håndteres innenfor hver tomt og innenfor reguleringsområdet.  

Det aktuelle området ligger i skrånende terreng med avrenning mot skog og videre mot Mylla og det 
er ingen risiko for flompåvirkning/flomskader nedstrøms reguleringsområdet. Ovenfor 
utbyggingsområdet går veg med avskjærende veggrøft. Nedbørfeltet ovenfor vegen er svært lite og 
vil ikke kunne generere flomvann som kan skade bygninger.  

Mest aktuell trase for framføring av veg på fastmark utenom myr og våtmark til og gjennom 
planområdet fram til aktuelt tomteområdet er vist på figur 12. 
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Figur 12: Aktuell trase for vegframføring  


