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OVERFLATEAVRENNING OG FLOMVEIER 

1 BAKGRUNN 

Harakollen Boligutvikling planlegger utbygging av delfelt B18 på Harakollen.  I den 
sammenheng er det forespurt en vurdering av flomveier og overflateavrenning.  Dette notatet 
beskriver omfanget av problematikk omkring flom samt overflateavrenning ved ekstremregn.  
Dette er ekstremregn, som overgår alle normale dimensjoneringskriterier for overvann, hvor 
vi derfor forutsetter at vann vil renne på overflata. 

2 FLOMFARE 

Området ligger ikke i noen flomsone.  Det er ingen vassdrag som kan flomme inn over 
området.  Oppstrøms for utbyggingsområdet er det ei skråning i skogsterreng, hvor en 
mindre andel drenerer ned til mot planlagt utbygging. Dette området er ikke tilstrekkelig stort 
til å kunne generere noen flom. 
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Figur 1 Oversikt over utbyggingsområdet, og nedbørsfeltet ovenfor, samt trasé for planlagt skogsvei (turkis) og 
eksisterende skogsvei (yseblå). Langs sistnevnte ser det ifølge laserdata ut som det eksisterer veigrøfter. Siden 
området i stor grad ligger på en rygg er nedbørsfeltet av begrensa størrelse. 

3 OVERFLATEAVRENNING FRA OPPSTRØMS NEDBØRSFELT 

Fra det overforliggende området kan vi beregne overflateavrenning ved 200 års returperiode, 
ved hjelp av formelverk oppgitt i SVVs handbok N200, veibygging.  Det er ansett som en 
svært konservativ metode, og ved lengre returperioder beregnes svært store vannmengder.  

Konsentrasjonstid i minutter beregnes etter følgende formel der L er feltlengde i meter og 
H høydeforskjell i meter. 

 𝑡𝑐 = 0.6 × 𝐿 × 𝐻 ‒ 0.5

 𝑡𝑐 = 0.6 × 330 × 80 ‒ 0.5 = 22 𝑚𝑖𝑛 ≈ 20 𝑚𝑖𝑛

Avrenningsfaktor for skogsområder, under korte nedbørshendelser med bratt fall kan settes 
til 0.3 ved 10 års regn, og ved 200 års returperiode vil denne økes avrenningsfaktoren med 
30 % til 0.4.  Klimafaktor (φ) for nedbørsintenset ved korte regn anbefales satt til 1.4 for å 
sammenligne den siste 30 årsperioden mot perioden 2071 til 2100. 

Nedbørsintensitet (I) for 20 min regnhendelse med 200 års returperiode ved Asker 
målestasjon er på 276 l/s Ha. 

 𝑄 = 𝐼 × 𝐴 × 𝜑 × 𝑘𝑓

Utbyggingsområde

Oppstrøms 
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 𝑄 = 276 𝑙/𝑠 𝐻𝑎 × 2.2𝐻𝑎 × 0.4 × 1.4 = 340 l/s

Total avrenning fra områdene ovenfor ved ekstremregn i framtidig klima vil derfor være i 
størrelsesorden 340 l/s fra området over nedbørfeltet.  

I overkant av utbyggingsområdet er det planlagt en skogsvei med ca 10% lengdefall.  I ei 
liten veigrøft som er ca. 40 cm bred i bunn og med sideskråninger i 1:1.5 vil en slik 
vannføring fylle opp 20 cm dybde.  

4 OVERFLATEAVRENNING I PLANOMRÅDET 

Utredningen over viste at risikoen ved avrenning fra områder over planområdet ikke er 
spesielt stor. Når det gjelder sikring av vannveier inne på utbyggingsområdet i tilfelle 
ekstremregn, og/eller svikt i oppsamlingssystem for overvann være såpass små 
vannmengder at det ikke vil kreve overordnede plangrep.  Byggeforskriftene (tek-17) stiller 
krav sikring mot overvann: 

§ 13-11. Overvann 
Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke 
andre tiltak er utført for å lede bort overvann, inkludert takvann. 

Nedenfor utbyggingsområdet er det ingen bebyggelse og eventuell flomavrenning nedover vil 
ikke kunne forbindes med unormal risiko.


