
 

http://projects.cowiportal.com/ps/A013216/Documents/3 Prosjektdokumenter/MMO 001 - Overvannshåndtering Kvisle.docx 

  

 ADRESSE COWI AS 

Vesterveien 6 

4613 Kristiansand 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.no 

 

 SIDE 1/3 

1 Innledning 

Det arbeides med en planbeskrivelser for Grasdalen L1 og J3. En av vurderingene 
som må gjøres i forhold til dette, er håndtering av overvann i området. Det vil si 
hvordan bekken skal føres gjennom planområdet, og hvordan eventuell flom skal 
håndteres. 

 

2 Vurdering 

Det aktuelle området består av furuskog, myrer og tynt løsmassedekke. Etter hvert 
som området bygges ut, vil større og større del av området bestå av tette flater 
(takflater og veier). I tillegg vil kanskje noen myrer bli masseutskiftet for å gi 
byggegrunn. I tillegg viser kartlegging av meteorologiskedata at det har blitt mer 
"ekstrem vær" de siste årene, og at utviklingen sannsynligvis vil øke. 

Alt dette er med på å gi overflateavrenning som er raskere og større i omfang enn 
det som har vært realiteten tidligere. Som en følge av dette bør det gjøres 
vurderinger i forhold til overflateavrenning og flompotensialet, som er mer 
omfattende enn tidligere. Fordi avrenning er blitt mer ekstrem, så er det viktigere 
enn noen sinne å lage overløp på overflaten som er beregnet på flom. Ved å lage 
flomløp på overflaten, bli kapasiteten mye større enn ved bruk av for eksempel 
rørledninger.  

Erfaringer de siste årene har i enkelte situasjoner vist at de konvensjonelle 
beregningene i forhold til gjentaksintervall og flomberegninger har vist seg å være 
underdimensjonert. Ved å legge til rette for overløp på overflaten hvor eventuell 
flom kan drenere uten å gjøre for stor skade, så er dette den beste måten å 
forberede ekstrem avrenning.   

På Kvisle er utfordringen å dimensjonere rørene som legges under veien. Ut fra det 
som er nevnt ovenfor, vil rørdimensjonene hvis de er basert på standard 
utregninger i forhold til flom, sannsynligvis kunne oppleve i perioder med ekstra 
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mye nedbør å ha forliten kapasitet. Løsningen blir da å legge til rette for et flomløp, 
som kun vil bli brukt i de timene når ekstreme forhold oppleves.  

Figur 1 viser nedslagsfeltet oppstrøms planområdet som er på om lag 185 000 m². 
Bekkeløpet videre nedover er også grovt skissert, og lokaliseringen av overløpet. 

 
Figur 1; Kart som viser nedslagsfeltet på Kvisle. Elveløpet er vist som er blå strek. 

Overløpet ved eventuell flom er vist med en svart pil. 

 

3 Utforming av bekkeløpet og flomløp 

Dagens bekkeløp skal benyttes, og det går under veien to ganger, før det fortsetter 
videre nedover. Det viktigste punktet for utformingen av bekkeløp og flomløp, er 
der hvor bekken går under veien for første gang. Her er det viktig at dimensjonene 
på bekkeløpet under veien er stort nok til å ta det meste av årlige flommer. Videre 
er det viktig at når det kommer mer vann, enn det bekkeløpet kan svelge unna, så 
vil vannet ledes over i flomløpet som ligger på vestsiden av veien.  

Utformingen av bekkeløpet etter at det har passert veien første gang, bør utformes 
slik at kapasiteten er litt større videre nedover. Det betyr at når bekken går under 
veien for andre gang, så er bekkeløpet større enn hva det er i første undergang av 
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veien. Begrunnelsen for det er at det ikke er ønskelig med oppstuving av vann inne 
på utbygningsområdet. Når vannet først har passert veien første gang, så skal man 
være sikker på at kapasiteten er stor nok videre nedstrøms.  

Utformingen av flomløpet må være en forsenkning i terrenget, som for eksempel er 
sådd med gress. Det er viktig at flomløpet får en bred bunn, og med skrå sider. Det 
vil gjøre at kapasiteten blir meget stor. Når selve utformingen bestemmes, så er det 
et poeng at mesteparten av tiden, så vil flomløpet være et "grønt element" som står 
i beredskap når forholdene krever det.  

 

4 Konklusjon 

Beholde dagens bekkeløp med de justeringer som er ønskelig. 

Lage et flomløp som tar unna vannet når forholdene krever det, der hvor 
bekkeløpet går under veien for første gang. Flomløpet lages slik at det styrer vannet 
dit hvor det ikke vil gjøre skade. Under valg av hvordan flomløpet skal tildekkes, 
kan det gjøres med tanke på at det sjelden skal benyttes, og at det dermed kan 
dekkes med gress og/eller steinsettes. 

Videre vil det være en fordel om samtlige planer for området velger samme løsning 
for bekk og flomløp. 

 

 

 


