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 Innledning 
Nannestad kommune er i vekst, og det er lagt opp til stor boligbygging i årene som kommer. 
Utbyggingen vil hovedsakelig skje i kommunens fire tettsteder.  

Klimaendringer fører til mer nedbør med økt intensitet, og fortetting av urbane områder gir økt og 
raskere avrenning. Konsekvensen av dette er større risiko for flom og behov for et tydeligere fokus på 
håndtering av overvann ved den planlagte utbyggingen i Nannestad. 

For å oppnå en enklere håndtering av utbyggingssaker, både for kommunen og for utbygger, har 
Nannestad kommune utarbeidet en overvannsstrategi som skal veilede utbyggere og planleggere i 
utviklings- og byggeprosjekter i Nannestad. Dette dokumentet er ment som et supplement til 
overvannsstrategien. Da overvannsstrategien er ment til å være et generelt dokument, har man i den 
områdespesifikke overvannsplanen sett nærmere på enkelte områder. På bakgrunn av kommunens 
utbyggingsplaner er det valgt å fokusere på de fire tettstedene i kommunen. 

Det er utarbeidet aktsomhetskart som viser lavpunkter og flomveier i kommunen. Aktsomhetskartene 
er sett i sammenheng med kommunens utbyggingsplaner, og det er forsøkt identifisert potensielle 
fareområder i de fire tettstedene. Videre er det forsøkt definert mulige tiltak for å redusere flomrisikoen 
i de identifiserte områdene.  
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 Formålet med dokumentet 
Nannestad kommune sin hovedplan for vann og avløp 2016-2023 peker på befolkningsvekst og 
fortetting og klimaendringer som to av hovedutfordringene i perioden. Av den grunn er første definerte 
satsningsområde at forventet befolkningsvekst og klimaendringer skal legges til grunn i alle faser av 
kommunale planprosesser (Nannestad kommune, 2016).  

Nannestad kommune har utarbeidet en overvannsstrategi som skal veilede utbyggere og planleggere i 
utviklings- og byggeprosjekter i Nannestad. Den områdespesifikke overvannsplanen bygger på de 
samme målene som overvannsstrategien (Nannestad kommune, Overvannsstrategi, 2018): 

• Redusere risiko for vannrelaterte naturskader.  

• Redusere belastningen på sentralrenseanlegget på Gardermoen ved å redusere mengden 
fremmedvann på avløpsnettet. 

• Rense forurenset overvann før det føres til vassdrag.  
• Utnytte overvann som ressurs og styrke biologisk mangfold i sentrumsområder, bekker og 

vassdrag.  
• Redusere risikoen for ras utløst av store nedbørsmengder/flom. 

I dette dokumentet er det valgt å se nærmere på noen utvalgte områder i kommunen, nærmere 
bestemt de fire tettstedene; Nannestad sentrum, Maura, Eltonåsen og Åsgreina. Det er i disse 
områdene hoveddelen av boligutbyggingen vil komme, og kartlegging av fareområder for 
oversvømmelser er viktig for arealplanleggingen, slik at man kan ivareta skadereduserende tiltak på et 
tidlig stadium i planleggingen.  

Formålet med dokumentet er at vurdering av overvannshåndtering skal komme inn tidlig i 
arealplanleggingen slik at man sikrer en helthetlig overvannshåndtering, gode uteområder som hever 
områdets attraktivitet og reduserer risikoen for fremtidige flomskader.  

 

 

 



 

Oppdragsnr.: 5175170   Dokumentnr.: 02   Versjon: D03
Områdespesifikk overvannsplan

 
 

2018-06-08n:\517\51\5175170\5 arbeidsdokumenter\52 va-ti\rapp_områdespesifikk overva_endelig.docx 2018-06-14  |  Side 6 av 29
 

 Kartlegging av dagens situasjon 

 Grunnforhold 

Som beskrevet i overvannsstrategien til Nannestad skal tre-trinnstrategien legges til grunn for 
overvannshåndteringen i kommunen. Grunnforholdene er avgjørende for hvilke overvannstiltak som 
bør velges,  

Grunnforholdene i Nannestad kommune består av følgende løsmasser: 

o Morene: Varierende infiltrasjonsegenskaper.  
o Tykk havavsetning: Leire. Meget dårlige infiltrasjonsegenskaper. 
o Breelvavsetning: Gode infiltrasjonsegenskaper. 

Figur 1 viser oversiktskart over infiltrasjonsegenskapene i Nannestad kommune. Som det kommer 
fram fra kartet ligger Nannestad sentrum i et område uegnet for infiltrasjon. Grunnforholdene i 
Eltonåsen og Åsgreina er på bakgrunn av kartet lite egnet for infiltrasjon, mens infiltrasjonsevnen i 
Maura er middels god til god. Det kan være store lokale variasjoner i grunnforholdene, og det er derfor 
viktig å dokumentere infiltrasjonskakasiteten for hver enkel utbygging.  

 

Figur 1: Oversiktskart over infiltrasjonsevnen i Nannestad kommune (NGU, 2018). 
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 Topografi 

Områdets topografi danner selve grunnlaget ved utarbeidelse av plan for overvannshåndtering 
ettersom vannet følger terrengets naturlige høyder. Det er viktig å kartlegge lavpunkter i terrenget og 
større flomveier for å kunne unngå problemer med oversvømmelser ved nye utbygginger. I lavpunkter 
kan de samles store mengde vann før det krysser en høydemessig barriere. Flomveiene har ikke 
permanent vannføring, og de fører overvannet til en resipient (Helsingbord stad & NSVA, 2015).  

Egnede traseer for flomvei kan være (NOU, 2015:16): 

• Ubebygde traseer i terrenget 
• Veigrøfter 
• Parkeringsplasser 
• Gater der biler kjører sakte og vannhastigheten forblir lav  

Både lavpunkter og flomveier kan kartlegges ved hjelp av høydedata og GIS-verktøy. Denne metoden 
er beskrevet nærmere i kapittel 5. 

Topografien til hvert av de fire tettstedene i Nannestad er beskrevet nærmere i kapittel 6 
Områdespesifikke vurderinger.  

 Status Nannestad kommune i dag 

Nannestad kommune er lokalisert innenfor vannområdene Leiravassdraget/Leira-Nitelva, samt deler 
av Hurdalsvassdraget/Vorma, og kommunen utgjør en del av vannregionen Glomma/Indre Oslofjord. 
Leiravassdraget og deler av Hurdalsvassdraget har i dag dårlig tilstand spesielt med tanke på innhold 
av fosfor og bakterietall (Nannestad kommune, Miljørisikoanalyse, 2016). 

Kommunen har utført en ROS-analyse for avløp som viser at det er generell lekkasje fra avløpsnettet i 
avløpssonene Maura, Nannestad sentrum og Eltonåsen som følge av eldre og/eller dårlig tilstand på 
ledningsnett.   

I gjeldende hovedplan for vann og avløp er det definert følgende strategi og tiltak for håndtering av 
overvann: 

- Kontrollere sandfang og overvannsledninger, samt tømme og spyle disse jevnlig.  
- Kontrollere utslippspunkt og resipient med hensyn på erosjon. 
- Registrere og sanere felleskummer for overvann og spillvann. 

Nannestad kommune er godt i gang med tiltakspunktene beskrevet ovenfor. Kommunen opplever i 
dag lite problemer med tette bekkekulverter. Det er likevel definert noen kritiske punkter som 
vedlikeholdes ekstra godt.  

Området Moreppen har problemer knyttet til overvannsflom i dag, Årsaken er en kombinasjon av flatt 
terreng, høy grunnvannstand og at større deler av området ikke har kommunalt overvannsanlegg. 
Moreppen er derfor utnevnt som kritisk område og blir ekstra godt overvåket av kommunens 
beredskapstjeneste. Utover dette opplever ikke Nannestad kommune store utfordringer med skader 
på grunn av flom i dag. Gjennomsnittlig antall rapporterte kjelleroversvømmelser hvor kommunen har 
erkjent erstatningsansvar i perioden 2004-2012 er 2 stk./år. Det foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig 
datagrunnlag til å identifisere spesielt utsatte områder per i dag (Nannestad kommune, 
Miljørisikoanalyse, 2016).  

Ledningsnettet for overvann består av ca. 48 km ledninger med tilhørende kummer i ulike dimensjoner 
og materialer. Tilstanden på ledningsnettet antas å være av varierende kvalitet. I tillegg har 
kommunen ca. 3 km fellesledninger (Nannestad kommune, Hovedplan 2016-2050 for vannforsyning 
og avløp i Nannestad kommune, 2016). 
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Handlingsplanen for avløp i Nannestad kommune har definert følgende delmål som er aktuelle for 
overvannshåndteringen: 

- Utkobling av taknedløp fra avløpsnettet (det er sendt ut varsel til alle eiere av eiendommer i 
kommunen). 

- Separering av 3 km gjenværende felles avløpssystem på Preståsen i Nannestad sentrum.   
- Kartlegge utløp av overvannsledninger og flomveger. 
- Avlaste eksisterende overvannsnett ved å prosjektere og bygge ny ledning med 

fordrøyningsbasseng på Prestmosen og Bjørkeåsen (Bjørkemosen) i Nannestad sentrum. 
- Kartlegge flaskehalser i eksisterende overvannsnett i følgende områder: 

o "Sidensvansvegen" må graves opp og ledes til eksisterende overvannssystem med 
påfølgende asfaltering 

o Flaggspettvegen 
o Lauvåsmarka  

 

Begrensninger 

Det foreligger ikke noen hydraulisk modell av overvannsnettet i Nannestad. Det har derfor ikke vært 
mulig å vurdere flaskehalser og identifisere kritiske områder med dårlig kapasitet i ledningsnettet. Som 
en forenkling er det valgt å se på fellesledninger og store overvannsledninger som stammer fra 
bekkelukkinger. Separering av fellesledninger vil kunne redusere overløp/oppstuving av avløpsvann, 
og redusere andelen fremmedvann som føres til renseanlegget. Bekkeåpninger vil øke kapasiteten 
ved store nedbørhendelser, samtidig som det vil være en ressurs i tettstedet og ha en positiv effekt på 
biologisk mangfold. 

Siden Nannestad allerede har definert separering av gjenstående fellesledninger som et delmål i 
handlingsplanen, er ikke dette tatt med videre i vurderingene.   
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 Fremtidig utbygging og utfordringer tilknyttet 
overvannshåndtering  

Utbyggingsstrategien til Nannestad er beskrevet i Kommuneplanen for Nannestad: Samfunnsdelen 
2012- 2015 (Kommuneplan for Nannestad: Samfunnsdelen 2013-2015, 2013).  

Nannestad kommune er vekst, og det er lagt opp til stor boligbygging i årene som kommer. 
Boligbyggingen, med 100-120 boenheter i året, forventes å fordele seg slik mellom kommunens 
tettsteder: 

Område Maura Nannestad 
sentrum 

Åsgreina Eltonåsen 

Andel boligbygging 20 % 40 % 20 % 20 % 

Antall nye boliger 340 680 340 340 
 

 

I kommuneplanen er det beskrevet er slik fordeling av nye boliger i de ulike tettstedene: 

Område Maura Nannestad 
sentrum 

Åsgreina Eltonåsen 

Eneboliger/ 
tomannsboliger/ kjedehus 

60 % 40 % 70 % 70 % 

Leilighetshus 20 % 30 % 30 % 20 % 

Sentrumsnære leiligheter 
(kombinerte bygninger for 
bolig/ næring) 

20 % 30 % 0 % 10 % 

 

 Klimaendringer og fremtidige utfordringer tilknyttet 
overvannshåndteringen i Nannestad kommune 

Samtidig som tettstedene i Nannestad kommune fortettes så er klimaet i forandring. Klimaendringene 
vil medføre hyppigere og mer intense nedbørhendelser, noe som medfører mer overvannsavrenning 
og større risiko for oversvømmelser og vannrelaterte naturskader som urban flom, flom i vassdrag og 
bekker og økt fare for skred utløst av kraftige nedbørhendelser. 

Oversvømmelser i Nannestad kan forårsakes av følgende hendelser:  

• Flom i elver: Leiravassdraget og Hurdalvassdraget. 
• Kraftig nedbør med høy overflateavrenning fra tette flater. 
• Kraftig nedbør kombinert med at bekkeinntak og stikkrenner går dette slik at vannet finner 

alternative veier på terreng. 
• Kraftig nedbør hvor ledningsnettet ikke har kapasitet til å ta unna vannmengdene slik at 

vannet stuves opp på overflate. 
• En kombinasjon av de ulike hendelsene listet opp ovenfor.  

Utbyggingen av tettstedene vil kreve gode planer for overvannshåndteringen slik at man kan redusere 
risikoen for urbane flommer og økt forurensing av vassdrag i fremtiden. Boligutbygging medfører 
behov for utbygging av blant annet privat eller offentlig tjenesteyting, næringsbebyggelse, 
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idrettsanlegg og anlegg for samferdsel og teknisk infrastruktur. I tillegg til at det kommunale 
ledningsnettet må bygges ut og oppgraderes, vil det være behov for flere overvannstiltak for å 
håndtere de fremtidige utfordringene.  

Hovedutfordringene ved den fremtidige utbygging i kommunen kan oppsummeres slik: 

• Økt avrenning: 
Områdene som skal bygges ut består i dag hovedsakelig av jordbruksarealer, skogsarealer og 
andre områder med høy permeabilitet. Avrenningen vil derfor øke betraktelig ved endring av 
arealformål hvis de blir erstattes av tette flater. Utbyggingen medfører også en fortetting av 
allerede utbygde områder. 

• Endringer i avrenningsmønster:  
I tillegg til en økning i avrenning, kan utbyggingen også endre dagens flomveier og gi et 
uoversiktlig avrenningsbilde. Dette kan gi følger for områder nedstrøms når vannet tar nye 
veier.  

• Mer forurenset overvann: 
En befolkningsvekst medfører mer trafikk og økt behov for rensing av overvann fra trafikkerte 
arealer. Det kan være begrenset med areal og midler til å etablere nødvendige rensetiltak.  

• Overvannshåndteringen kommer sent inn i arealplanleggingen: 
Dersom overvannshåndteringen kommer sent inn i arealplanleggingen vil det ofte være 
begrenset med plass og midler til etablering av lokale overvannstiltak.  

• Rekkefølgeproblematikk: 
Overvannshåndteringen i et utbyggingsfelt kan være avhengig av at overvannsanlegget i 
nabofeltet er ferdig bygd, som for eksempel ved en bekkeåpning.  

• Finansiering: 
Det kan være utfordrende å fordele kostnadene for overvannsanlegg siden det både kan 
krysse tomtegrenser, og at det i tillegg kan det være utfordrende å definere hvem som «eier» 
overvannet.  

 

 Viktige prinsipper for å sikre en god overvannshåndtering i nye 
utbyggingsområder 

 Lokal overvannshåndtering 

Som beskrevet i overvannsstrategien skal overvannshåndteringen følge tre-trinnstrategien. Det vil si at 
mindre nedbørsmengder fanges opp og infiltreres, større nedbørsmengder forsinkes og fordrøyes, og 
ekstremvær føres til resipient via trygge, planlagte flomveier.  

For å oppfylle tre-trinnstrategien trengs det i tillegg til ledningsnettet, behov for anlegg for lokal 
overvannshåndtering. Disse anleggene kalles gjerne for LOD-anlegg (Lokal OvervannsDisponering), 
og det henvises til kommunens overvannsstrategi for eksempler på LOD-tiltak. 

Når det er snakk om lokal håndtering av overvann benyttes ofte begrepet åpen overvannshåndtering. 
Dette vil si at overvannet ikke føres til rørsystemet eller til nedgravde fordrøyningsløsninger, men at 
det håndteres lokalt på terreng av løsninger som ligner på terrengets naturlige måte å håndtere 
overvannet på, som f.eks. infiltrasjonsarealer, bekkeåpninger og fordrøyningsdammer. I tillegg til at 
lokal overvannshåndtering reduserer risikoen for vannrelaterte naturskader, vil åpne 
overvannsløsninger forbedre det biologiske mangfoldet og forsterke grønnstrukturen i byområder. 
Overvannet bør sees på som en ressurs i sentrumsområder, siden det blant annet kan tilføre estetisk 
verdi og forbedre luftkvaliteten. 
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 Helhetlig overvannsløsning for et område 

Overvannshåndteringen må ses på med et overordnet perspektiv, og hele nedbørfeltet bør vurderes 
ved utbygging. Et enkelt utbyggingsprosjekt kan medføre konsekvenser for nedbørfeltet nedstrøms 
dersom tiltaket endrer avrenningsmønsteret i nedbørfeltet. Samtidig må overvannshåndteringen til et 
utbyggingsfelt planlegges slik at den inkluderer en vurdering av avrenningen fra nedbørfeltet 
oppstrøms. For å få et nødvendig overblikk over området, anbefales det derfor å kartlegge flomveier 
og lavpunkter i terrenget.  

Ved utbygging er det viktig å sette av tilstrekkelig plass til overvannshåndtering. Dette gjelder både 
lokale overvannstiltak og nedgravde rørtraseer. Det er derfor viktig at overvannshåndteringen 
vurderes på et tidlig stadium i arealplanleggingen.  

En overordnet plan for overvannshåndtering vil berøre flere grunneiere/tiltakshavere. Et 
overvannstiltak, som for eksempel en bekkeåpning, er avhengig av at hele anlegget utføres i riktig 
rekkefølge for at det skal oppfylle sin funksjonalitet. I tillegg til utfordringer knyttet til funksjonalitet, er 
det utfordringer knyttet oppnåelse av gode LOD-anlegg med hensyn på estetikk når det er flere 
tiltakshavere. Overordnede krav til arkitektur ved utbygging av områder bør derfor overføres til å 
gjelde landskapsarkitekturen og de blågrønne løsningene.  

Som beskrevet i overvannsstrategien skal alle påslipp av overvann til kommunalt nett godkjennes av 
VA-avdelingen i kommunen. I områder med avløp fellesledninger er påslippskravene strengere, og 
påslipp bør kun aksepteres hvis det ikke er teknisk mulig å håndtere overvannet åpent og lokalt. Dette 
for å redusere mengden fremmedvann til kommunens renseanlegg.  

Kommunens ansvar 

For å oppnå en helthetlig områdespesifikk overvannshåndtering bør kommunen ta styringen og ikke 
vente på forslag fra utbyggere. Eksempler på krav til overvannshåndteringen kan være: 

- Maks påslipp til vassdrag/kommunalt nett 
- Alt vann skal håndteres lokalt 
- Minimum andel grønne flater 
- Det skal benyttes overvannstiltak som forbedrer det biologiske mangfoldet og forsterker 

grønnstrukturen i byområder 
- Rent og forurenset overvann skal holdes separert 
- Tidspunkt for utførelse slik at man oppnår riktig rekkefølge 
- Ikke tillate utvikling i flom- og rasutsatte områder (klausulering) 

Krav fra kommunen må tidlig på plass slik at utbygger kan ivareta kravene på best mulig måte. 
Parsellvis utbygging med rekkefølgebestemmelser som sikrer en god gjennomføring av utbyggingen 
(Jørstad, 2015).  

 Utarbeidelse av områdespesifikke overvannsplaner 

En områdespesifikk overvannsplan bør inneholde: 

- Prinsippløsninger iht. overordnede krav til overvannshåndteringen 
- Hovedtraseer.  
- Overordnet plan for parsellvis utbygging 

Vår tilnærming til overvannsplanene for tettstedene i Nannestad har vært å identifisere potensielt 
sårbare områder og sett nærmere på aktuelle skadereduserende tiltak for disse områdene. 
Prinsippløsningene skal være iht. LOD-tiltakene beskrevet i overvannsstrategien, og det er definert 
hovedtraseer for flomveier som beskrevet i kapittel 5.  

Eksempler på skadereduserende tiltak: 
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- Bekkeåpning 
- Benytte veinett som flomvei 
- Senke veier/heve veikant 
- Tiltak i forsenkninger 

o bygge opp terreng slik at flomveien renner rundt det sårbare området  
o utforme et område slik at det kan fungere som åpen fordrøyning for overvann 
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 Aktsomhetskart 
Høsten 2017 har Norconsult, på vegne av Nannestad kommune, utarbeidet aktsomhetskart for 
overvann over hele kommune som vist i utsnittseksempel i figur 3 og 4. Aktsomhetskartene viser 
eksisterende avrenningslinjer og forsenkninger/ lavpunkt i terrenget uten naturlige utløp som overvann 
kan fylle opp. Aktsomhetskartene viser et verst tenkelig senario hvor ledningsnettet er tett og 
infiltrasjonene er svært lav(vannmettet grunn). Dette kan for eksempel skje ved regntilfeller hvor sluk 
og kulverter er tettet med snø og is, samt frost på bakken medfører lav infiltrasjon. Aktsomhetskartene 
tar hensyn til pluviale flommer, hvor det i hovedsak menes korttidsflom forårsaket av nedbør i urbane 
områder. Avrenningslinjene vil derfor ofte følge mindre bekker og lavbrekk i terrenget. Kartene tar ikke 
hensyn til flom i vassdrag, såkalte fluviale flommer, selv om avrenningslinjene naturlig også følger 
disse. Det henvises det til NVE sine flomsonekart.  

Det er anbefalt å benytte aktsomhetskravene som en del av grunnlaget for å vurdere om området er 
utsatt for overvannsflom eller ikke. Benyttes det traseer som er kartlagt som avrenningslinjer og 
flomveger, bør ikke disse bli hindret, fjernet eller lagt i rør uten avbøtende tiltak. Flomvegene skal sikre 
trygg bortledning av vannet og dermed redusere faren for overvannsflom. 

Aktsomhetskart for de fire tettstedene er vist i vedlegg 1- 4.   

 Avrenningslinjer og forsenkninger 

Avrenningslinjene er klassifisert i tilrennende areal (m2) som renner til visse punkter i området. Når 
tilrenningsarealet overstiger 25 000m2 blir det etterlatt avrenningslinjer i terrenget hvor vannet med 
stor sannsynlighet vil renne. Avrenningslinjene er klassifisert i fem klasser som vist i figur 2. Den nedre 
klassifiseringen er satt til 25 000- 50 000m2. Dette er valgt fordi det er ved disse tilrenningsarealene 
det kan tenkes at problemer med overvann oppstår.      

Forsenkinger, også kalt lavpunkt, er klassifisert etter oppstuving av vann i meter (m). Forsenkingene 
er lavpunkt eller forsenkninger i terrenget uten naturlige utløp.  

 

 

 

 

 

 

 

 Oppbygging av aktsomhetskartet (GIS-analyse) 

Aktsomhetskartene er utarbeidet vha. dataprogrammet WinMap som er et mye anvendt GIS-verktøy. 
Den tredimensjonale terrengmodellen som kartene er generert i har blitt utarbeidet ved hjelp av 
høydedata. Høydedata kommer fra laserskanning fra fly og FKB-data for Nannestad kommune. 
Usikkerhetene i modellen vil derfor være knyttet opp til kvaliteten på disse grunnlagsdataene.  

Generering av avrenningslinjene tar utgangspunkt i rastercellene til terrengmodellen. Rastercellene 
som er benevningen på rutenettcellene i den tredimensjonale terrengmodellen som er bygd opp av et 
rutenett hvor hver celle har en høydeverdi og en utstrekning. Utstrekningen er satt til én ganger én 

Figur 2: Klassifisering av avrenningslinjer og forsenkinger. 
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meter (1m2). For hver rastercelle beregner modellen hvilken av de åtte inntilliggende nabocellene som 
ligger lavest og forutsetter så at alt vannet renner ditt. Avrenningslinjene blir definert ved å legge 
sammen antall høyereliggende (oppstrøms) celler som den enkelte rastercellen mottar vann fra.  

Generering av forsenkninger blir beregnet ved å identifisere differansen mellom terrengmodellen 
med fylte forsenkninger mot den originale terrengmodellen. Under generering av avrennignslinjene var 
det nødvendig at forsenkningene ble identifisert og «fylt opp». Hvis ikke ville avrenningslinjene stoppet 
i forsenkningene da rastercellen ikke har noen omkringliggende celler med lavere høydeverdi.   

 Begrensninger med aktsomhetskartene  

Det er viktig at aktsomhetskartene, med de kartlagte avrenningslinjene og forsenkingene, blir benyttet 
som en veiledning. Man må også være kritisk til resultatene og kontinuerlig komplimentere de med 
erfaringer og lokal kjennskap til de aktuelle områdene som er vurdert.  

Det å benytte GIS-analyse og rasterceller er en forenkling som kan medføre usikkerheter i resultatene, 
spesielt for flate områder. GIS-analyse er nemlig en ren kartanalyse og tar ikke hensyn til hydrauliske 
beregninger. Likevel viser erfaringer at spesielt avrenningslinjene stemmer godt med virkeligheten.  

Aktsomhetskartene tar ikke hensyn til eksisterende ledningsnett og stikkrenner, varierende 
nedbørintensitet eller infiltrasjon. Terrengmodellen er for eksempel ikke «hullet» ut slik at vann enkelte 
steder vil stuves opp i modellen selv om det i virkeligheten kan være god kapasitet. Dette betyr at 
kartlagte forskninger kan være godt drenert slik at området aldri vil oppleve problemer med oppstuving 
av vann. Forsenkningene i modellen inkluderer ikke flomområder fra bekker og elver, som ofte blir 
oversvømt, da dette ikke nødvendigvis er forsenkinger i terrenget.  

 

 

Figur 3: Utsnitt fra aktsomhetskartet i Maura. Viser avrenning og forsenkninger. 
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Figur 4: Aktsomhetskart viser det modellerte avrenningsområdet for Nannestad kommune. 
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 Områdespesifikke vurderinger  
I kapittel 6.1 - 6.4 er utbyggingsplanene for de enkelte tettstedene beskrevet nærmere.  

For de ulike områdene er det sett på følgende:  

• Gjennomgang av grunnlagsdata 
• Vurdering av aktsomhetskart opp mot dagens situasjon. 
• Vurdering av aktsomhetskart opp mot utbyggingsplaner. 
• Identifisere potensielle fareområder med risiko for flom. 
• Utarbeidet forslag til mulige overvannstiltak for å redusere flomrisikoen.  

 Nannestad sentrum 

Nannestad sentrum ligger i et flatt område, og det er hovedsakelig et svakt fall mot sør-øst.  

Grunnforholdene består som nevnt tidligere av marin leire, og har begrenset infiltrasjonskapasitet.  

Aktsomhetskartet for Nannestad sentrum er vist i vedlegg 1. Basert på kartet, ligger flere boliger i 
Bevervegen i et lavpunkt som fylles med vann ved 
større nedbørhendelser, som vist i Figur 5. Det ligger 
en 400 mm overvannsledning som krysser 
Preståsvegen i den sydlige enden av feltet. Nannestad 
kommune har ikke erfaringer med flomproblemer i 
dette området, og det er derfor grunn til å tro at denne 
ledningen tar unna vannmengdene som oppleves idag. 
Resultatet vist i Figur 5 kan uansett gi en indikator på 
hva som skjer dersom 400 OV skulle gå tett eller om 
det blir brudd på ledningen.   

Figur 5: Flere boliger i Bevervegen ligger i et 
lavpunkt som fylles med vann ved større 
nedbørhendelser. 
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Figur 6: Regulerte arealformål Nannestad sentrum 

Figur 6 viser planlagte utbyggingsområdene/regulerte arealformål for Nannestad sentrum, samt en 
mer detaljert oversikt over planene for ferdig regulert utbygging eller utbygging som er under 
oppføring. Boligutbyggingen skal hovedsakelig skje i områder hvor det i dag er myr, landbruk og skog.  

Arealplanene er sett i sammenheng med aktsomhetskartene for å få en oversikt over eventuelle 
risikoområder. Identifiserte områder med mulig fare for flom er beskrevet videre i kapittelet.  

Utbyggingsfeltene B15, B16 og B39, inkludert Bjørkåsen, ser ikke ut til å ha noen flomutfordringer 
basert på aktsomhetskartene. Det er derimot viktig å huske på at en fortetting av disse områdene vil gi 
økt avrenning til feltene nedstrøms ved nedbørhendelser som overvannsanlegget ikke klarer å ta 
unna. Det bør derfor legges opp til lokal håndtering av overvann for å forsinke avrenningen fra feltet. 
Avrenning til boligfeltet tilknyttet Vargvegen bør forhindres siden aktsomhetskartet viser lavpunkt med 
oppstuving av overvann her. I ROS-analysen i reguleringsplanen for Bjørkåsen står det at 
«Utbyggingen vil medføre delvis fjerning av myrmassene og i praksis innebær en drenering av dette 
store området». Dermed forsvinner den fordrøyningseffekten som torvlaget har hatt til nå, samtidig 
som store tette flater, drensledninger, pukklag i tekniske anlegg m.m. gir en langt hurtigere avrenning 
enn tilfelle er i dag. I ramme- og detaljplaner for overvann vil det bli utredet tiltak for å motvirke 
uheldige utslag som erosjon og lignende, eksempelvis nevnes fordrøyningsmagasiner som aktuelle 
tiltak (Nannestad kommune, ROS-analyse Bjørkåsen, 2007). Som nevnt i punkt 4 i avsnitt 3.3 er 
reguleringsbestemmelsene fulgt opp med et tiltak i kommunens handlingsplan for avløp som sier at 
eksisterende overvannsnett skal avlastes ved å prosjektere og bygge ny ledning med 
fordrøyningsbasseng på Prestmosen og Bjørkeåsen. 

Planlagt barnehage i Jervvegen vil ligge i et lavpunkt, og på bakgrunn av aktsomhetskartene vil dette 
området oversvømmes ved større nedbørtilfeller. Figur 7 viser resultatet fra sammenstillingen av 
aktsomhetskart og regulerte arealformål. For å unngå flomproblematikk i fremtiden bør dette vurderes 
nærmere ved utformingen av fremtidig terreng og bygninger.   
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Figur 7: Tomt for utbygging av barnehage ligger i et lavpunkt. 

I Engelsrudhagen, felt B40, er det regulert for 700-1000 nye leiligheter. Feltet ligger mellom to 
bekkedrag på hver side av feltet, som vist i Figur 8. Figuren viser også to kartlagte flomveier som går 
gjennom feltet mot bekkedraget i vest. I VA-rammeplan for Engelsrudhagen er det beskrevet at 
overvannet skal fordrøyes innenfor hvert enkelt delfelt og at det må etableres «energi drepende» tiltak 
for å senke hastigheten på vannet og forhindre erosjon ved utløp av kulverter og rør til bekkeløpet 
(ØRP, 2013). Kommunen har oversendt arbeidstegninger som viser hovedledninger gjennom feltet. 
Det fremkommer ikke hvilke LOD-tiltak det er lagt opp til for de ulike tomtene. Det anbefales at 
retningslinjer og dimensjoneringskriterier angitt i overvannsstrategien legges til grunn for området og 
at planlagte flomveier ved ekstremnedbør angis på en plantegning. Flomveiene gjennom feltet vil 
tilføres mer vann når de naturlige flatene fortettes og avrenningen øker. Utløpet fra 500 mm 
overvannsledning til bekkedraget i vest er ivaretatt i arbeidstegningene. Utforming av 500 mm 
overvannsledning til bekkeleiet øst for feltet bør også erosjonssikres. Dette utløpet ligger utenfor 
teiggrensen og er ikke medtatt i prosjekteringsgrunnlaget. 

 

Figur 8: Felt B40 Engelsrudhagen med genererte lavpunkter og flomveier. 
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Regulert friområde rett nord for ungdomsskolen ligger i et lavpunkt hvor det på bakgrunn av 
aktsomhetskartene samler seg overvann, som vist i Figur 9. Det anbefales at friområdet utformes til å 
kunne håndtere overvann ved store nedbørhendelser.  

 

Figur 9: Regulert friområde ligger i lavpunkt. 

 Maura 

Aktsomhetskartet for Maura er vist i vedlegg 2.  

I følge kommunen er det ikke rapportert om flomrelaterte utfordringer 
i Maura i dag.  

Terrenget har hovedsakelig fall sørover. Som vist i Figur 10 følger 
flere av flomveiene i Maura det eksisterende vegnettet.  

Som beskrevet i 3.1 kan grunnforholdene i Marua være egnet til 
infiltrasjon. Det bør derfor undersøkes om det kan velges tiltak for 
legger opp til infiltrasjon for ulike feltene.  

Planlagt utbygging i Maura er vist i Figur 11.  

Figur 10: Eksempel på flomveier i 
Maura. 
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Figur 11: Planlagt utbygging i Maura. 

Kommunens overvannsanlegg er kun bygd ut for deler av 
felt B7. Kommunen har blant annet planlagt en større 
overvannsledning som skal håndtere avrenningen fra 
feltet.  

Felt B7 har fall sørover mot Mauravegen, og fortetting av 
området vil øke avrenningen til vegen. 
Aktsomhetskartene viser at det går en flomvei i 
eksisterende veg gjennom felt B7. Det er også kartlagt en 
flomvei lenger øst i feltet som vist i Figur 13. Det 
anbefales å se nærmere på hele feltet, samt området 
nedstrøms, for å kunne planlegge for trygge flomveier for 
B7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørøst for felt B7 ligger felt B9. Som vist i Figur 12 
samler det seg vann i et lavpunkt, og det vil være 
behov for tiltak for å redusere flomrisikoen. Det ligger hverken kommunalt vann- eller overvannsanlegg 
her. I reguleringsplanen ligger det inn nytt ledningsanlegg for vann, spillvann og overvann. Det ligger 

Figur 13:Felt B7 med kartlagte flomveier. 

Figur 12: Felt B9 med kartlagt lavpunkt. 
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også inne et nedgravd fordrøyningsmagasin i lavpunkts-området. I tillegg til det nedgravde 
fordrøyningsmagasinet, bør det sikres trygge flomveier for å minimere flomskader ved utbyggingen av 
dagens jordbruksareal.   

I Nannestad kommune sin hovedplan, er det nevnt følgende om dette feltet: "Sidensvansvegen" må 
graves opp og ledes til eksisterende overvannssystem med påfølgende asfaltering. Flaskehalser skal 
kartlegges.  

Det ligger også en kartlagt eksisterende flomvei som krysser felt B5. Dette er vist i Figur 14. Det 
anbefales å se nærmere på området for å ivareta flomveiene.  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsomhetskartene viser oppstuving i Flaggspettveien før kryssing av hovedveien. Dette er vist i Figur 
15. Kommunen har uttalt at de ikke er kjent med flomproblematikk her, og det er grunn til å tro at dette 
skyldes at overvannskulvert ikke er medtatt i modellen. 

 

Figur 15: Kartlagte lavpunkt og flomveier ved Flaggspettveien. 

 

Figur 14:Felt B5 med kartlagte flomveier. 
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For Mostu-feltet viser aktsomhetskartet at det vil samles vann helt sør på tomta, som vist i Figur 16. 
Mer tette flater vil øke avrenningen fra feltet, og utformingen av det kartlagte lavpunktet bør ta hensyn 
til utfordringer med overvannsflom. 

  

Figur 16: Vannansamling i Mostu-feltet. 

Utbygging av næringsområder for Herstua Grus masseuttak (øst for Figur 11) ligger i et forsenket 
området som fylles med vann ved nedbør, se Figur 17Error! Reference source not found.. Feltet 
består i dag av et skogsområde, noe som medfører at en utbygging av næringsområdet vil gi økt 
avrenning. Det bør vurderes om det er behov for tiltak for å håndtere overvannet for å unngå skade på 
fremtidig industri/lagerbygning. Det bør også vurderes om feltet har eventuell erosjons- og rasfare. 
Kartlagte flomveier bør også ivaretas ved en fremtidig utbygging. I reguleringsbestemmelsene er det 
beskrevet at det skal vurderes behov for etablering a kontrollstasjon for avrenning fra 
næringsarealene. Overvann og sigevann fra deponi skal håndteres ved sedimenteringsbasseng 
og/eller våtmarksfilter nedstrøms deponiet for å hindre forurenset slam, i å renne ut i vassdrag. 
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(Nannestad kommune, Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering for Herstua grus og 
masseuttak og næringsområder, 2015)  

 

Figur 17:Felt N39 ligger i et lavpunkt, og det er kartlagt flomveir som krysser feltet.. 

 Åsgreina 

Aktsomhetskartet for Åsgreina er vist i vedlegg 3.  

Kommunen har ikke registrert noen problemer med flom i Åsgreina i dag..  

 

Figur 18: Planlagt utbygging i Åsgreina. 
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Planlagt utbygging i Åsgreina er vist i Figur 18. Utbyggingen er sett i sammenheng med 
aktsomhetskartene. Som vist i Figur 19 renner det en kartlagt flomvei gjennom Felt B21, og 
utbyggingen av boligfeltet bør ivareta eksisterende flomvei. Utover dette er det ikke identifisert noen 
mulige risikoområder i Åsgreina på bakgrunn av aktsomhetskartene.  

 

Figur 19: Registrert flomvei gjennom felt B21 

 Eltonåsen/Holter 

Aktsomhetskart for Eltonåsen/Holter er vist i vedlegg 4. 
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Figur 20: Fremtidig innbygging i Eltonåsen/Holter. 

Aktsomhetskartet er sett i sammenheng med fremtidig utbygging. Som vist i Figur 21 vil felt B24c og 
B26a bli liggende i et lavpunkt som fylles med vann ved store nedbørhendelser. Aktsomhetskartene 
tar ikke hensyn til eksisterende ledningsanlegg og kulverter, og dette er grunnen til at de viser 
flomproblematikk selv om feltene ikke har slike utfordringer i dag.  

Resultatet vist i Figur 21 kan derimot gi en indikasjon på hva som kan skje dersom kulvertene skulle 
gå tett eller det kommer mer vann enn de klarer å ta unna. Det anbefales derfor å vurdere disse 
områdene nærmere for å se om det er behov for flomreduserende tiltak som for eksempel å 
oppdimensjonere kulverter nedstrøms eller utforme boligene slik at de kan håndtere vann på terreng. 

Kartutsnittet viser kommuneplanens arealdel, hvor B26a og b er avsatt til framtidig boligbebyggelse. 
Det er ikke laget reguleringplaner for områdene. Kommuneplanen skal rulleres i løpet av 2018, og i 

den forbindelse vil det bli vurdert om B26a og b skal beholdes som boligområder. Det anbefales at 
aktsomhetskartene tas i bruk i denne prosessen.  
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Figur 21: Felt 24b og 26a defineres som mulige flomutsatte områder i fremtiden. 
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 Bruk av dokumentet 
Som nevnt i kapittel 5.3 bør dette dokumentet med de vedlagte aktsomhetskartene kun benyttes som 
en veiledning og en indikasjon på mulige problemområder. Det er viktig å supplere informasjonen i 
kartene med erfaringer og lokal kjennskap til de aktuelle områdene som blir vurdert. 

For vurdering av byggesaker og reguleringsplaner, anbefales det å benytte aktsomhetskartene med 
drenslinjer og forsenkninger for å få en rask oversikt over om området er utsatt for flom eller ligger i 
nærheten av en flomvei. Dersom det aktuelle området ligger midt i en flomvei, er det viktig å vurdere 
hvilke følger en eventuell utbygging vil få for området nedstrøms. Endring av eksisterende flomveier 
kan medføre at vannet tar nye veier og gjør skade. I tilfeller der det potensielle utbyggingsområdet 
ligger i et område som er utsatt for overvannsflom bør disse forholdene ivaretas spesifikt i 
reguleringsprosessen.    
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