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Veileder for infiltrasjon av overvann som 
del av arbeidet med VAO-rammeplaner  

Sammenhengen mellom grunnvannsnivå og infiltrasjon 

Volumet tilgjengelig for infiltrasjon er den umettede sonen over grunnvannsnivået eller over tett sjikt 

(fjell/leire). Det tilgjengelige volumet kalles det effektive porevolumet. Med effektivt porevolum menes det 

samlede volum av de porer som er tilgjengelig for transport av vann gjennom jorda. Leire har høyt porevolum 

og kan holde på mye vann, men har lavt effektivt porevolum fordi vannet er bundet kapillært slik at volumet 

ikke er tilgjengelig for strømning av vann.   

 

 
Figur 1 - Porøsiteten i ulike typer masser og andel tilgjengelig for vannstrømning.  

Sammensatte masser som f.eks. typisk morene har ofte en lav effektiv porøsitet (5-15%). I én meter jord med 

effektiv porøsitet på 10% kan altså 0,1 m med vann lagres før jorda er helt mettet. Det tilsvarer 100 liter per 

kubikkmeter. Grunnvannsnivået vil derfor variere mer i jord med lav porøsitet fordi det skal lite vann til før 

jorda er mettet. Fra Figur 1 ser man at det effektive porevolumet for leire er ned mot 0,03 mens det for sand er 

ca 0,3. Dette betyr at det skal bare 30 liter til for å mette en kubikk leire mens man må ha 300 liter for å mette 

en kubikk sand.  

Høyt grunnvannsnivå betyr normalt at grunnen enten har lav infiltrasjonsevne, eller at grunnvannsnivået er 

styrt av omkringliggende forhold. Med omkringliggende forhold menes her f.eks vann/sjø-nivå, bekk eller tette 

flater som kan være leire, fjell, tett morene eller topografiske forhold. Eksempelvis kan høyt grunnvannsnivå i 

god sandjord skyldes at vannet ikke kan strømme ut fordi en nærliggende bekk definerer et høyt 

grunnvannsnivå, eller fordi vannet «sperres inne» av en rygg av tette masser.  

Spesielt i urbane områder er det minst like vanlig at man har omkringliggende forhold som kan holde 

grunnvannsnivået lavt. Dette kan være drenering til et bygg, mur, veigrøft eller bratt skråning. Med andre ord 

er det forhold som holder grunnvannsstanden på et konstant lavt nivå og som samtidig drenerer ut 

grunnvannet.    

På grunn av dette er det svært viktig med en grunnundersøkelse der topografi og grunnforhold rundt området 

for infiltrasjon vurderes. Det vil si noe om hvor det er sannsynlig at infiltrert vann ender opp.  
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Oppsummert om grunnvannets betydning for infiltrasjonsevnen 
Høyt grunnvann kan være en indikator på dårlig infiltrasjon eller liten mulighet for borttransport av vann. Høyt 

grunnvann påvirker ikke infiltrasjonsevnen direkte. Høy grunnvannsstand betyr at volum for lagring og areal for 

borttransport av grunnvann er redusert. Grunnvannsnivået er derfor viktig ved vurdering av mulighet for 

infiltrasjon. I Nord-Norge vil grunnvannet normalt være på sitt minimum rett før snøsmelting og maksimum rett 

etter snøsmeltingen (NVE). Lokalt for Tromsø vil man trolig ha samme forhold. I de utbygde områdene av 

Tromsø vil trolig drenering, grøfting og avskjæring av vann påvirke grunnvannsnivået slik at variasjonene blir 

mindre enn i urørte områder.   

 

Nedbørsmengder/intensiteter og infiltrasjon 

Den målte K-verdien er et tall på infiltrasjonshastighet for mettet jord. I tørr jord vil infiltrasjonshastigheten 

være høyere. Infiltrasjonshastigheten vil så avta etterhvert som jorda mettes og tilslutt ende på den målte K-

verdien. Hvis nedbørsintensiteten er større enn infiltrasjonshastigheten vil man få overflateavrenning eller 

oppstuing av vann.  

 
Figur 2 - Prinsipp for sammenhengen mellom avrenning og infiltrasjon 

For regn eller smeltevann direkte på en overflate er det infiltrasjonsevnen øverst i jordprofilet som vil 

bestemme avrenningen.    
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Typiske infiltrasjonshastigheter er gitt i tabellen under. Det må påpekes at det er store variasjoner i tall fra 

litteraturen om infiltrasjonshastigheter i ulik type jord.  

Jord type  Infiltrasjonshastigheter rent vann 
m/d 

Tilsvarende nedbørsintensitet 
l/s/ha 

Grov sand 70 8102 

Middels sand 30 3472 

Fin sand 1,5 174 

Grov silt 0,3 35 

Grusig morene 0,25 29 

Sandig morene 0,05 6 

Tabell 1 - Vanlige infiltrasjonshastigheter for typisk jordarter. Her er infiltrasjonshastighetene også omregnet til intensitet.  
Kilde: Saksbehandling, grunnundersøkelse SGK (NLVFs institutt for georessurs- og forurensningsforskning, 1985). 

Som det fremgår av Figur 3 vil ulike masser ha betydelige variasjoner i infiltrasjonshastighet. Gode masser som 

f.eks. fin sand har en oppgitt infiltrasjonshastighet som tilsvarer meget høy nedbørintensitet. Intensiteten 

tilsvarer omtrent 5-minutts regn med 20 år gjentaksintervall i Tromsø. I prinsippet skal det altså ikke 

forekomme overflateavrenning fra en slik jordtype i Tromsø før det inntreffer et 5-minutts regn med 

gjentaksintervall ≥ 20 år. 

 

Figur 3 Verdier for hydraulisk ledningsevne for en del løsmasser. Som det fremgår av denne figuren er variasjonene innenfor 
de ulike massene store. Kilde: Saksbehandling, grunnundersøkelse SGK (NLVFs institutt for georessurs- og 
forurensningsforskning, 1985). 

Plener og andre flater med avrenning samler ofte vann fra flere arealer slik at vannmengden man ønsker å 

infiltrere representerer et langt større areal enn infiltrasjonsarealet.  

 

Ved nedbør vil infiltrasjonskapasiteten avta over tid på grunn av: 
- Svelling av leirpartikler 

- Plasking av regn fører til at finpartikler blokkerer porene 

- Redusert strømning i jorda     
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Figur 4 - Sammenhengen mellom infiltrasjon og tid, og dermed også sammenhengen mellom avrenning og tid.  

Som man ser av Figur 4 er avrenning et speilbilde av infiltrasjon, med litt tidsforsinking pga. tiden 

overflateavrenningen tar. Med andre ord er sum av avrenning og infiltrasjon lik nedbørsmengden for ethvert 

tidspunkt.  

Den mest vanlige metoden å beskrive forholdet mellom infiltrasjon og intensitet er ved bruk av Hortons 

infiltrasjonsligning. Hortons bygger på følgende antakelser: 

- infiltrasjonskapasitet kan måles for å beregne avrenning  

- jordoverflaten fungerer som et skille/seperasjonsflate 

- vann kan akkumuleres og strømme over denne hypotetiske flaten 

 

Oppsummert om forholdet mellom infiltrasjon og intensitet 
Generelt har tørr jord stor evne til å ta imot vann. Dette gjelder også jord som i utgangspunktet har dårlig 

infiltrasjonsevne. Evnen til å ta imot vann avtar imidlertid fort med vannmetting og det oppstår da stor forskjell 

mellom jordartene. Selv om tørr og god jord har infiltrasjonsevner som tilsvarer relativt høye 

nedbørsintensiteter, vil evnen til å infiltrere raskt overskrides ettersom vann samles fra større omkringliggende 

arealer.  

Infiltrasjonsegenskaper og reguleringsplanlegging 

Ved å kreve at VAO-rammeplan skal være en del av alle reguleringsplaner tvinges planeier til å vurdere og 

hensynta de krav som er stilt til slike planer.  Dette innebærer også eventuelle krav om infiltrasjon av overvann 

eller annen behandling av overvannet som bør avklares ved regulering.  

For hvert enkelt planområde skal utforming og dimensjonering av overvannssystemer vurderes innenfor 

følgende treleddstrategi: 

1. Redusert avrenning gjennom bruk av infiltrasjonstiltak 

2. Forsinket avrenning gjennom bruk av fordrøyningstiltak 

3. Bortledning av overskytende overvannsmengde 

På Tromsøya og i de bynære soner må man normalt se punkt 1 og 2 i sammenheng. En typisk situasjon i Tromsø 

er at vann som infiltreres har stor risiko for å ende opp i drenering eller som overflateavrenning på grunn av 

utstrømming. Alt infiltrert vann vil til slutt ende opp som utstrømning, men når dette skjer relativt lokalt blir 

det et definisjonsspørsmål om det egentlig er infiltrasjon eller fordrøyning. Teknisk er det en infiltrasjon, men 

hvis det ender opp i VA-systemet fungerer det som en fordrøyning.  

Det vil ofte være vanskelig å kunne si noe sikkert om hvor infiltrert overvann ender opp. Dette fordi utbygde 

områder i stor grad preges av oppgravde/oppfylte områder, grøfter og veier som kan avskjære 
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grunnvannsstrømmer og som dermed gjør det vanskelig å forutsi hvor vannet strømmer. Skal man infiltrere må 

man altså i tillegg til infiltrasjonsevne også vurdere hvor vannet blir av, om det transporteres bort og om det 

medfører risiko for skade eller problemer for andre.  

I slike tilfeller har man valget mellom en ren fordrøyning i form av en tank eller magasin, eller man kan lage 

fordrøyninger som også infiltrerer noe i tillegg. Sistnevnte løsning har to fordeler foran bruk av rene 

fordrøyningstanker:  

• Løsningen er med på å opprettholde lokal vannbalanse (LOD) og er dermed mer i tråd med punkt 1 i 

treleddstrategien.  

• Den vil ofte være rimeligere enn bruk av vanlige fordrøyningstanker fordi man kan innkalkulere de 

lokale massene i fordrøyningsvolumet og fordi store tanker ofte blir byggeteknisk mer komplisert pga. 

størrelse/diameter. Infiltrasjonsløsninger blir derfor også ofte grunnere.  

Ulempen med å benytte kombinerte infiltrasjons-/fordrøyningsøsninger er at det kan være usikkert hvilket 

bidrag infiltrasjonene gir til fordrøyningen, samt at det vil være uegnet ved høy grunnvannsstand. 

Drenering og infiltrasjon er også mulig ut fra ordinær tank, men det gir ofte infiltrasjon på stort dyp grunnet 

stor diameter. Dette øker også risiko for problemer med tanke på grunnvann og innlekking inn i 

fordrøyningstank.  

Dersom man har løsninger som baserer seg på infiltrasjon og infiltrasjonskapasiteten og tilgjengelig 

fordrøyningskapasitet overskrides vil man få overflateavrenning. I plansammenheng er det derfor svært viktig 

at det er gjennomtenkt hvordan overflateavrenning håndteres i ekstremsituasjoner.    

Eldre reguleringsplaner 
Eldre reguleringsplaner er normalt vedtatt uten VAO-rammeplan og det typiske er at det generelt er lite 

tekst/regulering som viser at det er tatt hensyn til VA generelt. Når et prosjekt starter opp med utgangspunkt i 

en eldre plan vil det normalt utarbeides en VA-søknad basert på kravene i kommunal norm og eksisterende 

reguleringsplan. Når en VAO-plan utarbeides i forbindelse med regulering er det større mulighet for å få 

gjennomført de samfunnsmessig beste løsningene.  

Kravet om VAO-rammeplan bør etter vår vurdering ha tilbakevirkende kraft slik at forslagsstiller/utbygger må 

framlegge en godkjent VAO-rammeplan som grunnlag for å sende inn VA-søknad. Dette bør det opplyses om 

via forhåndskonferanser med Byutvikling v/Byggesak. På sikt vil dette også gange entreprenører og utbyggere 

da bedre planer gir mer forutsigbarhet.   

En VAO-rammeplan forsøker normalt å løse overvannshåndtering innenfor planområdet til reguleringen. Tidvis 

vil det ikke være mulig på en god måte, og det er derfor ikke uvanlig at VAO-plan går utenfor planområdets 

grenser.  

Forskjellen mellom infiltrasjon i fortettingsområder og i utbyggingsområder 

Nye utbyggingsområder vil ofte bestå av relativt store områder som i hovedsak er ubebygd. Som regel grenser 

området mot utbygde områder eller infrastruktur som vei og VA. Dersom det avgjøres at infiltrasjon kan 

benyttes for et nytt utbyggingsområde må dette tas hensyn til ved utbygging. Nye områder vil normalt bygges 

ut som separatsystemer der overvannet ledes til sjø direkte gjennom ledning eller via vassdrag. Infiltrert 

overvann som ender opp i drenering vil dermed ikke ende opp i et AF-system med mindre utbyggingsområdets 

geografiske plassering tilsier behov for tilknytning til AF-system for bortledning av overvannsproduksjonen 

I fortettingsområder må man forholde seg til allerede utbygde områder med eksisterende dreneringer og VA-

traseer. Man har da bare i begrenset grad oversikt over den eksisterende situasjonen. Det er derfor større 

risiko for at infiltrasjon kan medføre problemer (eller påstand om dette) fra naboer. I eksisterende områder kan 

det i tillegg være AF-system slik at infiltrert vann ender opp i spillvannssystemet. 
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Infiltrasjon under utbygging 

Når det foreligger VA-planer for utbygging der det skal benyttes infiltrasjon som en løsning eller som del av en 

løsning er det opp til byggherre å bygge løsningen i tråd med det som er prosjektert. Det er imidlertid en del 

punkter som byggherre og entreprenør bør være spesielt oppmerksom på. Dette gjelder forhold under bygging 

som ofte ikke er beskrevet i prosjekteringen: 

• Ved utgraving for infiltrasjon må man ta spesielle hensyn for ikke å ødelegge infiltrasjonsegenskapene 

i jorda. Eksempelvis kan graving ved våte forhold eller unødvendig jordbearbeiding medføre 

nedknusing av jordaggregater og igjenslamming av infiltrasjonsflaten. 

• All graving til, fra og rundt infiltrasjonsarealet er potensielle strømningsveier for grunnvann. Det må 

benyttes sperresjikt for å unngå at infiltrert vann strømmer ukontrollert langs VA-traseer etc.  

• Endringer i planer eller utførelse under bygging kan påvirke infiltrasjon. Eksempler på dette kan være 

at byggegrop utvides, endringer i veg- /VA-traseer, heving/senkning av fundament, endring i plan for 

drenering av bygg. Det er derfor viktig at eventuell konsekvens av endringer vurderes fortløpende slik 

at eventuelle tiltak kan iverksettes. 
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Infiltrasjonsundersøkelser 

Følgende er en enkel oppskrift på hvordan bruk av infiltrasjon skal vurderes: 

Innledende undersøkelse: 
1. Er det åpenbart at infiltrasjon av overvann ikke er en egnet løsning grunnet nærhet til god resipient, 

for eksempel nært sjø, nært vassdrag, eller sterkt overdimensjonerte overvannsløsninger1 vil det være 

unødvendig å vurdere infiltrasjon som del av en helhetlig overvannsløsning. Begrunnelsen for en slik 

konklusjon må komme entydig fram i VAO-rammeplanen som utarbeides for planområdet.   

 

2. Ut fra areal og planlagte tiltak beregnes overvannsmengdene fra området.  

 

3. Identifiser arealer innenfor planområdet som ut fra punkt 2 vurderes som egnet for infiltrasjon av 

overvann som a) eneste løsning eller b) alternativt som en del av en kombinert infiltrasjons-

/fordrøyningsløsning.  

 

4. Estimer nødvendig areal for infiltrasjon og vurder sannsynlighet for om jorda har tilstrekkelig 

hydraulisk kapasitet til å lede bort vannet.      

Punktene over (1-4) kan gjøres basert på kartinformasjon, oppslag i NGU-kart, litteraturverdier og annen info 

man kan fremskaffe uten større undersøkelser. Se eksempler på neste side. Hovedpoenget er å avgjøre om det 

er grunnlag for å benytte trinn 1 i treleddstrategien, som er infiltrasjon som hovedløsning for overvannet. Hvis 

resultatet er at det er sannsynlig at infiltrasjon kan benyttes går man videre til punkt 5.  

Videre undersøkelse: 

5. Gjennomfør tilstrekkelige undersøkelser i felten for å sikre nødvendige arealer for infiltrasjon i 

reguleringsplan, samt for å beregne den hydrauliske kapasiteten. En slik undersøkelse må som 

minimum inneholde: 

a. Befaring på stedet som omfatter grunnundersøkelse med infiltrasjonstest på stedet eller 

uttak av prøver for testing. Se også Tabell 2. Undersøkelsen dokumenteres med beskrivelse 

av forholdene og jordprofil.  

b. Utarbeidelse av en forenklet prosjektering der man, basert på resultat fra undersøkelsen, 

dokumenterer med beregning at infiltrasjon som løsning er gjennomførbar. 

Se eksempel på beregning av infiltrasjonsareal og borttransport. 

c. Nødvendige arealer og forutsetninger øremerkes i reguleringsplan. 

d. Hvis resultatet av undersøkelsen medfører at ren infiltrasjon ikke kan anbefales går man 

videre til punkt 6. 

6. Løsning med kombinasjon infiltrasjon/fordrøyning og utslipp til overvannsledning eller resipient 

vurderes.  

e. Nødvendige arealer og volumer for løsning vurderes basert på utførte vurderinger (punkt 1-

4).  

f. Nødvendige arealer og forutsetninger øremerkes i reguleringsplan 

g. Hvis infiltrasjon vurderes som helt uaktuelt kan løsning med kun fordrøyning benyttes. 

Eksempel på dette vil være hvis infiltrasjon medfører stor risiko for skade på 

naboeiendom(mer), jf. grannelovens bestemmelser.  

Merk at hvis en reguleringsplan der infiltrasjon er beskrevet i VAO-rammeplan kommer til utførelse, må denne 

løsningen uansett detaljprosjektertes. Det vil si at den prosjekterende må selv vurdere om det er behov for 

flere grunnundersøkelser som grunnlag for den endelige detaljprosjekteringen. 

                                                                 
1 Både for vassdrag og overvannsløsninger må det vurderes hvilke konsekvenser økt påslipp har nedstrøms 
påslippspunktet.  
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Eksempel på beregning av infiltrasjonsareal og borttransport 

Metodikken i dette eksemplet kan benyttes både for punkt 4. og 5.b. Forskjellen er at ved 
overslagsberegninger kan faktorer fra litteraturen og antakelser om grunnforhold benyttes, mens 
det ved punkt 5.b må benyttes målte verdier.  
 
Både infiltrasjonsareal og borttransport beregnes vha Darcy`s lov.  
 
Først finner vi nødvendig infiltrasjonsareal:  
Dette gjøres ved først å finne jordas K-verdi fra f.eks en infiltrasjonstest. Denne verdien gir altså 
jordas minimumsverdi for infiltrasjon. En typisk K-verdi som man forventer å finne er 2 meter/døgn. 
Til sammenligning er maksimalnedbøren for ett døgn i Tromsø de siste 10 årene rundt 50 mm (0,05 
m/d).  
Gitt en maksimal døgnnedbør på 50 mm (0,05 m), vil ei tomt på 1 mål (1 000 m2) dermed motta 
0,05m x 1 000 m2 = 50 m3 vann. Det vil si at i teorien vil denne tomta ha behov for et 
infiltrasjonsareal på 1 000 m2 x 0,05 m/d / (2 m/d) = 25 m2.  
 
Siden nedbøren ikke er jevnt fordelt over døgnet må løsningen også ha et lagringsvolum. Dette 
volumet kan være både over bakken i form av midlertidig vannspeil eller under bakken i form av 
porevolum i en infiltrasjonsløsning.  
 
Videre beregnes borttransport av vannet i grunnen. Ved å benytte Darcy`s lov kan man finne ut 
hvor stor mektighet jorda må ha for å kunne transportere bort det infiltrerte vannet: 
 

Darcy:  Q = K x I x A   
Der A = Arealet = L (lengden infiltrasjon) x M (mektigheten på infiltrasjon) 
Darcy kan da skrives  Q = K x I x L x M 
M = Q/( K x I x L ) 
 

Gitt at man da infiltrerer over en lengde L på 25 meter og gitt en helning på terreng (estimat for I) 
på 10% får man da innsatt i formel for M: 

 
M = 50 m3/d / (2m/d x 0,1 x 25 m) = 10 m 

 
Hvis det infiltrerte vannet skal fraktes bort trenger man altså en mektighet på 10 meter med 
løsmasser. Dette innebærer at borttransport av infiltrert vann ofte er et større problem enn selve 
infiltrasjonen. Det viser også viktigheten av å undersøke mer enn bare K-verdi når infiltrasjon 
vurderes. 
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Eksempel på bruk av kart – Bymyra-området  

Løsmassekart, grunnvannsborehull (GRANADA) og bergrunnskart er tilgjengelig på NGUs 
hjemmeside:  
http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn.  Andre aktuelle kart kan være historiske kart og flyfoto. 
Bildene i eksemplet er NGUs løsmassekart og historisk flyfoto fra Finn.no datert 1952. 

 
     

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fra NGU finner vi løsmassekart over området.  Man ser at en 

stor del av området ligger over et tykkere morenedekke (mørk 

grønn). Videre er det noe tynt morenedekke (lysgrønn) og en 

del myr (brun). Grå farge er «antropogene» oppfyllinger. Tykt 

morenedekke er middels egnet, tynt morenedekke er lite 

egnet, myr indikerer høyt grunnvannsnivå. Den tykke morenen 

er en randmorene og vil trolig finnes under myra på Bymyra.  

Fra GRANADA finner man ingen boringer direkte i Bymyra- 

området, men det fins mange boringer ved Sommerlyst skole 

og ved Stalheim (henholdsvis sør og nord for området). Disse 

boringene viser en tykkelse på løsmassene fra 2 til 10 meter.  

Man ser også på topografisk kart for å se hvor terrenget heller 

og derav hvilken vei man kan anta at vannet vil strømme. 

Nivået/høyden på Prestvannet sier også noe om hvor høyt man 

kan forvente at grunnvannet vil stå. Infiltrert vann vil trolig 

både drenere mot eksisterende bebyggelse i flere retninger og 

muligens noe mot Prestvannet. En stor del av myra dreneres 

trolig vekk fra Prestvannet og ender trolig opp i drenering og 

AF/OV-system i bebyggelsen.   

Fra historiske flyfoto ser man hvordan området var før 

utbygging.  

Infiltrasjon kan benyttes som fordrøyning for å redusere 

effekten av utbygging. Da bør vannet forsøkes ledet mot 

Prestvannet. Både fordi det er bra med tilførsel av vann til 

vannet og for å unngå at infiltrert vann ender opp i 

eksisterende AF/OV-system i området.  

Ved bruk av kartinformasjon kan man dermed konkludere at 

man bør gå videre med punkt 5; mer undersøkelser for å gjøre 

ytterligere avklaringer.  

 

 

 

http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
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Infiltrasjonstestenes fordeler og ulemper (jamfør punkt 5.a) 

Tabell 2 - Fordeler og ulemper med infiltrasjonstester 

Type infiltrasjonstest Styrker og svakheter  

Infiltrometer + Måler reell infiltrasjonshastighet 
+ Kan benyttes på ønsket infiltrasjonsdyp 
+ Egnet i typisk morenejord 
+ Får resultatet umiddelbart  
- Krever at den som utfører testen faktisk befarer området 
- Vanskelig å benytte ved svært stor K-verdi 
- Bør ikke utføres vinterstid 

Ringinfiltrometer + Måler reell infiltrasjonshastighet 
+ Egnet i typisk morenejord 
+ Får resultatet umiddelbart  
+ Spesielt egnet for måling av topplag 
- Krever at den som utfører testen faktisk befarer området 
- Vanskelig å benytte ved svært stor K- verdi 
- Bør ikke utføres vinterstid 

Boks-permeameter + Måler reell infiltrasjonshastighet 
+ Kan ta mange prøver på kort tid i felten 
+ Kan ta prøver i alle dyp 
+ Kan også benyttes for måling av forstyrret prøve (som alternativ til 
kornfordelingsanalyse) 
- Hastighet måles for begrenset volum, mindre korrekt enn på-stedet 
måling. 
- Resultat foreligger på senere tidspunkt 
- Må analyseres på laboratorium 

Beregning ut fra 
kornfordeling 

+ Kan ta mange prøver på kort tid i felten 
+ Kan ta prøver i alle dyp 
- Hastighet er kun beregnet og ikke målt 
- Kan kun benyttes på relativt godt sorterte masser 
- Risting og tørking av prøve kan endre kornfordelingen (nedknusing) 
- Resultat foreligger på senere tidspunkt 
- Må analyseres på laboratorium 
- Mest usikre metode 
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Spesielt om infiltrasjon for utvalgte utbyggingsområder 

Det er gjort en innledende vurdering av en del utbyggingsområder rundt Tromsø med tanke på 

infiltrasjonspotensial. Resultatene fra vurderingene er opplistet i tabellform på de neste sidene. Ved 

utarbeiding eller revidering av VAO-plan for aktuelle områder kan man benytte tabell som veiledende. Det 

innebærer at hvis det ved utforming av VAO-plan ønskes andre løsninger enn anbefalt i tabell så må det 

spesielt begrunnes.  

Merk at tabell er laget uten gjennomføring av grunnundersøkelser på stedet. 

 

 

Figur 5 oversikt over områder som er kommentert i tabell med tanke på infiltrasjon.
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Områder Beskrivelse felt Infiltrasjonspotensiale ihht kvartærgeologisk 

kart

Andre fordrøyningsløsninger Anbefaling for VAO Andre kommentarer 

1 Eidekollen Ikke utbygd lite område oppstrøms 

veg og noe  eksisterende  bebyggelse  

ved Eide. 100 meter fra sjø

Løsmasser bestående av strandavsetning og 

tynn morene og myr. Liten mektighet og trolig 

kort ned til fjell.

Bekk gjennom området med mindre dammer 

kan benyttes som fordrøyningsdam om 

ønskelig

Bortledning av overvann bør prioriteres da det 

er svært kort til sjø. Det må sikres gode 

flomveger for avskåret vann oppstrøms feltet.

Infiltrasjon (for fordrøyning) kan benyttes 

om ønskelig.

2 Eidhaugen Ikke utbygd område. Lite felt for 19 

boenheter, ca 200 meter fra sjø

Tynn hav/strandavsetning, noe torv. Kort veg til 

fjell. Lite egnet til infiltrasjon. Infiltrasjon kan 

benyttes som fordrøyning

Området ved kryss Fjordvegen/Ropnesvegen 

kan vurderes benyttet til overflate fordrøyning

Bortledning av overvann bør prioriteres Infiltrasjon (for fordrøyning) kan benyttes 

om ønskelig.

3 Storelva Delvis utbygd stort område plassert 

rundt Slettelva

Mye torv samt noe bart fjell, marine 

avsetninger og strandavsetninger og litt 

elveavsetninger.  Lite infiltrasjonspotensial. 

Infiltrasjon og LOD løsninger kan benyttes for 

fordrøyning 

Området er relativt flatt med mye myr noe som 

betyr at området i dag  har mye naturlig 

fordrøyning. Det kan være hensiktsmessig å 

vurdere fordrøyning i tilknytning til Storelva.

Bortledning av vann til elv bør prioriteres. 

Flomvurderinger bør foretas for elv.  

Infiltrasjon (for fordrøyning) kan benyttes 

om ønskelig.

4 Slettatorget Ikke utbygd langstrakt område 

nedstrøms FV862 fra Kvaløybrua og 

sørover.

Marine strandavsetninger,  trolig gode 

infiltrasjonsevne. Mektighet og avstand til fjell 

vil være begrensende. Ned mot sjøen flater 

områdene ut og man vil kunne få høy 

grunnvannsstand, sjøvannspåvirket.

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller overvannssystemer

Bortledning av overvann bør prioriteres pga 

nærhet til sjø

Infiltrasjon (for fordrøyning) kan benyttes 

om ønskelig.

5 Slettaelva nord Ikke utbygd område mellom 

eksisterende bebyggelse og nytt 

industrifelt nord for Kvaløybrua

Øvre del av området består av tykk morene, 

nedre del består av marin strandavsetning. 

Masser har normalt gode infiltrasjonsevner, 

men myr og vannspeil tyder på mye vann i 

grunnen.

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller 

overvannssystemer. Området flater ut ned mot 

hovedveg, dette området kan være egnet for 

åpne løsninger.

Infiltrasjon (for fordrøyning) kan benyttes. 

Flomveier og bortledning av overvann til sjø må 

også  etableres

Bruk av infiltrasjon i et slikt område vil 

medføre at infiltrert vann vil fanges opp av 

avskjærende grøfter, drenering etc. Slik at 

man i praksis har løsning type 

infiltrasjon/fordrøyning.

6 Bjørnebekkvegen Ikke utbygd område mellom 

Bjørnebekkveien og Ringvegen, nord i 

Hamna

Området består av tynt dekke av hav/fjord 

strandavsetning- og tynt dekke av humus over 

fjell

Området er lite egnet til åpne fordrøyninger på 

grunn av topografien.

Overvann bør forutsettes ledet til sjø Infiltrasjon for fordrøyning anbefales ikke.  

Området er bratt og smalt med lite 

løsmasser over fjell

7 Solneset/Bergli nord Bergli, som ligger på nedsiden av 

Ringvegen er i stor grad utbygd, 

Solneset som ligger på øversiden av 

vegen er ikke utbygd

Bergli bestod av tynt dekke av hav- og 

fjordavsetninger. Lite egent til infiltrasjon.  

Solneset har grunn bestående av tynt 

morenedekke også lite egnet til infiltrasjon

Solneset har et småkuppert terreng som trolig 

har en stor evne til å fordrøye nedbør og 

smeltevann. Bruk av åpne 

fordrøyninger/bevaring av den naturlige 

fordrøyningen bør etterstrebes

Infiltrasjon (for fordrøyning) kan benyttes for 

Solneset. Flomveier og bortledning av 

overvann til sjø må også  etableres. 

For Solneset bør man infiltrere/fordrøye for 

å unngå problemer nedstrøms. Selv om 

«tynt morenedekke» vurders som lite egnet 

vil løsninger med infiltrasjon og fordrøyning  

være et fornuftig valg.

8 Grønnåsen Grønnåsen området er et område 

mellom Solneset og Sjømannsbyen 

(Håpet) som er ubebygd. Terrenget har 

stor likhet med Solneset

Området består av tynt morenedekke over 

berggrunn med noe myr og litt tynn 

hav/strandavsetning nederst i området. 

Infiltrasjonsevnen  «lite egnet». 

Grønnåsen har et småkuppert terreng med små 

bekker og myrområder som trolig har en stor 

evne til fordrøye nedbør og smeltevann. Bruk 

av åpne fordrøyninger/bevaring av slik naturlig 

fordrøyning bør etterstrebes

Infiltrasjon (for fordrøyning) kan benyttes for 

Grønnåsen. Flomveier og bortledning av 

overvann til sjø må også  etableres. 

Området avskjæres av Ringvegen og 

flyplassområdet. 

9 Åsgård Åsgård er utbyggingsområde ovenfor 

Åsgård sykehus. Området er delvis 

utbygd

Området består av morenemateriale med til 

dels stor mektighet. Nedstrøms området er det 

marine strandavsetninger 

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller overvannssystemer

Infiltrasjon kan benyttes for å redusere 

effekten av utbygging

Infiltrert vann har stor sannsynlighet for å 

avskjæres av drenering nedstrøms. 

10  Bymyra Et i hovedsak ubebygd myroråde sør 

for Prestvannet  på toppen av 

Tromsøya. 

Området består av myr, randmorene og tynt 

morenedekke. Sannsynligvis ligger en stor del 

av myra på randmorene. Randmorene er 

middels egnet til infiltrasjon. 

Prestvannet og omkringliggende myr kan 

benyttes som et stort naturlig 

fordrøyningsbasseng. Åpne/lukkede 

fordrøyninger kan tilknyttes .

Infiltrasjon kan benyttes som fordrøyning for å 

redusere effekten av utbygging. 

Overvann/drenering fra området bør forsøkes 

ledet mot Prestvannet. 

Selv om massene er klassifisert som 

middels egnet for infiltrasjon kan de være 

relativt tette. For infiltrasjon kompenseres 

dette delvis av stor mektighet.
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Områder Beskrivelse felt Infiltrasjonspotensiale ihht kvartærgeologisk 

kart

Andre fordrøyningsløsninger Anbefaling for VAO Andre kommentarer 

11  Holt Holt området ligger fra Holtvegen i sør 

og mot Åsgård i nord. 

Holt forsøksgård ligger på marine 

strandavsetninger med en tykkelse på mer enn 

0,5 meter. Massene er middels egent til 

infiltrasjon

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller overvannssystemer

Infiltrasjon kan benyttes som fordrøyning for å 

redusere effekten av utbygging. På grunn av 

nærhet til sjø anbefales det at man leder 

vannet vekk

Overvann fra området oppstrøms må også 

hensyntas

12  Nordheim Området ligger på marine 

strandavsetninger i den nedre delen 

og hav og fjordavsetninger med tynt 

dekke i den øvre delen (trolig kort til 

fjell). Det er også noe  myr i området 

Nedre del av området har middels egnethet til 

infiltrasjon. Den øvre delen av området er lite 

egnet til infiltrasjon. 

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller overvannssystemer

På grunn av nærhet til sjø anbefales det at man 

leder vannet vekk

Infiltrasjon kan benyttes som fordrøyning 

for å redusere effekten av utbygging i 

områdets nedre del.

13  Stakkevollvegen Området ligger fra og med 

Stakkvollvegen fra Tromsø sentrum til 

Breivika

Kart angir området som antropogen oppfylling, 

dermed er egnethet for infiltrasjon ukjent.

Lite aktuelt med fordrøyning Overvann ledes til sjø Oppfyllte masser kan være svært godt 

egnet for infiltrasjon. Det vil være liten 

hensikt å lede vannet til infiltrasjon så nært 

sjøen.  Fordel kan eventuelt være 

miljøhensyn  (rensing overvann)

14  Doktordalen Området ligger ovenfor eksisterende 

bebyggelse i Doktordalen.

Kart angir områdene som forvitringsmasser og 

som masser lite egnet for infiltrasjon. 

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller overvannssystemer 

på den flatere delen av området. 

Infiltrasjon anbefales i de flatere områdene 

(egnethet til massene må sjekkes). Ved bygging i 

den bratte østvendte skråningen anbefales ikke 

infiltrasjon.

Området er svært bratt og utbygging vil 

være krevende.  Forvitringsmasser kan 

være gode infiltrasjonsmasser men pga 

bratt terreng vil eventuelt infiltrert vann 

hurtig ende opp nedstrøms. 

15  Stakkevollan UiT/UNN Området består av de ubebygde 

områdene fra  Nordøyvegen til 

eksisterende bebyggelse nord for UNN

Området består av tynt morenedekke, myr og 

noe vann i dagen

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller 

overvannssystemer. Spesielt aktuelt på grunn 

av dårlige infiltrasjonsmuligheter i området. 

Infiltrasjon kan benyttes som fordrøyning for å 

redusere effekten av utbygging. På grunn av 

stort nedbørsfelt og begrensede 

iniltrasjonsevne bør eventuell 

infiltrasjon/fordrøying kombineres med 

bortledning av overvann

Dagens bebyggelse som ligger nedstrøms 

nytt felt har i dag problemer med mye 

overvann i AF/spillvann systemet. 

16  Varden Området ligger i delvis utbygd område Løsmassekartet viser tynt humusdekke over 

fjell, som er vurdert som uegnet for 

infiltrasjon. 

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller 

overvannssystemer. Arealene er imidlertid 

begrensede

Infiltrasjon anbefales ikke. Nedstrøms området har man flere bratte 

fjellskjæringer og avskjærende veier med 

grunne grøfter. 

17  Skjelnan – Movika –Linkvegen Området ligger på fastlandet nord for 

Kroken på øversiden av Tønsvikveien

Området består i hovedsak av marine 

sammenhengende strandavsetninger (middels 

godt egnet) og noe hav og fjordavsetninger 

med litt lavere mektighet (lite egnet)

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller 

overvannssystemer. Merk at dette kun er 

aktuelt for selve feltet. Fordrøyning av areaeler 

oppstrøms vil kreve store volum/arealer og er 

derfor lite hensiktsmessig.

Infiltrasjon kan benyttes som fordrøyning for å 

redusere effekten av utbygging på nedstrøms 

stikkrenner.  På grunn av nærhet til sjø 

anbefales det at vannet ledes vekk.

Området har et relativt stort nedbørsfelt 

oppstrøms. Flomvann og  grunnvann fra 

områdene oppstrøms må også hensyntas

18  Øvre Kroken – Skjelna Området består av Øvre Kroken som 

ligger oppstrøms eksisterende 

bebyggelse fra Krokelva til Skjelnan 

skole og det ubebygde området nord 

for Skjelnan skole

Den nordlige og nedre delen av 

utbyggingsfeltet (Skjelnan) ligger i hovedsak på 

hav og fjordavsetninger samt noe på marine 

strandavsetninger. Den øvre delen av feltet 

inkludert Øvre Kroken området ligger på tynn 

morene. I hovedsak masser lite egnet for 

infiltrasjon

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller 

overvannssystemer. Fordrøyning av areaeler 

oppstrøms vil kreve store volum/arealer og er 

derfor lite hensiktsmessig.

Infiltrasjon anbefales ikke. På grunn av de store 

arealene oppstrøms må gode flomveier sikres 

for avskjæring og bortledning av overflatevann. 

Skjelnan området har kort vei til sjø, kun 

avskilt av veg.  Det er flere bekker på 

området som periodevis kan ha stor 

vannføring. Disse må ivaretas ved 

utbygging. 

19  Nordmannsgård Området ligger ovenfor E8 ved 

innkjøringen til Tromsø. 

Området er i hovedsak etablert på marine 

strandavsetninger (middels egent). Øverste 

delen av området er klassifisert som 

forvitringsmateriale (lite egnet). 

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller 

overvannssystemer. Fordrøyning av areaeler 

oppstrøms vil kreve store volum/arealer og er 

derfor lite hensiktsmessig.

Infiltrasjon kan benyttes som fordrøyning for å 

redusere effekten av utbygging. På grunn av 

nærhet til sjø anbefales det at man leder 

vannet vekk

Området har et relativt stort nedbørsfelt 

oppstrøms. Flomvann og  grunnvann fra 

områdene oppstrøms må også hensyntas

20  Øvre Arntjord Området ligger ovenfor E8 ved 

innkjøringen til Tromsø. 

Området er i hovedsak etablert på marine 

strandavsetninger (middels egnet). Området 

ovenfor Solstrandvegen er  hovedsakelig 

klassifisert som forvitringsmateriale (lite 

egnet). 

Åpne fordrøyninger kan konstrueres eller lages  

i tilknytning til grøfter eller 

overvannssystemer. Fordrøyning av areaeler 

oppstrøms vil kreve store volum/arealer og er 

derfor lite hensiktsmessig.

Infiltrasjon kan benyttes som fordrøyning for å 

redusere effekten av utbygging. På grunn av 

nærhet til sjø anbefales det at man leder 

vannet vekk

Området har et relativt stort nedbørsfelt 

oppstrøms. Flomvann og  grunnvann fra 

områdene oppstrøms må også henyntas
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