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FORORD 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan for fv. 47 

Fagerheim - Ekrene. Rapporten tar for seg temaet overvannshåndtering. 

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen, Region vest. 

Hos Statens vegvesen leder Henry Damman arbeidet med detaljreguleringsplanen. Hos COWI AS er 

Magnar Sætre prosjektleder. Fagansvarlig for overvannshåndtering har vært Adis Grabovac. 

Desember 2017 

Haugesund
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1 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 Fagerheim - Ekrene gjelder oppgradering 

av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i 

Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. 

Det er krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det ble varslet 

oppstart 1. gang av reguleringsplanarbeid 01.12.2005. Forslag til planprogram for planarbeidet ble 

sendt på offentlig høring til etater og berørte parter januar 2007. Planprogrammet ble vedtatt i 

Haugesund kommune den 29.04.2008 og i Sveio kommune den 14.04.2008. September 2016 ble det 

varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid på ny, på grunn av tiden som har gått, samt endringer av 

løsninger i prosjektet. 

Strekningen fv. 47 Fagerheim- Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. Formålet 

med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene, å bidra til bedre 

fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.  

1.1 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 1: Oversiktskart som viser alternativene fra Fagerheim til Ekrene. (Kilde: Bakgrunnskart er hentet fra 

www.miljostatus.no) 
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Ny fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene er planlagt med standardklasse H5. Dette er en to-felts veg med 

midtdeler, samt at det skal være et forbikjøringsfelt i hver retning. Vegen skal være avkjørselsfri. Det 

er planlagt toplanskryss på Saltveit og på Ekrene. Vest for Håvåsen er det foreslått ett område for 

deponi av utskiftningsmasse.  

Fra Fagerheim til planlagt kryss på Saltveit følger ny trasé i stor grad eksisterende fylkesveg. Fra det 

nye krysset på Saltveit er vegen lagt på østsiden av eksisterende fv. 47, krysser til vestsiden ved Vikse, 

før den krysser dalen ved Søre Våge på bru. Fra Søre Våge ligger den nye vegen øst for dagens veg et 

stykke, før den følger eksisterende fylkesveg frem til Ekrene. På Ekrene får eksisterende fv. 47 ny 

tilkobling til vegen mot Buavåg, ca. 300 meter fra dagens kryss.  

Gang- og sykkelveg vil ligge på østsiden av fv. 47 fra Fagerheim, før den krysser under fylkesvegen 

ved Førlandsvegen og kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg til Vikse. Mellom Vikse og Søre 

Våge er det ikke planlagt separat gang- og sykkelveg. På den strekningen må man benytte eksisterende 

fv. 47, men trafikken blir sterkt redusert fra dagens trafikktall. Fra Søre Våge er det gang- og 

sykkelveg fram til Rophusvegen i dag. Fra Rophusvegen nord til toplanskrysset ved Ekrene er det 

planlagt ny gang- og sykkelveg langs med eksisterende fv. 47.  

Underalternativene 1A, 1B og1C er ulikt utforma på delstrekningen mellom Fagerheim og Halsane.  

› I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en 50 m lang miljøtunnel ved 

Halsane. 

› I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane. 

› I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten kort miljøtunnel eller tunnel. 

1.2 0-alternativet 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ der dagens veg sammenlignes med ulike 

utbyggingsalternativ. 0-alternativet defineres som dagens veg med forventet trafikkøkning i år 2040, 

og med eventuelle tiltak i forhold til oppfyllelse av gjeldende støyforskrifter. Konsekvensutredningen 

bygger på gjeldende kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner.  
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2 Metode og grunnlag 

Den eksisterende topografien langs planlagt vegtrase består for det meste av eksisterende vegstruktur 

samt grønne områder med synlig fjell i dagen. Stedvis krysser vegen myrområder og mark med høyere 

fordrøynings- og infiltrasjonsevne. Disse områdene befinner seg hovedsakelig i lavpunktene og 

håndterer dermed det meste av avrenniningen fra de tette flatene. 

Etablering av ny fylkesvei 47 vil endre de eksisterende nedslagsfeltene langs strekningen og øke den 

totale andelen impermeable flater i forhold til dagens situasjon. De naturlige søkkene og gropene i 

terrenget som i dag fordrøyer overvannet blir erstattet av en jevn vegkurvatur som vil redusere 

konsentrasjonstiden til utslippspunktene. 

Vegtraseen krysser også eksisterende vassdrag i seks punkter, markert i figur 2-1. COWI har tidligere 

utarbeidet et vannmiljønotat med vurdering av sårbarheten til hvert av punktene i forhold til utslipp av 

vegvann¹. 

For å håndere den økte avrenningen og sikre tilstrekkelig rensing på vegvannet som slippes ut til 

resipientene, er det gjennomført en analyse og beregning for å kartlegge dagens og fremtidig 

avrenning. 

 

Figur 2-1 Oversiktsbilde med omriss av ny veg (gul farge) og markering av kryssende vassdrag 
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2.1 Nedslagsfelt 

I denne rapporten er det kun tatt hensyn til nedslagsfeltene som er avgrenset av veggeometrien. 

Omkringliggende arealer som har avrenning mot vegen er ikke vurdert. 

Bestemmelse av nedslagsfelt er gjort ved å lokalisere høy- og lavbrekkene langs geometrien samt 

studere vegens tverrfall. Basert på dette er det skissert opp flere delfelt med lavbrekkene som naturlige 

utslippspunkter. For inndeling av felt henvises det til G-tegningene.  

2.2 Avrenningskoeffisienter  

Fastsettelse av avrenningskoeffisienter er gjort i henhold til tabeller i Håndbok N200. For beregning 

av dagens avrenning er det benyttet en midlere avrenningskoeffisient mellom 0,50-0,70. Dette vil si at 

man antar 50-70% av avrenningen som genereres i dag vil renne ned til utslippspunktene, mens resten 

vil infiltrere i grunnen, tas opp av vegetasjonen eller fordampe.  

For myrområder og marker benytter man vanligvis lavere verdier, men ettersom beregningene tar 

utgangspunkt i en flomsituasjon (100-års returperiode) antas det at metningsgraden i grunnen vil være 

lav når den største nedbørstoppen inntreffer. Dermed blir avrenningen høyere enn ved normalnedbør. 

For beregning av fremtidig avrenning er den høyeste avrenningskoeffisienten på 0,95 benyttet. 

2.3 Konsentrasjonstid 

Formel for beregning av konsentrasjonstid er hentet fra Håndbok N200.  

For naturlige felt (benyttet til beregning av eksisterende konsentrasjonstid): 

𝑡𝑐 = 0,6 × 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 × 𝐻ø𝑦𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑠𝑘𝑗𝑒𝑙𝑙−0,5 + 3000 × 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑛𝑠𝑗ø 

For urbane felt (benyttet til beregning av fremtidig konsentrasjonstid): 

𝑡𝑐 = 0,02 × 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒1,15 × 𝐻ø𝑦𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑠𝑘𝑗𝑒𝑙𝑙−0,39 

Begrensningen til formelen er at den ikke gir muligheter til å ivareta ulike overflateruheter i feltet. 

Særlig når det gjelder definisjonen av naturlige felt finnes det lite dokumentasjon som forklarer hva 

dette innebærer. Et felt bestående av myr og tett vegetasjon har en mye lengre konsentrasjonstid enn et 

felt bestående av bart landskap og fjell i dagen, selv om begge feltene kan betraktes som naturlige. 

Ved bruk av formelen for naturlige felt ble konsentrasjonstiden svært lang, opptil 4 timer på noen 

delfelter. Dette virket svært konservativt i forhold til at feltlengdene er relativt små (300-800 m) og 

landskapet består av mye tette flater i form av fjellgrunn og eksisterende vegstruktur. I tillegg må en ta 

hensyn til at metningsgraden i de grønne sonene vil være lav i en flomsituasjon, noe som reduserer den 

fordrøyende effekten i grunnen.  

Det er derfor gjort en vurdering på å halvere konsentrasjonstiden som formelen gir (for naturlige felt) 

ved beregning av overvannsmengder før utbygging. 

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

TEMARAPPORT OVERVANNSHÅNDTERING 

 

 

9 

2.4 Overvannsberegning 

Beregning av overvannsmengder før og etter utbygging er gjort ved hjelp av den rasjonelle formel. 

𝑄 = 𝐶 × 𝑖 × 𝐴 

Q = dimensjonerende avrenning (l/s)  

C = avrenningskoeffisient (enhetsløs) 

i = regnintensitet (l/s*ha) 

A = feltareal (ha) 

 

Det er benyttet IVF-kurve for Karmøy-Brekkevann, hentet fra eklima den 23.04.2017. 

I henhold til Håndbok N200 er det benyttet en returperiode på 100 år og en klimafaktor på 1,4. 

Klimafaktor er kun benyttet på fremtidige overvannsmengder. 

2.5 Fordrøyningsvolum 

Det er tatt utgangspunkt i at mest mulig av vegavrenningen skal fordrøyes og renses i veggrøftene før 

utslipp til resipienter. 

Tilgjengelig fordrøyningsvolum i grøftene er beregnet ut ifra tilgjengelig grøftelengde samt et 

grøfteprofil i henhold til figuren under. 

 

Figur 2-2 Grøfteprofil 

Profilet har en lagringskapasitet på omtrent 0,5 m³ pr. meter grøft. 

Basert på tilgjenglig fordrøyningskapasitet i grøften er det deretter beregnet utslippsmengde til 

resipienten. Intensjonen er at utslippsmengden/overløpet til resipient skal være lavere eller lik dagens 

avrenningsmengde.  
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Det beregningen derimot ikke har tatt hensyn til er infiltrasjon mot vegkroppen og omkringliggende 

masser. Infiltrasjon vil derfor bidra til at utslippsmengdene i realiteten vil være noe lavere enn det 

beregningene tilsier. 
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3 Resultater 

Resultatene av beregningene er vedlagt denne rapporten. Viser også til G-tegningene for henvisning til 

feltnavn. 

I tabellen under er de viktigste verdiene gjengitt: 

Tabell 3-1:  Oppsummering av overvannsberegningene. Grønn farge indikerer det ikke er behov for ytterligere 

fordrøyningstiltak utover veggrøften. Rød farge indikerer at det er behov for ytterligere fordrøyning. 

Feltnavn Avrenning 

før tiltak 

Avrenning 

etter tiltak 

Tilgjengelig volum i 

grøft 

Utslipp til 

resipient 

Overskytende 

avrenning 

B1 44 l/s 190 l/s 291 m³ 31 l/s - 

B2 55 l/s 367 l/s 919 m³ 51 l/s - 

B3 68 l/s 451 l/s 464 m³ 195 l/s 127 l/s 

B4 38 l/s 201 l/s 206 m³ 46 l/s 8 l/s 

B5 52 l/s 222 l/s 459 m³ 40 l/s - 

B6 136 l/s 709 l/s 586 m³ 345 l/s 189 l/s 

B7 60 l/s 209 l/s 254 m³ 41 l/s - 

 

I følge beregningene vil veggrøftene til felt B1, B2, B5 og B7 ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 

fremtidig avrenning uten behov for ytterliggere tiltak. Utslippet til resipienten vil dermed være lavere 

etter at den nye vegen er bygget enn det er i dag. 

Samtidig ser man at felt B3, B4 og B6 vil ha høyere utslipp til resipientene enn dagens avrenning.  

3.1 Avbøtende tiltak 

3.1.1 Felt B3 

Felt B3 har utslipp til Randivatnet. Nedslagsfeltet til B3 har et areal på 0,023 km². På grunn av 

etablering av toplans-krysset vil det være begrenset plass til veggrøfter. Dette medfører at grøftene 

alene ikke vil ha tilstrekklig volum til å fordrøye nedbørstoppen som vil oppstå ved 100-års regn. 

Beregningen viser at utslippet til Randivatnet vil øke med 0,127 m³/s i forhold til dagens 

avrenningsmengde.  

NVE sin lavvannskalkulator viser at nedslagsfeltet til Randivatnet er på 8,8 km². Oppgitt flomverdi 

ved 100-års returperiode er 19,4 m³/s inkludert klimapåslag på 40%. Utslippsmengden fra B3 utgjør 

dermed kun 0,65% av den totale avrenningen til Randivatnet ved en 100-års flom.  

Ettersom den økte avrenningsmengden fra B3 verken vil påvirke vannstanden i Randivantet eller 

medføre merkbar økning i avrenningen nedstrøms mot Støleevla, ser man ikke noe hensyn med å 

etablere ytterliggere fordrøyningsmagasiner for å håndtere vegavrenningen. Den økte 

overvannsmengden kan slippes til resipient uten at det medfører merkbare konsekvenser for 

vassdraget. 
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Utfordringen med felt B3 er derimot å oppnå en tilstrekkelig grad av rensing på vegvannet før utslipp. 

Grunnet begrenset lengde på grøftene langs vegen er det fare for at oppholdstiden på overvannet ikke 

vil være lang nok til å fjerne partikler og annen forurensing.  

For å utbedre dette foreslås det å opparbeide et regnbed på nedsiden av vegen før utslipp til 

Randivatnet.  

Nødvendig areal på regnbedet er beregnet etter følgende formel: 

𝐴𝑟𝑒𝑔𝑛𝑏𝑒𝑑 =
𝐴𝑓𝑒𝑙𝑡 × 𝐶 × 𝑃 × 𝑑𝑓

𝑘 × 𝑡𝑓 × (ℎ𝑓 + 𝑑𝑓)
 

Aregnbed = Overflateareal regnbed (m²) 

Afelt = Areal på nedslagsfeltet (m²) = 14927 m² (areal som ikke håndteres av grøftene) 

C = Avrenningskoeffisient (enhetsløs) = 0,95 

P = Nedbørshendelse (cm) = 1,79 cm (100-års retur med 20 min konsentrasjonstid) 

df = Dybde på filtermedia = 70 cm 

k = Mettet hydraulisk ledningsevne (cm/t) = 2 cm/t 

tf = Tømmetid (timer) = 24 t 

hf = Maksimal vannstand på overflaten før overløp (cm) = 20 cm 

 

𝐴𝑟𝑒𝑔𝑛𝑏𝑒𝑑 =
14927 𝑚2 × 0,95 × 1,79 𝑐𝑚 × 70 𝑐𝑚

2
𝑐𝑚

𝑡 × 24 𝑡 × (20 𝑐𝑚 + 70 𝑐𝑚)
= 411 𝑚2  

 

3.1.2 Felt B4 

Felt B4 har utslipp mot en eksisterende myr. Beregningen viser at avrenningsmengden mot myren 

øker med 8 l/s i forhold til dagens utslipp.  

Denne økningen er såpass liten at det gir liten grunn til å etablere ytterligere tiltak for å fordrøye 

vannet. Sannsynligheten er dessuten stor for at denne mengden vil bli infiltrert til omkringliggende 

masser på vei mot utslippspunktet.  

3.1.3 Felt B6 

Utslipp fra felt B6 går til en bekk som renner ut i Viksefjorden. Eksisterende stikkrenner langs bekken 

har i dag utfordringer med å svelge unna overvannet og det er derfor viktig at utslippet etter utbygging 

av fylkesvegen ikke øker. 

I likhet med felt B3 er det heller ikke her tilstrekklig grøftevolum til å fordrøye nedbørstoppen. 

Beregningen viser et økt utslipp på 189 l/s i forhold til dagens situasjon. 

Det anbefales derfor å etablere et ekstra betongmagasin som skal håndtere den økte vannmengden.  
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Nødvendig magasinvolum beregnes etter følgende formel: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 =
𝐴𝑣𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (

𝑙
𝑠

) × 60 
𝑠

𝑚𝑖𝑛
 × 𝑁𝑒𝑑𝑏ø𝑟𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (min)

1000 
𝑙

𝑚3

  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 =
189

𝑙
𝑠 × 60

𝑠
𝑚𝑖𝑛 × 19𝑚𝑖𝑛

1000
𝑙

𝑚3

= 216𝑚3 

Ved utslippspunktet vil det være tilstrekkelig med fyllmasser til at det kan etableres et DN2000 mm 

betongmagasin på nedsiden av fylkesvegen.  

Med utgangspunkt i beregnet volum, må magasinet være omtrent 70 m langt. I G-tegningen er det 

derimot foreslått en lengde på 100 m for å øke oppholdstiden på overvannet før utslipp. 

Magasinet bør utformes slik at det også kan rense oljepartikler fra overvannet. 

 

Figur 3-1 Prinsippskisse for utforming av magasin med sandfang og rensing av oljepartikler. 
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4 Filtergrøft 

Grøftene langs fylkesvegen opparbeides som filtergrøfter som skal både rense og fordrøye 

avrenningen. 

Grøfteprofilet følger skissen som er gjengitt i kap. 3.5. Oppbyggingen av filtermassene skal følge 

anbefalingene gitt i Håndbok N200 (kapittel 403.47). 
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5 Vedlegg 

Vedlegg 1: Overvannsrapport/beregning 

Vedlegg 2: NEVINA Randivatnet 
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