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1 Innledning 
 
Dette notatet beskriver en overordnet overvannsplan i forbindelse med områdereguleringen for 
Herbergåsen Næringspark. 
 
For detaljer av tiltaket så vises det til planbeskrivelsen, og plankartet for de ulike feltene. Se Figur 
1 for illustrasjon av plankartet. Det er planlagt en faseinndeling av området, og feltene BN1-6 er 
ment for rammesøknad, mens resterende felt er gjenstand for detaljregulering. 
 
Det henvises til Norsk Vann rapporter, VA Miljøblad og Nes kommune sin VA norm der det er 
relevant. 
 

1.1 Formål 

Formålet med denne planen er: 
1. Vurdere flomveier i området 
2. Vurdere hvilke prinsipper for overvannshåndtering som er aktuelt for området. 
3. Beskrive eksisterende situasjon og hvilke forutsetninger det legger på utviklingen av 

området. 

Dette notatet angir en beskrivelse av eksisterende nedbørsfelt og situasjon. Videre beskriver det 
en mulig fremtidig situasjon og prinsipper som er veiledende for håndteringen av overvann på 
området. 
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Figur 1 - Plankart for Herbergåsen Næringspark 
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2 Eksisterende situasjon 
 

2.1 Generelt 

For å vurdere overvannshåndteringen innen planområdet er det i dette kapittelet analysert blant 
annet overflaten, grunnforhold og dreneringslinjer. Kart fra NGU, Kartverket, Nasjonal 
høydemodell er benyttet. 
 
For øvrig henvises det til planbeskrivelsen for ytterligere beskrivelse av eksisterende situasjon. 
 
Figur 2 viser at planområdet i dag består store deler av skog, mens området rett nord og sør for 
E16 er bebygd. Skog og grønt områder bidrar til forsinke og holde tilbake overvann, og reduksjon 
av avrenning. 
 
Planområdet er plassert ca. 500 m fra Glomma. Iht. 200 års flomsone kart utarbeidet av NVE i 
området så er planområdet utenfor flomsonen [1].  
 
Planområdet ligger i vassdraget og vannregionen til Glomma. Regional plan for vannforvaltning i 
vannregionen Glomma legger prioriteringer for blant annet overvannshåndtering, flomveier og 
konsekvenser for vannmiljø skal vurderes i planarbeidet [2]. 
 

 
Figur 2 - Oversikt over planområdet. (Ref: FKB Kartverket) 

2.2 Grunnforhold 

Det er ikke utført noen sonderinger eller boringer i løsmassene ifm. med planarbeidet, derfor er 
analyse av grunnforholdene basert på NGU sine kart. For øvrig henvises det til geofaglig notat 
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[3]. NGU sine kart er en overordnet orientering om grunnforholdene innen planområdet, men 
lokale avvik kan en forvente. 
 
Figur 3 viser at området i all hovedsak er kategorisert som bart fjell med stedvis tynt 
løsmassedekke. Østre område (Felt BN7 og BKB6) er kategorisert som hav- og fjordavsetning, 
strandavsetning, tynt dekke. Nordre område (Felt BN8 og BN9) viser sannsynlig tykt dekke av 
hav- og fjordavsetning. 
 
Planområdet ligger under marin grense, og det kan være forekomster av marin leire i området. 
Figur 4 viser tilsvarende som løsmassekartet for muligheten for marin leire. Eksisterende 
bebyggelse er i hovedsak utenfor området med sannsynlighet for marin leire. 
 
Figur 5 vise løsmassens mektighet (tykkelse). Midtre område er vist som ubetydelig dekke, østre 
område har tynt dekke, mens område rundt E16 og nord vestre område viser tykt dekke. 
 
Figur 6 viser at området i all hovedsak har uegnet infiltrasjonsevne, men østre område lite egnet 
infiltrasjon. Området er klassifisert med liten infiltrasjonsevne, pga. kort dybde ned til fjell og ellers 
tette masser som leire. Figur 7 viser også ingen grunnvannspotensiale i løsmassene. 
 

 
Figur 3 - Løsmassekart (Ref: NGU) 
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Figur 4 - Mulighet for marin leire (Ref: NGU) 
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Figur 5 - Løsmasse mektighet (Ref: NGU) 

 
Figur 6 - Infiltrasjonsevne (Ref: NGU) 
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Figur 7 - Grunnvannspotensiale (Ref: NGU) 

 

2.3 Terrengform 

 
Planområdet er et relativt flatt skoglandskap hvor skogen er uttynnet i næringsområdene. Nord 
for E16 varierer høydene med 6 meter, fra høydekote 151-157. Sør for E16 er landskapet mer 
variert og høydekotene ligger mellom 150-165 meter. Den største høydeforskjellen er mot 
planavgrensningen i sør, der landskapet stiger mot toppen av Herbergåsen på høydekote 197. 
Det laveste punktet på kote 138 ligger øst langs E16, hvor landskapet skråner ned mot Glomma.  
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Figur 8 - Oversikt over kotehøyder for planområdet 

2.4 Avrenning og naturlige flomveier 

For beskrivelse og estimering av avrenning på området er verktøyet Scalgo Live [4] benyttet som 
beregner naturlige vannveier basert på nasjonal høydemodell (bygninger og veier er ihensyntatt) 
fra Statens Kartverk. 
Dette gir en beskrivelse på hvor overflate vannet vil renne. Modellen er svært enkel og kan 
sammenlignes med en «klinkekule» modell. Infiltrasjon, vannhastighet og ledningsnett for 
overvann er ikke tatt hensyn til. Derfor må modellen benyttes med varsomhet, men gir et 
overblikk til orientering om naturlige vannveier og flomveier. 
 
Figur 9 viser dreneringslinjer i blått som har tilrenning på ca. 1ha. Rød strek viser til vannskille for 
området. Linjene viser at det i hovedsak ikke er noe nedbørsfelt, elver eller overflatevann som 
renner inn på området, men avrenningen er i hovedsak  delt i 2 med et vannskille som går 
igjennom planområdet.  Østre del renner av mot Glomma, mens vestre del har avrenning mot 
bebyggelsen ved Oppåkermoen, før den til slutt renner ut mot Glomma. 
 
Naturlige flomveier er vist med røde piler. I hovedsak ligger naturlige flomveier i området for 
planområdet som er planlagt for detaljregulering. Disse flomveiene må da vurderes nærmere i 
detaljreguleringen. Områdene som er ment for rammesøknad har ingen stor tilrenning som gir 
noen flomvei. 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
Figur 9 – Dreneringslinjer. Blå strek viser avrenning for minimum 1 ha. Røde piler viser naturlige flomveier. (Ref: Scalgo Live) 
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2.5 Eksisterende overvannsnett 

Ved eksisterende bebyggelse så er det anlagt overvannsledning med utløp mot øst og vest. 
Overvannsledninger er hentet fra kommunalt kartdatabase. 
 
Overvannsledningene leder overvannet i hovedsak mot vest og øst. Mot vest har de utløp i 
mindre vassdrag/skogområde. Det ligger en OV 500 stålrør som utløpsrør. 
Østre del av område er tilkoblet overvannsledning som har utløp mot Glomma. Det er varierende 
dimensjoner på trase, men ut av planområdet er det 2x OV200 BET/PVC. 
 
Ved en generell vurdering for dimensjoner for området tilsier at det har kapasitet til å håndtere 
dagens situasjon 
 

 
Figur 10 - Kommunale overvannsledninger (Svart stiplet). Blå linjer viser dreneringslinjer (Ref: Nes kommune) 
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3 Fremtidig situasjon 

3.1 Prinsipper 

Avrenning etter utbygging skal være tilsvarende som før utbygging. Endring av vannvei fra 
eksisterende overvannssituasjon skal ikke føre til ulempe for naboeiendommer. 
 
Spesielt bidrar den høye andelen skog, og lite fall på terrenget til at dagens avrenning er 
redusert. Ved reduksjon av skogareal innen planområdet eller eiendom må det etableres 
kompenserende tiltak. 
 
Overvann skal fortrinnsvis håndteres via Lokal Overvannsdispondering (LOD tiltak) for å 
opprettholde lik avrenning som før utbygging. Overvann fra tak eller plasser må ivaretaes og 
fordrøyes gjennom infiltrasjon og kontrollerte utslipp, slik at vannbelastningen på bekkene blir 
ikke mer enn i dag. 
 
Overvann skal håndteres i henhold til Norsk Vanns treleddsstrategi for overvannshåndtering [5] 
og prosjektering skal gjøres i henhold til denne. Kort oppsummert er treleddsstrategien slik:  

1. Normal og lite nedbør: Infiltrasjon og fordamping etc. 
2. Mye nedbør: Fordrøyning (beregninger, med referanse til kommunens VA-norm) 
3. Ekstremnedbør: Flomveier (ut av planområdet)  

Se Norsk Vann rapport 162 – Veiledning for klimatilpasset overvannshåndtering for nærmere 
veiledning. 
 
Det skal prosjekteres slik at løsningene fungerer i alle tre nevnte situasjoner, samt i forbindelse 
med snø og snøsmelting. Løsninger for overvannshåndtering skal vurderes i forbindelse med 
byggesak eller detaljregulering. 
 
Eksisterende vannveier bør beholdes åpne og ikke legges i rør. 

3.2 Flomveier og flomsoner 

Overvannssystemer vil bli overbelastet ved ekstrem nedbør og det er derfor viktige å opprettholde 
trygge flomveier som ikke fører til skade på bebyggelse. 
 
Figur 9 viser oversikt over de naturlige dreneringslinjene basert på terrengmodell bygget opp av 
laserskanning (Nasjonal høydemodell). De naturlige flomveiene må vurderes iht. utbredelse og 
mengder i detaljreguleringen av de feltene. 
 
Det er vist 3 områder for naturlig infiltrasjon/flomsoner da vannet har en tendens til å samles der 
ved 200 års regn + klimafaktor (Vist ved Scalgo Live modell). Disse områdene er lokalisert i 
områder som er ment for detaljregulering. Disse områdene bør da vurderes nærmere når mer 
detaljer er fastlagt for området med tanke på utbredelse. 
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3.3 Type tiltak 

Det er beskrevet i planbeskrivelsen om at tillatt bebygd areal (BYA) er 50%. Det ligger da til rette 
for å benytte åpne overvannsløsninger for å håndtere overvannet. 
 
Selv om grunnforholdene tilsier at det er liten infiltrasjon er det likevel mulig med åpne 
infiltrasjonsløsninger, men det må vurderes nøye i prosjekteringen og dimensjoneres for evt. liten 
infiltrasjonsevne. 
 
Eksempler på type tiltak som kan benyttes, anbefales primært: 
 

1. Åpne grøfter/kanaler med vegetasjon/gresskledd for infiltrasjon 
2. Nedsenkede areal for fordrøyning (åpne tørre fordrøyningsareal) 

Permeable dekker kan benyttes om ønskelig, men det er viktig å vurdere infiltrasjonsevnen på 
området, og utførelsen da den egner seg best med lite partikler i overvannet for å unngå 
gjenntetting. 
 
Regnbed anbefales i utgangspunktet ikke for området da det krever ettersyn og vedlikehold 
(beplantning, vedlikehold etter vinter, gjentetting), og området tilsier at åpne areal for infiltrasjon 
er tilgjengelig. 
 
Om det er lite plass tilgjengelig, så kan lukkede fordrøyningsmagasin / lukkede 
fordrøyningsmagsin være aktuelt (av plastkassetter eller betongrør), men anbefales å vurdere 
åpne overvannsløsninger først. 
 
For virksomheter der det er fare for forurensning som oljesøl eller tilsvarende er det viktig at det 
etableres lukket system for oppsamling som går til oljeutskiller før det slippes videre til infiltrasjon 
eller kommunalt overvannsnett. 
 
For videre vurdering av aktuell løsning, henvises det til relevante VA Miljøblad og Norsk Vann 
rapporter. 
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4 Retningslinjer for dimensjonering 
 
For generell dimensjonering og utforming så gjelder Nes kommune VA norm. 
Følgende kapittel utfyller VA normen ift. retningslinjer for dimensjonering og prosjektering av 
overvann. 

4.1 Gjentaksintervall 

For veiledning av valg av dimensjonerende gjentaksintervall så henvises det til Tabell 2.3.4 i 
Norsk Vann rapport 162 [5]. Valg av gjentaksintervall skal være basert på skadepotensialet. 
 

  

4.2 IVF Kurve 

For nedbørsintensitet, skal det brukes IVF kurve fra målestasjon GARDERMOEN SØR (SN4781) 
med målinger fra perioden 1967 – 2010. 

4.3 Klimafaktor 

Iht. forventet økt intensitet i nedbørsperioder så skal det benyttes klimafaktor for justering av målt 
nedbørsintensitet. Klimafaktor 1,5 skal benyttes. 
 

4.4 Utslipp og infiltrasjon 

For utslipp fra felt til kommunal ledning, må det avklares med kommunens representant for tillatt 
påslippsmengde. 
For utslipp til bekk, skal utslipp være tilsvarende før utbygging. 
For bruk av infiltrasjons løsning, så må infiltrasjonsevne dokumenteres eller beskrives med 
estimat og beregninger. 
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5 Konklusjon og oppsummering 
 
Generelt skal avrenning etter utbygging være tilsvarende som før utbygging. Endring av vannvei 
fra eksisterende overvannssituasjon skal ikke føre til ulempe for naboeiendommer. 
 
Generelt så viser eksisterende situasjon at det er noe dårlige forhold for lokal infiltrasjon, med tynt 
løsmasse dekke, og i hovedsak liten dybde ned til fjell. Det er også sannsynlighet for tette 
finkornige løsmasser (leire). Områdene som ikke er bebygd består av grøntområder med stor 
andel skog. Selv om det er generelt liten infiltrasjonsevne på området er det fortsatt aktuelt med 
infiltrasjonsløsninger, men det må vurderes i prosjekteringen. 
 
De naturlige dreneringslinjene viser at det er i hovedsak ingen avrenning som går inn mot 
planområdet, men at planområdet har avrenning ut mot Glomma. Det går et hovedvannskille 
gjennom planområdet som deler avrenningen mot øst og vest. Det er noe avrenning inn på 
planområdet i nordre del ifm. lite bekkeleie. Generelt så har planområdet lite fall, som tilsier sakte 
avrenning. 
 
Naturlige flomveier er i hovedsak i områdene som er ment for detaljregulering. Disse må vurderes 
nærmere ved detaljregulering. Flomsoner/infiltrasjonssoner er skissert inn på Figur 9 der vannet 
har en naturlig tendens til å samles. I hovedsak er det snakk om mindre flomveier da 
nedbørsfeltene er mindre og starter inne i planområdet. 
 
Retningslinjer for dimensjonering av overvannsløsninger er beskrevet og type tiltak er foreslått. 
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