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1. Problemstilling 

Området som reguleres ligger under de eksisterende reguleringsplanene for Skruva – Smedmoen – 

Industrigata og Sandheim – Bæla - Smestadmoen. Under de tidligere reguleringsplanene har området vært 

regulert til industri / forretning / kontor-virksomhet. Problemstillingen som belyses ser på 

dreneringssituasjonen for området før og etter nybygging. Grunnlaget for beregningene baseres på 200 års 

regn med klimapåslag 1,4 som er oppgitt av Lillehammer kommune. 
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Kommunen krever at det blir benyttet LOD (Lokal Overvanns Disponering) inne på området og tillater påslipp 

av 5l/s til overvannsnettet.  

I forbindelse med detaljreguleringsplan for Lillehammer brannstasjon er det utarbeidet en drenerings-

/overvannsplan for området (Figur 1).  

 

 

Figur 1 Oversiktskart over planområdet for ny brannstasjon, markert med rødt.  

2. Feltbeskrivelse 

Det er ikke foretatt feltbefaringer for å kartlegge nedbørfeltet for reguleringsplanen. Det må gjøres i en 

senere detaljering av overvannsplanen. Infiltrasjonsmulighetene for området vurderes ut fra løsmassekart 

(figur 2) og infiltrasjonskart kart (figur 3) fra NGU. Kartene viser henholdsvis tykk morene med middels 

infiltrasjonsevne.  

Området avgrenses av Gudbrandsdalsvegen i nordøst, FV213 i sørøst, Industrigata i Sør-vest og 

eiendommene Industrigata 31 a-b, 35 a-b og 37 nord og nord - vest. Om noen av de tilstøtende 

eiendommene i nord drenerer mot området for ny brannstasjon må avdekkes ved feltbefaring, og en senere 

detaljprosjektering. Innenfor området har terrenget en helning fra Gudbrandsdalsvegen mot Industrigata. En 

drenering av området vil også bli ledet mot Industrigata.  
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Figur 2 Løsmassekart for det aktuelle området, der mørkegrønt viser tykk morene, tomten er innenfor den sorte ringen. 
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Figur 3 Infiltrasjonskart fra NGU viser at området er middels godt egnet for infiltrasjon 
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Området har frem til i dag vært preget av bygg med store takflater og grusdekke på plasser og veger rundt 

bygget. (Figur 4) 

 

 

Figur 4 Flyfoto for det aktuelle området som viser bebyggelsen før den ble revet. 
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3. Analyser 

Det gjøres en vurdering av vannmengdene for feltet ved dimensjonerende nedbør. 

Dimensjoneringsgrunnlaget er satt av kommunen til 200 års gjentaksintervall og med klimapåslag 1,4. 

(www.klimaservicesenteret.no). 

Nedbørfelt og avrenning 

Planområdet i den nye reguleringsplanen er relativt lite med et totalt areal på ca 15 da. Flatenes 

permeabilitet og avrenningsfaktor avgjør hvor stor den dimensjonerende overflateavrenningen fra området 

blir. Ved å gjøre tiltak på flatene for å gjøre dem permeable, og holde tilbake nedbør oppnår man en lavere 

flomavrenning fra området. 

I analysene er det forutsatt at det blir lokal overvannshåndtering i utbyggingsområdene. Grønne flater må 

bygges opp av et godt drenerende lag under et drenerende sandholdig jordlag, for å oppnå lav 

overflateavrenning. Harde flater som parkeringsplasser, vegarealer, og gangveger kan også bygges 

drenerende. En oppbygging med drensasfalt eller armert grus, over et godt drenerende lag av steinmasser, 

vil også gi lav avrenningsfaktor for de harde flatene. Flate tak kan bygges som blå tak eller blågrønne tak. 

Disse takene holder tilbake og fordrøyer vann i nedbørsperioder.  Blågrønne tak har en tilleggseffekt med å 

forbruke vann, og kan benyttes til uteområde for brukerne av bygget. Vann fra blå og blågrønne tak kan 

strupes ned og føres til regnbed eller nedgravde steinmagasiner for en ytterligere fordrøyning.  

Overvannsberegning 

Dimensjoneringsgrunnlag 

Tilgjengeligheten av observasjoner i området:  

Den nærmeste målestasjonen for nedbør i Klimaservicesenteret sitt register er på Lillehammer, men stasjonen 

har for dårlige data og skal ikke benyttes. Målestasjonen Hamar II er en stasjon med 45 målesesonger, 

dataene er vurdert til å være representative for Lillehammer klimaet.  

Timesverdien for et 200-års regn er ca. 27.1 mm, og 23.7 mm for 30 minutt (se figur 5 og 7). Det er noe høyere 

enn regionskurven og «tentative» verdier for 200 års nedbør angitt i rapport fra NIFS-prosjektet (ref. 1). Men 

de samme IVF-dataene for målestasjonen på Gjøvik er hhv 30,5 og 24 mm, noe som bekrefter at verdiene for 

Hamar ikke er for høye.   

 

Figur 5: nedbørsdata i mm for nedbørstasjonen Hamar II, som er benyttet i flomberegningsanalysene 
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Figur 7: IVF-kurve i mm for nedbørstasjonen Hamar II, som er benyttet i flomberegningsanalysene 

Overvannsberegning med den rasjonelle metoden 

Metoden er nærmere beskrevet bl.a. i Myrabø (1991; ref. 2), 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. Dimensjonerende nedbørintensitet er tatt ut fra 

estimert IVF-kurve for Hamar. Varighet basert på aktuelle tilrenningstider for vannet som bidrar til 

flomtoppen. Dimensjonerende gjentaksintervall basert på vurderte konsekvenser for infrastrukturen i 

planområdet og nedstrøms, som resulterer i 200 års returperiode. Klimafaktoren settes til 40% og er også 

anbefalinger i klimaprofilene på www.klimaservicesenteret.no. 

 
 
Avrenninga Q fra hele planområdet er beregnet ved: 
 
Q= C × i × A  
 
• C = avrenningsfaktoren. Vi vil se på forskjellige løsninger med forskjellig avrenningsfaktor på området, som 
avhenger av hvordan området bygges opp. 
• i = dimensjonerende nedbørintensitet i l/(s×ha) 

• A = feltareal i ha, A = 1,5 ha  
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Forskjellige avrenningsfaktorer og arealer som kan benyttes (arealenes størrelse er tatt ut fra 
reguleringsplanen): 

• Asfaltert flate   C = 0,95 Areal = 6450m2 

• Grøntareal  C = 0,30 Areal = 6900m2 

• Blå og blågrønne tak C = 0,10 Areal = 1650m2 

• Permeabel Asfalt  C = 0,30 Areal = 6450m2 - kan benyttes som alternativ til vanlig asfalt  

• Armert grus   C = 0,30 kan benyttes på gangveger, parkeringsplasser og fortau som 
et alternativ til asfalt. 
 

NB. For å oppnå en lav avrenningsfaktor for de forskjellige flatene på området, er det viktig at flatene bygges 
opp av drenerende masser under overflaten. Lav C faktor forutsetter at man bygger opp flatene med et godt 
lag av drenerende masser. Bygges områdene med tette masser opp til overflaten vil avrenningsfaktoren bli 
høy.  
Det fins ikke godt dokumenterte avrenningsfaktorer på permeabel asfalt, men det opereres med faktorer fra 
0,3 til 0,7 fra leverandører av produktet. 
 
 
Det var ikke mulig å få beregnet feltparameterne ved hjelp av NVE’s analyseverktøy NEVINA, da det i 

området ikke er noen definert bekk som er registrert i NVE’s kartregister. Alle feltparameterne i forbindelse 

med flomberegningene er derfor beregnet manuelt. For beregningene er feltets lengde og høydeforskjell tatt 

ut fra kartgrunnlaget. Lengde = 160 meter, høydeforskjell = 10 meter.  

 
Dimensjonerende nedbørintensitet varierer med gjentaksintervallet og feltets konsentrasjonstid. 
Konsentrasjonstida er utregnet ved formelen (for urbane felt): 
 
tc = 0,02 × L 1,15 × H -0,39 = tidsfaktor i minutt 
L = lengde av feltet = 160 meter 
H = høgdeforskjellen i feltet = 10 meter  
 
Utregnet konsentrasjonstid for nedbørsfeltet: tc ~ 3 minutter. Konsentrasjonstiden på 3 min kan gi et bilde på 
dagens situasjon. Vi antar at det i dag ikke er bygget løsninger som bidrar til å holde tilbake eller forsinke 
nedbøren. 
 
Ut fra utomhusplanen skal overflatevannet ledes til terrenggrøfter med gress/pukk, regnbed og 
fordrøyningsgrøfter, derfor anslås gjennomsnittlig konsentrasjonstiden å ligge betydelig høyere for ferdig 
utbygd situasjon. Hvis vi antar en forsinkelse på 10-20 minutt, så benytter vi 15 minutter i den videre 
beregningen. 
 
Dimensjonerende nedbørsintensitet ut fra estimerte IVF-data for Hamar med 200 års intervall ved tidsfaktor 
15 minutt: i = 220,8 ~ 220 l/(s×ha). 
 
I den videre beregningen ser vi på 2 alternativer for overvannshåndtering på området. Alternativ A benyttes 
tradisjonell asfalt (tette flater på alle veger og plasser. I Alternativ B ser vi på bruk av permeable flater også 
på veger og plasser 
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Alternativ A – asfaltdekke på veger og plasser: 

 
Avrenninga Q fra planområdet ved 200-års nedbør og vanlig asfaltdekke på veger og plasser. Det forutsetter 
at det benyttes blå eller blågrønne tak på brannstasjonen og grøntarealer bygges permeable. Midlere 
avrenningsfaktor for området fra tabellen (figur 8): 
 

 
 
Figur 8: Midlere avrenningsfaktor C = 0,56 hvor harde flater ikke er permeable 

   
Q200 = C × i × A = 0,56 × 220 × 1,5 = 185 l/s  

 
Korrigert med et påslag for klimafaktor som settes til 40% gir det en avrenning på: 
Q200+klf = 185 l/s × 1,4 = 259 l/s. 

 
 
Dette er utregna maksimale vannmengder fra planområdet ved en 200 års flom. 
Siden det er så mange antagelser og usikkerheter, så kan en grovt anslå at   
Q200+klf ~ 260 l/s. 

 
Ut fra beregnede maksimale vannmengder og maks tillatt påslipp til overvannsnettet på 5 l/s finner vi behovet 
til fordrøyningsvolum for området. (figur 9) 
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Figur 9: Fordrøyningsbehov der harde flater på veger og plasser ikke er permeable 

 
Beregningen viser nødvendig fordrøyningsvolum ved 200 års gjentaksinterval og med klimafaktor 1,4. 

Nødvendig fordrøyningsvolum blir da ca 470m3. Vi ser også av tabellen at fordrøyningsmagasinet bygger 

opp vannmengden i 12 timer før det begynner å tømmes igjen.  



Notat 

Oppdragsgiver: Lillehammer kommune 

Oppdragsnr.: 5192564   Dokumentnr.: 01 

2020-02-07  |  Side 11 av 19 x:\nor\oppdrag\gjøvik\519\25\5192564\5 arbeidsdokumenter\56 va\overvannsplan\overvannsplan lillehammer 
brannstasjon_justert_fase2.docx 

 

 

 

I et steinmagasin med porevolum 30% utgjør det et volum på ca 1570m3 (figur 10)

 

Figur 10: Fordrøyningsmagasin som steinmagasin i m3 ved forskjellig porøsitet på steinmagasinet. I beregningene 
benyttes 30 % porevolum på steinmagasinet om gir et magasin på 1570 m3. 
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Alternativ B - permeable flater på veger og plasser: 

 
Avrenninga Q fra planområdet ved en 200-års nedbør. I denne beregningen bygges også veger og plasser 
opp med permeable dekker. Da det ikke er aktuelt å benytte permeabel asfalt i dette oppdraget gjøres 
beregningene som veiledende. Midlere avrenningsfaktor fra tabellen (figur 11): 
 
 

 
Figur 11: Midlere avrenningsfaktor C= 0,28 for området med permeable harde flater 

Q200 = C × i × A = 0,28 × 220 × 1,5 = 92 l/s   

 
Korrigert med et påslag for klimafaktor som settes til 40% gir det en avrenning på: 
Q200+klf = 92 l/s × 1,4 = 129 l/s 

 
Dette er utregna maksimale vassmengder ut fra planområdet ved en 200 års flom. 
Siden det er så mange antagelser og usikkerheter, så kan en grovt anslå at   
Q200+klf ~ 130 l/s. 

 
Ut fra beregnede maksimale vannmengder og maks tillat påslipp til overvannsnettet på 5 l/s finner vi behovet 
til fordrøyningsvolum for området. (figur 12) 
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Figur 12: Fordrøyningsbehov der harde flater på veger og plasser bygges permeable 

 
Beregningen viser nødvendig fordrøyningsvolum ved 200 års gjentaksintervall og med klimafaktor 1,4. 

Nødvendig fordrøyningsvolum blir da ca 140m3. Vi ser også av tabellen at fordrøyningsmagasinet bygger 

opp vannmengden i 1 time før det begynner å tømmes igjen, noe som er betydelig gunstigere enn om man 

ikke har permeable dekker på veger og plasser.  
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I et steinmagasin med porevolum 30% utgjør det et volum på ca 470m3 (figur 13) 

 

 

Figur 13: Fordrøyningsmagasin som steinmagasin i m3 ved forskjellig porøsitet på steinmagasinet. I beregningene 
benyttes 30 % porevolum som gir et steinmagasin på ca 470 m3. 
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4. Drenerings-/overvannsplan 

De inngrep som utbyggingen av planområdet medfører vil endre dreneringen fra planområdet positivt, og gi 

en lavere avrenning enn det dagens situasjon gir. Det forutsetter da at gode løsninger for permeable flater 

velges og gjennomføres i utbyggingen. 

Alternativ 1 som er beskrevet over legges til grunn i overvannsplanen. I alternativ 1 bygges alle veger og 

plasser med vanlig asfalt, mens grøntarealer bygges permeable med infiltrasjonsgrøfter i tillegg til at taket på 

brannstasjonen bygges som blågrønt eller blå tak. 

Faktaark fra Vav i Oslo kommune viser eksempler på hvordan permeable flater, regnbed og blågrønne tak 

bygges. Disse ligger som vedlegg til overvannsplanen. 

Fordrøyningsgrøft / Infiltrasjonsgrøft: 

For å håndtere overvannsmengdene ved dimensjonerende nedbør må det bygges fordrøyningsvolum for 

nedbøren, fordrøyningsvolumet må bygges frostsikker slik at den fungerer hele året. Prinsippskissen (i figur 

14) viser en oppbygging av infiltrasjonsgrøft med drensrør i bunnen med omfylling og fundament av pukk 16-

22mm. Fordrøyningen bygges videre opp av en grovere sprengsteinfylling 32-65 som har porevolum på ca 

30%. Hvis dypfordrøyningen blir for grunn må den sikres med frostsikring slik skissen viser. Avhengig av 

hvilken funksjon man ønsker fordrøyningen skal ha må snittet justeres. For grønne flater og regnbed må man 

ha drenerende sandjord på det øvre laget. Ved større høydeforskjellet oppnår man ikke å holde vannet 

kontrollert tilbake, men oppnå en forsinkelse på vannet (vannet vil da PGA tyngdekraften raskt søke seg mot 

laveste punkt). For å få et område til å fungere med infiltrasjon og fordrøyning er man avhengig av at 

området er flatt. I mengdeberegningen (se fig 9) er det beregnet et fordrøyningsvolum på ca 470m3. Med 

30% porevolum i infiltrasjonsgrøfter gir det et nødvendig steinmagasin på ca1570m3. På infiltrasjonsgrøftene 

antas en midlere dybde på ca 2,5m hvor hele grøftesnittet inngår i fordrøyningsvolumet. Det vil gi oss et 

effektivt volum på ca 1,6m3 vann pr meter infiltrasjonsgrøft. Det betyr at det må etableres ca 295m 

(470/1,6=295) med infiltrasjonsgrøft på området for å oppnå tilstrekkelig fordrøyningskapasitet for 200 års 

nedbør med klimafaktor 1,4. 

 

Figur 14: Prinsippskisse av grøft for dypdrenering, infiltrasjon og fordrøyning 
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Detaljplan for dreneringen i og ut av planområdet: 

  

 

Figur 16 Dreneringsoversikt for planområdet (se vedlegg 3).  

 

5. Risikovurdering og forurensning: 

Forurensninger i grunnen: 

Det er utført miljørisikoanalyse knyttet til forurenset grunn og overvannshåndtering. Utbyggingsområdet 
inneholder i dag masser som har grad av forurensning. I analysen forutsetts det at masser i tiltaksklasse 3 
og 4 fjernes fra området, ved disse graderingene vil være fare for at stoffer fra forurensning kan smitte over 
via infiltrasjon til grunnvann og overvann. Gjenværende masser i tiltaksområdet vil etter tiltak være i 
tilstandsklasse 1 (reine masser) og tilstandsklasse 2 (lettere forurenset). Det ses små eller moderate 
overskridelser av normverdier for noen metaller, benso(a)pyren, PAH og olje. I Miljødirektoratets veileder TA-
2553/2009, fremgår det av kap. 2 at masser i tilstandsklasse 2 ikke trenger å risikovurderes mht. spredning 
da faren for spredning er lav. 
 



Notat 

Oppdragsgiver: Lillehammer kommune 

Oppdragsnr.: 5192564   Dokumentnr.: 01 

2020-02-07  |  Side 17 av 19 x:\nor\oppdrag\gjøvik\519\25\5192564\5 arbeidsdokumenter\56 va\overvannsplan\overvannsplan lillehammer 
brannstasjon_justert_fase2.docx 

 

Erfaringer Norconsult har fra gjennomføring av utlekkingstester på masser i tilstandsklasse 2 i andre 
prosjekter viser at denne type masser i langt de fleste tilfelle oppfyller utlekkingskravene til inerte masser 
(avfallsforskriften kap. 9, vedlegg 2) og det vil etter Norconsult sin vurdering ikke medføre noen risiko for 
grunnvannsforekomsten, mht. utvasking av forurensninger i massene, at disse masser benyttes til infiltrasjon 
av overflatevann.  
 

Forurensing i forbindelse med aktiviteter på øvingsområde: 

På brannstasjonstomten planlegges et område for brannrelatert øvelse. Det er utarbeidet en veileder for 
Brannøvingsaktiviteter for saksbehandlere hos fylkesmannen. Normalt vil det være en del forurensning 
forbundet med brannslukking, men dette avhenger av hva som benyttes til brann og ved slukking. Bruk av 
kjemikalier som kan skade helse og miljø vil ikke tillates brukt under øvelse på området. Det gjør at det ikke 
skal benyttes olje og giftige kjemikalier på øvingsområdet. Øvelsene skal foregå i et øvingsbygg hvor det 
skal det øves på slukking av brann og røykdykking. Vann og eventuelt annet slukkemiddel som blir benyttet 
inne i bygget skal samles opp i et eget lukka system inne i bygget og føres til en lukket tank. Øvingsbygget 
må inneholde tettinger og membraner mot grunnen som sørger for at vann og kjemikalier ikke slipper ned til 
grunnen. Vann fra området rundt bygget skal heller ikke ledes inn mot bygget. Tankens innhold må tømmes 
og leveres til godkjent mottak. 
For øvelsene legges det opp til at påsatte branner av propan. Slukkemidlet vil i hovedsak være vann. Hvis 
det skal benyttes andre slukkemidler vil de samles opp i det lukkede systemet i bygget. I forbindelse med 
røykdykking i øvelsesbygget benyttes kunstig røyk som fremstilles av tørris (frosset karbondioksid).  
 
På det regulerte området for brannstasjonen tilrettelegges det ikke for utendørs vaskeplasser for biler og 
utstyr. Vasking skal gjøres på tilrettelagte plasser innendørs, som har systemer for håndtering av avløpet 
med nødvendig rensing. 
 
Ut fra disse forutsetningene trenger ikke det regulerte området eller øvingsområdet spesiell rensing av 
overflatevann. Vann og andre slukkemidler som benyttes under øvelse ved slukking av branner samles opp i 
lukket tank ved øvelsesbygget. 
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6. Tiltak for lavere avrenning fra overflater: 

Parkeringsplasser bør være gruslagte, for eksempel armert grus (se fig 15) eller bruke permeabel 

belegningsstein ev permeabel asfalt. Istedefor å drenere vannet herfra bort til et fordrøyningsmagasin et 

annet sted på tomta. 

 

Figur 25: Bilde av permeabelt dekke bestående av armert grus. 

 

Tiltak på overflaten: 

På de flate delene av området kan det tilrettelegges overflatefordrøyning som kan benyttes i de tilfeller hvor 

dypfordrøyningen går full eller av andre årsaker ikke er tilstrekkelig for nedbørsmengden. Det må være 

områder som ikke fører til skade på bygg eller andre installasjoner. Vi ser for oss at det på øvingsområde 

kan etableres en kunstig «forsenkning» hvor man kan tillate et vannivå på 10-15 cm i ekstreme 

nebørstilfeller. Grøntområder bør også bygges som forsenkninger / terrenggrøfter i terrenget slik at vannet 

søker dit og fungerer som overflatefordrøyning, og at vannet lettere dreneres ned i løsmassene. Kantstein 

bør ikke brukes for å hindre vann å komme fra vegarealer og plassarealer til grøntområdene. Etablering av 

trær og annen vegetasjon i kombinasjon med regnbed bidrar også positivt ved at de bruker vann. 

Snø: 

Det bør utarbeides en plan for lagring av snømasser, slik at ikke flomveger blir blokkert. 
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Vedlegg 

1. Fordeler og ulemper/utfordringer ved naturbasert overvannshåndtering 

2. Faktaark: 

a. Belegningsstein som håndterer overvann  

b. Grønne tak for flomdemping 

c. Regnbed for lokal flomdemping 

3. Vedlegg – Tegninger  

a. Oversiktsplan overvann, tegning Z0003 

b. Beregningsark 
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