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Til: Øyer kommune 

Fra: Norconsult AS v/ Steinar Myrabø 

Dato 2019-11-04 

Overvannsplan for Trodalen trinn 2 

I forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for utbygging av trinn 2 i Trodalen boligfelt i Øyer (figur 1) 

er det utarbeidet en drenerings-/overvannsplan for området.  

1 Problemstilling 

Hovedformålet med planen er å legge til rette for boligbygging i et tidligere grustak. Hele planområdet 

på 16,4 ha er delt inn i 3 delområder/trinn hovedsakelig for utbygging av boliger, samt en forbindelses-

veg («Tverrvegen») mellom fylkesveg 361 og 312 (figur 2). Forbindelsesvegen og sikring av at flomvann 

ikke kommer inn i planområdet fra Søre Brynsåa behandles ikke her, da det er egne prosjekter på det. 

Trinn 1 er allerede utbygd og har egen overvannshåndtering. I dette notatet skal en se på 

overvannshåndteringen i trinn 2, der en må ta hensyn til det som i fremtiden vil kunne drenere inn fra 

trinn 3 og andre oppstrøms områder. De inngrepene som utbyggingen vil medføre vil endre dreneringen 

og overvannsavrenningen i og fra planområdet. En skal her generelt ha høyt fokus på lokal og åpen 

overvannshåndtering for deretter å lede overvannet trygt ut i Søre Brynsåa.  

 

Figur 1 Oversiktskart der planområdet (i Jevnegruva) er markert med rød sirkel.  
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Figur 2 Kart over reguleringsplan fra 2014 (under rev.). Boligene rundt det nederste veinettet (til venstre) er trinn 

1, mens de rundt det midterste veinettet er trinn 2 og de rundt det øverste veinettet er trinn 3. Planlagt 

forbindelsesveg mellom fylkesveg 361 og 312 vises i sør-øst.  

 

 

2 Feltbefaring og feltbeskrivelse 

Det er foretatt feltbefaringer av planområdet ved flere anledninger i 2018. Høydedragene mot Søre 

Brynsåa danner feltgrensen i nord-vest, mens den nye forbindelsesvegen er sør-østlige grense. 

Høydedraget hvor den anlagte gang-/sykkelveien ligger danner feltgrensen i nord-øst. Planområdet er i 

dag et større sammenhengende gruveområde, der en har gravd seg så langt ned at grunnvann kommer 

opp i dagen og i fuktige perioder med en del snøsmelting og/eller regn drenerer på overflaten til 

nedstrøms områder. Ved enkelte anledninger har det drenert ut veldig mye grunnvann fra kildelignende 

horisonter om lag midt i trinn 2. Siden det har vært mye kjøring med tunge lastebiler og anleggsmaskiner 

i området, så er terrengoverflaten ganske hardpakket, og det renner av relativt mye regn-

/snøsmeltevann på overflaten. Det var tydelige spor i terrenget av vann som hadde drenert ned mot 

Trinn1. Kommunen sørget i 2018 for å lage avskjærende grøfter som i dagens situasjon leder alt vann 

på overflaten ut i Søre Brynsåa rett ovenfor Trinn 1. Disse blir påvirket/nedbygd når trinn 2 bygges ut. 

Planområdet er også sårbart dersom vann kommer inn fra Søre Brynsåa fra nord via trinn 3. 

Skråningene mot Søre Brynsåa i trinn 2 er svært bratte. Planområdet er terrassert med relativt store 

flater som har liten helning. Skråningene og vegene mellom flatene er derimot ganske bratte, og mange 
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steder så en kraftige erosjonsspor. Terrenghøyden varierer mellom ca. kote 200 og 220, og terrenget 

heller ned mot trinn 1. 

Som figur 3 antyder, så er det sannsynligvis hovedsakelig breelvavsetninger i området, eller kanskje 

rettere sagt det var det før masseuttaket startet. Oppstrøms er det tykk morene. På befaringen så en at 

det var store variasjoner i type løsmasser de ulike stedene i området, med innslag av alt fra store 

steinblokker til sandig silt. Dette indikerer at infiltrasjonsevnen ikke er så god som antatt i figur 4. Dette 

understøttes av prøveboringer som ble utført i området, der en bl.a. presset ned vann underveis for å 

se på trykkmotstanden. Det var ikke så lett å tolke resultatet av boringene mht å finne definerte 

lagdelinger, men det ble anslått at det generelt var kun noen få meter ned til bunnmorene i trinn 2, mens 

den i trinn 3 var en god del dypere ned. Det ble også satt ned grunnvannsrør for peiling av 

grunnvannstanden ved ulike situasjoner. I trinn 2 var grunnvannstanden fra 0 til om lag et par meter 

under overflaten i fuktige perioder, mens den ved alle målingene var mer enn 8 meter i trinn 3, dvs. tørt 

i alle rørene.  

Planlagt bebyggelse i trinn 2 og 3 utgjør hhv. 0,6 og 0,5 ha, mens samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur utgjør 0,3 og 0,2 ha. Planlagt grønnstruktur som heller ned mot nedre del av trinn 2 utgjør 

hhv. omlag 2 og 1,5 ha. 

 

 

 

Figur 3 Løsmassekart for det aktuelle området, der grønt viser tykk morene, mens oransje viser breelvavsetning. 
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Figur 4 Kart som viser antatte infiltrasjonsevne for løsmassene i det aktuelle området, der mørkeste lilla farge viser 

godt egnede masser, mens de lysere områdene viser middels egnede masser. 

 

 

3 Analyser 

Nedbørfelt og avrenning  

Den delen av planområdet som kommer til å drenere ut til Søre Brynsåa via planlagt overvannssystem 

har et areal på ca. 5,1 ha, der om lag 1,6 ha er planlagt å være tette flater, som tak og veirelatert areal. 

Siden Søre Brynsåa allerede har kapasitetsutfordringer nedstrøms og det er mye 

grunnvannsutstrømning i planområdet ved flomsituasjoner, så bør det i utbyggingen tilstrebes å få til 

naturbasert lokaltilpasset overvannshåndtering med mest mulig fordrøyning/flomdemping. 

Infiltrasjonsløsninger er ikke aktuelt her pga. grunnvannsutstrømningen. 

I analysene er det forutsatt at det blir en god lokal overvannshåndtering i planområdet, og minst slik at 

ferdig utbygd område skal kunne håndtere og ikke øke flomvannføringen nedstrøms i forhold til før 

utbygging. Derfor gjøres det her en enkel vurdering av vannmengdene for det naturlige feltet før 

utbygging ved dimensjonerende flom, som er vurdert til 200 års gjentaksintervall og med klimafaktor på 

1,4 (www.klimaservicesenteret.no). 

http://www.klimaservicesenteret.no/
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Det var ikke mulig å få beregnet feltparameterne ved hjelp av NVE’s analyseverktøy NEVINA, da det i 

planområdet ikke er noen definerte bekker som er registrert i NVE’s kartregister. Alle feltparameterne i 

forbindelse med flomberegningene er derfor beregnet og vurdert manuelt.  

For å optimalisere overvannshåndteringen og samtidig ta hensyn til høydeforskjellene i planområdet, så 

foreslås det å drenere overvannet som vist i figur 5 og vedlegg 1. Vannet ledes ut fra trinn 2 på to ulike 

steder til en samleledning som fører vannet direkte ut i Søre Brynsåa. Overvannet fra de tette flatene 

markert som 3a og 2a (fra hhv trinn 3 og 2) ledes til overvannsledning A, mens resten (markert som 3b 

og 2b) ledes til overvannsledning B. 

 

 

Figur 5 Oversiktskart som skisserer overvannshåndteringen og dreneringsveiene (gule stiplede linjer) fra de tette 

flatene i trinn 2 og 3. Pilene viser hva som ledes mot hhv dreneringsvei A og B ut av området, som samles til en 

dreneringsvei (C) ut mot Søre Brynsåa. Lokalt areal på de ulike tette flatene er også angitt. Blå og grønne stiplede 

linjer viser hhv dreneringsveier ut fra bygningene og leirpropper for å stoppe den videre dreneringen i løsmassene 

(tette rundt rørene). Større kart sees i vedlegg 1. 

 

Flomberegning 

Det finnes ulike metoder for flomberegning avhengig av tilgjengelige data/observasjoner i området og 

størrelsen på avrenningsfeltet. Ifølge veileder fra NIFS prosjektet «Veileder for flomberegninger i små 

uregulerte felt» (ref. 2) bør en vurdere metodene ut fra datagrunnlag i området, men at det er fornuftig 

å benytte flere metoder (minst to) og sammenligne resultatene før en går videre med en metode. Feltet 

her er så lite at det er bare er den rasjonelle metode som egner seg. 
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Dimensjoneringsgrunnlag 

Tilgjengeligheten av observasjoner i nærområdet:  

Det eksisterer ingen avrenningsstasjoner i små felt i nærliggende områder. Heller ingen nedbør-

stasjoner med lang nok serie til å bruke en pålitelig IVF kurve. Dataene for Sogstad på Gjøvik er tidligere 

vurdert av Norconsult på Lillehammer til å være de beste for regionen og anbefalt benyttet (se figur 6). 

Konklusjon er da at 10 minutts verdien for et 200 års regn i Øyer er ca. 13 mm, og 22 mm for 30 minutt. 

Det stemmer også bra med regionsverdien for 200 års nedbør angitt i rapport fra NIFS prosjektet (ref. 

1). 

Flomberegning med den rasjonelle metoden 

Metoden er nærmere beskrevet bl.a. i Myrabø (1991; ref. 3), der flomvannføringen beregnes ut fra en 

avrenningskoeffisient, dimensjonerende nedbørintensitet, feltareal og en klimafaktor. Avrennings-

koeffisienten angir hvor stor del av nedbøren som renner hurtig av og bidrar til flomtoppen, og velges i 

de ulike deler av feltet ut fra tabell med ulike terrengtyper med justering ut fra løsmassetype og 

terrenghelning. Dimensjonerende nedbørintensitet er tatt ut fra IVF-kurven for nedbørstasjonen på 

Sogstad med varighet basert på aktuelle tilrenningstider for vannet som bidrar til flomtoppen og 200 års 

returperiode, som er dimensjonerende gjentaksintervall basert på anbefalinger fra Øyer kommune. 

Klimafaktoren settes til 40% etter anbefalinger i klimaprofilene på www.klimaservicesenteret.no. 

 

 

Figur 6 IVF kurve i mm for nedbørstasjonen Sogstad, som er benyttet i flomberegningsanalysene. 

 
 

http://www.klimaservicesenteret.no/
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Avrenninga Q fra det naturlige feltet før utbygging av området: 
 
Q= C × i × A  
 

• C = avrenningsfaktoren. På bakgrunn av nedbørfeltets egenskaper, nevnt ovenfor, samt tillegg for 

200-års flom, er det ut fra beregninger valgt å benytte en avrenningskoeffisient C på 0,3.  
• i = dimensjonerende nedbørintensitet i l/(s×ha) 

• A = feltareal i ha, A = 5,1 ha  

 
Dimensjonerende nedbørintensitet varierer med gjentaksintervallet og feltets konsentrasjonstid. 
Konsentrasjonstida blir vanligvis utregnet ved formelen: 
 
tc = 0,6 × L × H -0,5 + 3000 × Ase = tidsfaktor i minutt 
L = lengde av feltet  
H = høgdeforskjellen i feltet  
Ase = effektiv andel innsjø i feltet = 0 (ingen innsjøer) 

 
Men siden feltet er terrassert, så er det vanskelig å benytte dette formelverket. Vi anslår heller 
konsentrasjonstiden for hele nedbørsfeltet: tc ~ 30 minutter. 
 
Dimensjonerende nedbørsintensitet ut fra IVF-tabell (tabell 1) for Sogstad med 200 års intervall ved 
tidsfaktor 30 minutt: i = 121 l/(s×ha). 
 

 
Tabell 1: IVF-tabell i l/(s×ha) for nedbørstasjonen Sogstad, som er benyttet i flomberegningsanalysene. 

 
 
Den naturlige avrenninga Q (før utbygging) fra planområdet ved en 200-års flom blir: 
 
Q200 = C × i × A = 0,3 × 122 × 5,1 = 190 l/s    

 
Korrigert med et påslag for klimafaktor som settes til 40% gir det en avrenning på: 
Q200+klf = 190 l/s × 1,4 ~ 260 l/s ~ 5000 l/s·km² 
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Avrenninga etter utbyggingen er beregnet på samme måte ut fra prinsippene beskrevet tidligere i kapittel 
3 og skissert i figur 5. Resultatet er vist i figur 7. Den store usikkerheten her er 
grunnvannsutstrømningen. Det er derfor viktig å ta tilstrekkelig hensyn til den ved planlegging av 
overvannsløsningene. For eksempel så bør de åpne veigrøftene dimensjoneres for å ha tilstrekkelig 
kapasitet for å kunne håndtere en 200 års nedbørhendelse, da dypdreneringen og pukken under 
overflata av veigrøfta/veien (se figur 8) da kanskje ikke har mer kapasitet enn å kunne håndtere/drenere 
ut grunnvannet.  
 

 

Figur 7 Flomberegningsanalysene for de ulike delområdene og totalt for hele området. Før angir beregninger for 

opprinnelig hele arealet før utbyggingen. Per angir beregninger for permeabelt areal etter utbyggingen. For 

forsinkelsestiden og 200 års flom etter utbyggingen angis det i tabellen verdier for både uten og med 

fordrøyningsløsninger (før og etter skråstreken). 
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4 Drenerings-/overvannsplan 

De inngrepene som utbyggingen i planområdet medfører, vil endre (bl.a. øke) dreneringen og 

flomavrenningen i og fra området ganske mye. I flomsituasjoner har en i dag allerede problemer med 

både grunnvannsutsig og overflateavrenning i selve planområdet og mot nedstrøms områder (Trinn 1).  

Det må etableres gode dreneringsløsninger og lokaltilpassede tiltak for å unngå erosjon, vann på avveie 

og flomskader både innen utbyggingsområdet og nedstrøms. En viktig effekt er her i tillegg å drenere ut 

og senke grunnvannsspeilet slik at en ikke får grunnvannsutsig, samt at blokkbebyggelsen kan ha 

kjellere. 

Overvannsplanen beskriver tiltak for naturbasert overvannshåndtering i området. 

 

Viktige prinsipper for overvannshåndteringen i området: 

Det bør her i utgangspunktet prioriteres åpne løsninger for overvannshåndtering med fordrøyning og 

flomveier, samt å vurdere muligheter for infiltrasjon der det er ønskelig (her er det ønskelig bare i Trinn 

3). Alle overflater på bakkenivå bør være permeable så langt det er mulig. Lukka rør bør helst bare 

benyttes der en må krysse veier med stikkrenner, ev. for å drenere/lede vann ut fra et «innestengt» 

område som her. Dypdrenering under veier ol. (som vist i figur 8) er et alternativ hvis åpne løsninger 

ikke kan benyttes eller er tilstrekkelig, som her i trinn 2. Dypdrenering er også svært nyttig i/under grøfter 

og under stikkrenner der det er mulig og hensiktsmessig for å unngå iskjøving og tetting av 

dreneringsveier, samt for å redusere erosjon i bratte områder. Det vil også forbedre infiltrasjonen og 

fordrøyningen i området. 

En må se på hele nedbørfeltet til planområdet; både hva som kan komme fra oppstrøms områder (ev. 

inkludert tilgrensende felt, både eksisterende og planlagte), i utbyggingsområdet og hva som ev. tilføres 

nedstrøms. Det er viktig å ha kontroll på erosjonsfare, ev. sedimenthåndtering, frostproblem og 

flomvannføring, samt ikke slippe flomvann videre uten å lede vannet kontrollert til regnbed, dammer, 

forsenkninger og/eller flomgrøfter.  

Ukontrollerte utslipp til terreng må unngås (gjelder også fra enkeltstående tomter). 

Det må settes av nok plass til drenering og dreneringstiltak i utbyggingsområdene. Her må det også 

settes av plass til fordrøyning og drenering på den enkelte eiendom, i tillegg til hoved-dreneringsveiene 

i grøftene og under veiene.  

Alle LOD (lokal overvannshåndtering/-disponering) tiltak virker inn på å redusere flomtoppen og i tillegg 

renser vannet. Jo mere og større LOD tiltak, desto mindre flomvannføring trenger en å håndtere i 

flomgrøftene/flomveiene. Mange av tiltakene er også positive mht miljø, helse, trivsel, osv., og mange 

ser i dag på overvannet som en ressurs som kan benyttes til det gode for nærmiljøet.  

Hvis en må føre ekstra vann til andre dreneringsveier i området, så må en gjøre beregninger om de tåler 

den ekstra belastningen, og ev. gjøre nødvendige tiltak. 

Trygge flomveier bør utredes, som det er gjort her, også mht. utfordringer med frost; kjøving og 

igjenfrosne stikkrenner. 

Det bør utarbeides en plan for hvordan en håndterer en ev. flomsituasjon i utbyggingsperioden, spesielt 

mht å hindre overvannsproblemer, erosjon/utvasking, sedimenttransport og vann på avveie. Det bør inn 

i anbudsgrunnlaget. Risiko for flom og tiltak mot dette er kommentert i risikovurdering/SHA-plan. 

For at alle tiltakene skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen, så bør det utarbeides en drift- 

og vedlikeholdsplan. Da minimerer en sjansene for flom-/overvannsproblemer, som kan føre til store 

skader. Erfaringer viser at mangel på drift og vedlikehold er en av de viktigste årsakene til 

skadehendelser ved både små og store flomsituasjoner. Det som ev. blir kommunalt må inn i 

kommunens drift og vedlikeholdssystem. 
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Figur 8 Prinsippskisse for veidreneringen, som blir hoved dreneringsveiene i området. Her med en grøft som har 

forbindelse til dypdreneringen under veien, det er forutsatt tilbakefylling med drenerende masser under trau ned til 

ledningssonen. Annen VA ligger under veien litt høyere enn dypdreneringen. Grønn strek angir fremtidig 

terrengoverflate. 

 

Menneskeskapte forhold som spesielt må vurderes for utbyggingsområdet: 

Takflater:  

En må her ha kontroll på vannet fra alle taknedløp og fordrøye vannet, f.eks. via regnbed og/eller 
fordrøyningsgrøfter, før det ledes i fordrøyningsgrøfter (blå stiplede linjer i figur 5 / vedlegg 1) til 
nærliggende hoved-dreneringsgrøft i veien. Blå/grønne tak bør vurderes for alle takflatene, i hvert fall 
for de over 500 m². Det finnes mange ulike løsninger på grønne tak (som bør ha en viss helning), f.eks. 
tynne sedumtak og sedumtak kombinert med leca for å oppnå mer fordrøyning. Blå tak egner seg på 
nesten helt flate tak, der en i utgangspunktet har mulighet til å fordrøye alt regn fra intense 
nedbørepisoder og slippe det kontrollert ut via ett eller flere nedløp der en kan regulere vannmengden. 
Det er det siste året utviklet mange ulike og forbedrede kombinasjonsløsninger for blågrønne tak. 
Takvann kan også samles opp og brukes til ulike formål, bl.a. vanning av grøntområder.  
 
Da det her er usikkert om utbygger vil anlegge fordrøyningsløsninger på takene til de største bygningene 
med kjeller, foreslår vi, som vist i figur 5 / vedlegg 1, å lede takvannet ned i dreneringen rundt bygningene 
og fordrøye det der i flomsituasjoner. Det gjøres ved å anlegge en leirpropp i dreneringen ut mot 
dypdreneringen under veiene og ha et strupt utløp via en 100 mm drensledning. Det gjøres imidlertid 
oppmerksom på at denne forutsetningen kan gi risiko for vann i p-kjellerne dersom ikke disse bygges 
vanntette. 

Parkeringsplasser:  

Parkeringsplasser bør være gruslagt, f.eks. armert grus, eller bruke permeabel belegningsstein, ev. 
permeabel asfalt. Drenering ledes trygt til nærmeste forsenkning/regnbedd i grønt område eller 
veigrøft/veidrenering. Hvis det anlegges tette flater så må overvannet ledes til lokal fordrøyning. Å lede 
vannet til grønne forsenkninger/drag kan også ha en god renseeffekt for overvannet før det ledes ut i 
drenerings-/flomveiene, spesielt hvis en skifter ut de øverste delene av løsmassene i forsenkningene 
og legger lagvis med grove og finere masser. Etablering av regnbedd i de grønne forsenkningene er 
også positivt mht fordrøyning og demping av flomtoppen. 
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Veier og grøfter: 

Atkomster til boligene bør etableres med permeabelt grusdekke.  

En må søke å hindre at vann renner på gruslagte overflater over lengre strekninger, noe som kan løses 

ved utforming av veioverflaten, lavbrekk og/eller renner på tvers av veger i bratt terreng.  

Blokkering av vannveier/grøfter må unngås. Alle grøftene/flomveiene må ha stort nok volum til å 

transportere både flom- og snøsmeltevann, samt noe sedimenttransport. Her er det gjort en grov 

beregning, der en har tatt hensyn til hvor mye som kan komme fra trinn 3 når det er bygd ut. Det 

anbefales frostfri dypdrenering i alle grøfter. Dette vil gi drensveier for vannet, skape fordrøyning og 

være gunstig mot kjøving og isdannelse. 

Stikkrenner/kulverter og sedimentproblemer: 

Der det er fare for mye sedimenttransport bør en enten planlegge for å føre sedimentene gjennom 
stikkrenner/kulverter (og videre) eller sedimentere de et stykke (f.eks. 5-10 meter) i forkant. Hvis det må 
være rist i innløpet til stikkrenna, så anbefales det i hvert fall en fangrist i forkant.   
 
Selv om sannsynligheten for sedimenttransport i dette områder i utgangspunktet er liten, så kan 
forholdene i anleggsperioden og etterpå endre seg, slik at ev. ulike tiltak bør vurderes underveis i 
anleggsperioden. 

Frostproblemer og drenering: 

For å unngå tilfrosne dreneringsveier/stikkrenner og iskjøving anbefales det å lage dypdrenering ned på 

frostsikker dybde i forbindelse med alle grøftene og de andre dreneringsveiene. Hvis det ikke er mulig 

eller ikke er ønskelig i forbindelse med intern drenering på tomtene og i grøfter ut til hoved dreneringen 

i veiene, så anbefales å bruke skumglass/lettklinker (helst med grov pukk på overflata i grøfta; se figur 

9). Dette kan også gjøres i og fra regnbed, bl.a. der en fører ned overvannet fra takene. Men en må 

alltid ha åpne dreneringsveier på overflata mht. faren for gjentetting/kapasitetsproblemer av dreneringen 

under overflata.  

Denne type grøfter med frostfri dypdrenering vil ha mer en god nok kapasitet til å håndtere, fordrøye og 

lede overvannet i de ulike deler av området.  

Snø: 

Det må settes av god plass til grøftareal langs vegene, som det er søkt å gjøre i dette prosjektet, slik 
at det er plass til både overvann, snølagring og smeltevann. Det bør unngås å anlegge snødeponi 
eller konsentrere store mengder snø, det er bedre å spre snøen langs veggrøftene så godt det lar seg 
gjøre. 
Det foreslås etablert flomveier med terrenggrøfter over ledningstrase A og B som ledes ut mot 
Brynsåa. Disse vil ta unna ved kraftig snøsmelting den overvannsmengden som ikke infiltrerer ned i 
hoved-drensgrøftene. 
 

Drift- og vedlikeholdsplan: 

For å sikre at dreneringsveiene og -tiltakene fungerer tilfredsstillende i en flomsituasjon og ved 

vinterforhold er det helt avgjørende med gode rutiner for drift- og vedlikehold, og at det da utarbeides 

en plan for dette. Det er viktig med ansvarliggjøring og beskrivelse av rutinemessig ettersyn, samt når 

det er behov for vedlikehold, f.eks. rensk, tining ol. Det som ev. blir kommunalt må inn i kommunens 

drift og vedlikeholdssystem. 
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Figur 9 Prinsippskisse av to typer drens-/fordrøyningsgrøfter, som i trinn 3 også kan benyttes til infiltrasjon.  

 

Detaljplan for fordrøyning og dreneringen i og ut av planområdet: 

Anbefalingene over danner grunnlag for forslaget til løsning for boligfelt trinn 2 der hovedprinsippet er 
vist i figur 5. Overflatevannet ledes til åpne veggrøfter for infiltrasjon ned i drenerende masser, som står 
i hydraulisk kontakt med felles hoveddrens- og VA- grøft under vegene.  Som gjenfylling over 
ledningssonen i grøftene må det benyttes drenerende telefrie masser.   



n:\517\66\5176668\5 arbeidsdokumenter\overvann - flom\overvannsplan for trodalen_2019-11-04.docx 

  NOTAT 

 Oppdragsgiver: Øyer kommune 

 Oppdragsnr.: 5176668   Dokumentnr.: 1   Versjon: E02 

 

 2019-11-04  |  Side 13 av 17 

Se prinsipp for grøftesnitt i figur 8. 
 
Fra hver eiendom forutsettes etablert en drensgrøft som tilknyttes hoveddrensledningen i vegene. I 
samme grøft er det naturlig å legge stikkledningene for vann og avløp. 
 
Alle drensgrøfter og regnbed internt på eiendommene må sikres mot frost. Prinsippskisse av slike drens-
/fordrøyningsgrøfter på eiendommene er vist i figur 9. Jo dypere og bredere disse er, desto mer volum 
har en til frostfri fordrøyning og drenering.  
 
I tillegg til infiltrasjon i veggrøftene foreslås å etablere enkelte sluk med sandfang som «overløp» fra 
veggrøftene for å sikre leding av overvannet ned i hoved-drensgrøfta. Sandfangene forutsettes som 
infiltrasjonssandfang der hovedveien for vannet ved mindre vannmengder er infiltrasjon ned i 
grøftepukken. I tillegg har disse sandfangene overløp som ledes til hoved-drensledningen.  Ved visse 
værforhold og over tid kan infiltrasjonskapasiteten til veggrøftene reduseres noe. Det kreves jevnlig 
vedlikehold med grøfterensk av veggrøftene for å holde infiltrasjonskapasiteten oppe. 
 

Hovedprinsippet er altså at en skal benytte dypdrenering i felles drens- og VA- grøft under vegareal til 

å fordrøye mest mulig vann fra utbyggingsområdene før det ledes kontrollert ut av planområdet på to 

ulike steder via 600 mm lukkede rør til ledningsstrekk A og B. Disse to overvannsledningene samles til 

en 800 mm ledning (C i figur 5) før vannet slippes ut i Søre Brynsåa. Se figur 5 og vedlegg 1. Dreneringen 

gjennom området i trinn 2 vil også avskjære og samle mye grunnvann fra oppstrøms områder. 

Dypdreneringen vil dermed bidra til å holde grunnvannstanden lavere i området, også slik at det blir 

lettere å drenere ut vannet langs bygninger der det er kjellere. 

Fordrøyningsgrøftene fra eiendommene og dypdreneringen i vegene er sannsynligvis normalt relativt 

tørre, men grunnvannstanden vil nok ofte stå opp til det laveste røret ut av området. For å oppnå ekstra 

fordrøyningseffekt og unngå lekkasje til trinn 1 må det være en strømningssperre ved utløpet av 

dreneringsgrøftene fra delfeltene A og B (som vist i figur 5), slik at vann bare ledes videre i det 600 mm 

overvannsrøret, og ikke medfører økt grunnvannstrømning ned til trinn 1. 

Fordrøyningstiltakene kan utfra beregningene i kapittel 3 tilsammen få stor nok kapasitet til å fordrøye 

overvannet, slik at de to 600 mm utløpsrørene på strekk A og B håndterer en dimensjonerende 

flomsituasjon. Men vi foreslår å etablere åpne grøfter på overflaten over overvannsledningene, som vil 

fungere som flomveier. Vegene vil også ha et lavpunkt i på disse stedene, slik at vannet ev. kan renne 

over veien der og bli ledet inn i flomveiene nedstrøms. 

 

Krav i forhold til Trinn 3 

For å opprettholde en god overvannshåndtering når Trinn 3 etableres, så må en også der følge de 

samme prinsippene med mest mulig naturbasert overvannshåndtering. Siden grunnvannstanden der er 

mye dypere, så anbefales det der i tillegg å etablere infiltrasjonsløsninger og vurdere forsenkninger i 

grøntarealer. Jo mer lokal naturbasert overvannshåndtering en får etablert i trinn 3, dess mindre 

overvann trenger en å håndtere i trinn 2. Tilførselen til grunnvannet vil uansett ikke bli mer enn det er i 

dagens situasjon. 

 

Drift- og vedlikeholdsplan 

Det er helt avgjørende med gode rutiner for drift- og vedlikehold, og at det da utarbeides en plan for 

dette. Hvis kommunen skal ha ansvar og ikke allerede har rutiner for denne type anlegg, så bør det 

lages et skjema eller system der det fylles ut hvem som har ansvar og hva som skal gjøres til ulike 

tidspunkt, og f.eks. med avkrysning for hva som er gjort når. En kan f.eks. bruke Gisline VA eller andre 

tilsvarende systemer til dette.  
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Generelt bør alle dreneringsveier ettersees minst tre ganger pr år; hhv under/i starten av 

snøsmelteperioden om våren, rett etter snøsmeltingen og seinhøstes før snøfall (september/oktober). 

Ved behov så foretas vedlikehold og rensk, spesielt skal stikkrenner og flomveier/dreneringsveier på 

overflata være helt fri for sedimenter og rask, slik at de har tilfredsstillende kapasitet. Et 

inspeksjonsskjema fylles ut ved hver inspeksjon, bl.a. hva som blir gjort og ev. hva en ser som bør 

bemerkes. I tillegg avmerkes disse punktene på dreneringskartet (som er vedlegg til skjemaet), slik at 

en kan gå tilbake og se hva som er gjort hvor og etter hvert få erfaring og kunnskap om hva som er de 

mest sårbare punktene som ev. trengs ekstra ettersyn ved flomsituasjoner.    
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Vedlegg 

1. Kart i A3 format av de ulike plantegningene. 

2. Fordeler og ulemper/utfordringer ved naturbasert overvannshåndtering 
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Vedlegg1 

Oversiktskart for overvannshåndteringen og dreneringsveiene. 
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Vedlegg 2 

Fordeler og ulemper/utfordringer ved naturbasert 

overvannshåndtering 

 

I 2019 kom nye statlige retningslinjer for klimatilpasning i kommunene: 

 

 

Grønne tak (egner seg best på svakt hellende tak): 

+ Vannmengde og flomtopp reduseres, vegetasjonen kjøler bygningen på varme dager og isolerer på 

kalde dager, estetisk bedre med grønne tak, støy ovenfra dempes, svevestøv fanges inn, det biologiske 

mangfoldet øker, inngår som komponent i miljøsertifiserte bygg, takets levetid øker betraktelig, bedre 

folkehelse for de som oppholder seg i området … 

-Anleggskostnadene er litt høyere, krever vedlikehold 

Blå tak (fungerer som et oppsamlingskar): 

+ Alt regn på taket kan lagres/fordrøyes og slippes ut kontrollert med den intensitet/vannmengde en 

ønsker 

-Anleggskostnadene er litt høyere, egner seg kun på flate tak 

Blå-grønne tak: En ny løsning og mer effektiv kombinasjon av blå og grønne tak 

 

Regnbedd og åpne løsninger for LOD (lokal overvannsdisponering/-håndtering) på bakkenivå: 

+ Mange ulike løsninger som kan lokal-tilpasses for å redusere vannmengde og flomtopp, og deretter 

lede vannet trygt til nærmeste resipient, kan rense vegvann, bidrar til å opprettholde vannbalansen, 

forsterker grønnstrukturen og biologisk mangfold, hever det estetiske uttrykket og øker kvaliteten på 

uteområdet, lettere med tilsyn og vedlikehold enn lukkede løsninger, bedre folkehelse for de som 

oppholder seg i området … 

-Opptar plass, krever noe mer planlegging og vedlikehold,  
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E02 2019-11-04 Vedlegg reguleringsplan BAG/StMyr StMyr OBB 

B01 2019-09-23 For gjennomgang STMYR   
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