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 2  NOTAT OVERVANN OG VASSDRAG 

  

1 Innledning 

1.1 Generelt 

COWI er plankonsulent for planarbeidet som skal tilrettelegge for oppgradering av Fjell 

skytebanen og etablering av skjermende voller rundt anlegget. Planarbeidet stiller krav til 

konsekvensutredning for temaet «overvann og vassdrag». Dette notatet er utarbeidet som 

grunnlag til konsekvensutredningen og skal beskrive dagens og fremtidig situasjon for overvann 

og vassdrag. 

1.2 Rammebetingelsene 

Dette notatet forholder seg til nylig utarbeidet overvannsveileder for kommuner i vannområdene 

Morsa og Glomma sør. Overvannsveilederen beskriver de fysiske og tekniske krav til 

overvannsløsninger og krav til dokumentasjon som skal ivaretas av utbyggere. 
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2 Planområdet 

2.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Våler kommune i Østfold. Fra Moss ankommer man skytebanen via fylkesvei 

115, og det siste stykket på fylkesvei 288, langs Bjørnerødveien. Det er i dag to avkjørsler til 

skytebanen. 

 

Figur 1: Oversiktskart. Kilde: Norgeskart.no 

 

Figur 2: Skråfoto av planområdet. Kilde: Rieber Prosjekt As. 
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Varslet planområdet har et areal på ca. 74 daa, og følger hovedsakelig eiendomsgrensene på 

stedet, inkludert deler av Bjørnerødveien. Dette gjøres for å sikre adkomst til anlegget.  

 

Figur 3: Varslet plangrense. 

2.2 Topografi 

Området består av fjellgrunn med varierende, men tynn overdekning med jord. Delvis er det også 
myrlendt, med antatt relativt grunn myr over fjell.  

Nedenfor er det gjengitt et kartutsnitt fra NGU sin kartdatabase: 

 

Figur 4: Løsmassekart. Kilde: NGU 

NGU omtaler de gråbrune feltene slik: Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. 

Mektigheten av humusdekket er vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være tykkere. 

Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike områder.  
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NGU omtaler de rosa feltene slik: Områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av 

arealet er fjell i dagen.  

Skogen i området består av trær som er inntil 15-18 meter høye og skogen har en blandet 

karakter. På fjell med minimal jord-dekning dominerer furu, mens løvtrær og gran trives bedre på 

steder der det er mer jord og mer fuktighet i grunnen. 

2.3 Avrenningsfelt 

Planområdet består av 3 avrenningsfelt. Avrenningsfelt i vest renner sørover mot Bjørnrødvann. 

Avrenningsfelt i midten renner nordover mot Hobølelva. Avrenningsfelt i øst renner mot 

Rosefjorden. 
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2.4 Dagens anlegg 

Skytebaneanlegget består i dag av skytebaner på 100m og 300m for skyting med grovkalibret 

rifle. Standplass for 100m-banen er en enkel åpen standplass med noe lydabsorberende 

materiale, mens standplass på 300m-banen også har støydempende frambygg med båsvegger. I 

tillegg er det et skytterhus og parkeringsplass på eiendommen. 

2.5 Planlagt anlegg 

Når anlegget bygges om, er planen å bygge nye skytebaner med 100m og 200m skyteavstand. 

Banene får omtrent samme plassering som i dag, men de nye støydempede standplassene vil bli 

trukket noe mot øst og vil bli lagt om lag 2m lavere i terrenget. I tillegg skal det etableres voller 

rundt banene, slik det er vist i illustrasjonen under. Det er tiltenkt at vollen nord i planområdet 

trekkes ned til Bjørnerødveien (retning vest). Det er også aktuelt å bygge en mindre skytebane 

for pistol i tillegg til riflebanene. Denne vil også bli sterkt støydempet. Vollene vil etableres ved 

deponering av rene masser med et volum på ca. 300 000 m³. Tiltaket er ikke tidligere 

konsekvensutredet i overordnet plan.  

Figur 5 og Figur 5 nedenfor viser skisser av planlagt utforming.  

 

Figur 5 Landskapsplan, tegnet av InSitu 1.2.18, bearbeidet av COWI AS 10.04.19. 

 

Høyde på voller er angitt som høyde over gulvet på eksisterende standplass. Standplassene 

planlegges senket med om lag 2m i forhold til i dag, og i tillegg stiger terrenget noe mot øst. 18m 

vollhøyde vil således i realiteten være om lag 14m over eksisterende terreng. 
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Figur 5: Foreløpige snitt-tegninger, utarbeidet av InSitu 29.1.18 

 

2.6 Fyllmasser for etablering av voller 

Terrengoppfyllingen vil primært benytte generelle gravemasser med overskuddsmasser fra 

områdets anlegg- og byggeprosjekter. I bystrøk vil dette være en sammensatt blanding av 

mineralske masser. Det øverste laget med jord vil bli etablert av ren stedlig og tilkjørt jord. 

Eksisterende kulefang som inneholder tungmetallforurensninger vil etter planen bli gjenbrukt i 

nye kulefang på en slik måte at utlekking forhindres. 
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3 Avrenningsanalyse 

3.1 Beregningsverktøy 

I dette prosjektet benyttes simuleringsverktøyet SCALGO. SCALGO har tilgang på eksisterende 

terrengmodeller over hele Norge og beregner basert på disse avrenningsfelt og vannmengder i 

flomsituasjoner. 

3.2 Beregningsgrunnlag 

3.2.1 IVF-kurve 

For beregning av dimensjonerende nedbørintensitet benyttes IVF kurven for 17870 Ås 

(Rudskogen) med en observasjonsperiode på 41 år. 

Tabell 1: Returperioder (År); Nedbørsum i mm 

 

3.2.2 Gjentaksintervall 

I dette notatet vurderes ekstremregn/flom. I henhold til gjeldende overvannsveileder for området 

benyttes et gjentaksintervall på 200 år. 

3.2.3 Nedbørvarighet 

Lengste avstanden fra ytterste punktet i avrenningsfelt til utløpspunkt av planområdet er ca. 365 

m med ca. 4 m fall. I naturlige felt med en 0,01 andel innsjø tilsier dette en konsentrasjonstid på 

140 min. Nedbørvarigheten, som er lik konsentrasjonstiden, blir dermed 140 min for 

planområdet. 
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Figur 6: Lengst avstand til utløpspunkt, modellert i SCALGO. 

3.2.4 Nedbørmengde 

Ut fra Tabell 1 gir et gjentaksintervall på 200 år og en varighet på 140 min en nedbørmengde på 

ca. 50 mm. 

3.2.5 Klimafaktor 

I følge klimaprofilen for Østfold og Oslo/Akershus (Norsk klimaservicesenter, 2017) anbefales et 

klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med kortere varighet enn 3 timer. For kommunene i 

vannområdene Morsa og Glomma Sør benyttes derfor en klimafaktor på 1,4.  
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3.3 Avrenning i dagens situasjon 

Det er gjennomført en simulering av avrenning for dagens situasjon ved en nedbørhendelse på 70 

mm. Det er videre antatt at det tillates en vanndybde på 10 cm uten at det vises som 

oversvømmelse. 

 

Figur 7: Simulering avrenning i dagens situasjon. SCALGO. 

Simuleringen viser at nedbør i planområdet samler seg i noen området før det gjennom naturlig 

fall renner til nærmeste vassdrag. Nedbøren vil samle seg på skytebanen og infiltreres på plass. 

Det kan forventes en maks. vannstand på opptil 1m i noen forsekninger. 
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Figur 8: Simulering av vanndybde ved flom. SCALGO. 
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3.4 Avrenning i fremtidig situasjon 

Det er gjennomført en simulering av avrenning for fremtidig situasjon, der en voll etableres, ved 

en nedbørhendelse på 70 mm. Det er videre antatt at det tillates en vanndybde på 10 cm uten at 

det vises som oversvømmelse. 

 

Figur 9: Simulering avrenning for fremtidig situasjon. SCALGO. 

Simuleringen viser at planlagt jordvoll vil forhindre at mesteparten av nedbøren renner til 

nærmeste vassdrag slik det skjedde før utbyggingen. Nedbøren vil samle seg på skytebanen og 

infiltreres på plass. Det kan forventes en maks. vannstand på opptil 1m i hjørnet til vollen.  
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Figur 10: Simulering av vanndybde ved flom for fremtidig situasjon. SCALGO. 

Det betyr også at utbyggingen vil ikke lede til økt tilrenning, derimot vil nærmeste vassdrag får 

mindre direkte tilrenning i fremtiden. 
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4 Innspill til konsekvensutredning 

4.1 Forurensningskilder 

Forurensing fra ammunisjon på skytebaner er en potensiell miljørisiko både for menneske, flora 

og fauna og livet i nærliggende bekker. Generelt vil sure, våte og vegetasjonsfattige baner være 

mest utsatt for utlekking til vassdrag.  

Det har i skytebanesammenheng vært mest fokus på bly som m.a. er svært toksisk for 

menneske. Kopper er også viktig både fordi metallet er mer mobilt enn bly, og fordi det er toksisk 

for vannlevende organismer.  

En bane trenger ikke ha vært i bruk særlig lang tid før konsentrasjonen av bly i jorda like bak 

skivene er høgre enn det som vært akseptert ved annen arealbruk. Prosjektilene som treffer 

jordvollen bak skivene har vært deformert, fragmentert eller knust. I kulefanget til baner som har 

vært i bruk en tid kan konsentrasjonen av bly være over 10.000 mg/kg like bak skyteskivene. 

Normalt er det tilstrekkelig å grave av en 40-50 cm sandlag for å fjerne mesteparten av bly og 

kopper i en slik voll, men i en del tilfelle er vollen i sin helhet forurenset pga. tidligere graving og 

ombygging. Moderne baner har en jordvoll bak skivene som skal stoppe og fange opp 

prosjektilene slik at de ikke rikosjetterer ut i terrenget bak målområdet. (Magne Bolstad, 2015, 

s.7-10) 

4.2 Situasjon i dag 

4.2.1 Håndtering av overvann og påvirkning av vassdragene 

Ved nedbør samler seg overvann i flate områder før det gjennom naturlig fall i terreng renner til 

nærmeste vassdrag. Tungmetallforurensning i eksisterende kulefang kan dermed ledes til 

nærmeste vassdrag. Det er ikke kjent at de nærmeste vassdragene er påvirket av tungmetall, 

som stammer fra skytebanen. For å dokumentere det anbefales det at vassdraget overvåkes.  

4.3 Situasjon i anleggsfasen 

4.3.1 Håndtering av overvann og påvirkning av vassdragene 

Etablering av jordvoll vil fører til en endring av avrenningsforholdene. Her er det viktig at 

tungmetallforurensning i eksisterende kulefang ikke flyttes til områder der nedbør fører til rask 

transport av konsentrert forurenset masse til nærmeste resipient. Det anbefales at det utarbeides 

en risikoanalyse for anleggsfasen som beskriver tiltak for å unngå denne problemstillingen. 

4.4 Situasjon i permanent situasjon 

4.4.1 Håndtering av overvann og påvirkning av vassdragene 

Planlagt jordvoll vil forhindre at mesteparten av nedbøren renner til nærmeste vassdrag slik det 

skjedde før utbyggingen. Nedbøren vil samle seg på skytebanen og infiltreres på plass. Det betyr 

at utbyggingen vil ikke lede til evt. økt forurenset tilrenning, derimot er det fare for forurensing 

gjennom infiltrasjon på stedet. Det anbefales at planlagte kulefang etableres med tett bunn så at 

tungmetallforurensning på stedet ikke infiltreres i bunn. Det er ikke kjent at de nærmeste 

vassdragene er påvirket av tungmetall, som stammer fra skytebanen. 
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