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SAMMENDRAG 

Planområdet skal detaljreguleres for utbygning av omsorgsboliger, samt eventuell utvidelse av 
eksisterende bårehus. Området hvor omsorgsboligene skal bygges ut har foreløpig ingen adresse, 
men ligger mellom Kirkeveien3-5 og Nordvågveien 6. Eksisterende bårehus ligger over veien for 
fremtidige omsorgsboliger, i Nordvågveien 4. Hele planområdet ligger i Honningsvåg, i Nordkapp 
kommune. I forbindelse med detaljreguleringen er det utarbeidet en overvannsplan og notat for å 
håndtere økningen av avrenning som følge av tiltaket.  

Overvannshåndteringen tar utgangspunkt i tretrinnsstrategien. I planen skal avrenning fra små og 
store nedbørshendelser infiltreres og fordrøyes i grøntareal, permeable dekker og regnbed. 
Dimensjonerende vannmengder for en 5 års returperiode med klimafaktor på 1,4 skal forsinkes og 
fordrøyes i regnbed. Fordøyningsløsningene er planlagt i form av regnbed plassert hensiktsmessig på 
tomten, med totalt areal på 62 m2.  

Det er ingen flomveier gjennom tomta, men det er naturlige flomveier både vest og øst for området. 
Avrenning fra ekstremnedbør på tomten skal ledes videre i trygge åpne flomveier.  
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1. BAKGRUNN 

Planområdet skal detaljreguleres for utbygning av omsorgsboliger, samt eventuell utvidelse av 
eksisterende bårehus. Området hvor omsorgsboligene skal bygges ut har foreløpig ingen adresse, 
men ligger mellom Kirkeveien3-5 og Nordvågveien 6. Eksisterende bårehus ligger over veien for 
fremtidige omsorgsboliger, i Nordvågveien 4. Hele planområdet ligger i Honningsvåg, i Nordkapp 
kommune.  

Området er hovedsakelig ikke utbygd i dag, se Figur 1, og det er derfor behov for å håndtere den 
økte avrenningen som følge av økning i andelen tette flater.  

 

Figur 1 – Utklipp fra Norgeskart over planområde og eiendomsgrenser. Planområdet markert med rød sirkel 
(Norgeskart, 2022) 
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2. GRUNNFORHOLD 

2.1. LØSMASSER 
Ifølge løsmassekart (Figur 2) hentet hos Norges geologiske undersøkelse (NGU) består grunnen på 
eiendommen av forvitringsmateriale. Slike materialer er beskrevet løsmasser dannet på stedet ved 
fysisk eller kjemisk nedbrytning av berggrunnen (NGU, 2022). Figur 3 viser utklipp fra google street 
view (07.10.22) som viser tomta. Utklippet viser at det er berg i dagen på tomta, det kan derfor 
antas at grunnforholdene også består av fast fjell.  

 

Figur 2 - Utklipp fra NGUs løsmassekart som viser prosjektområdet (NGU, 2022). Den lilla fargen 
indikerer at løsmassene i området består av Forvirtringsmateriale. Planområdet marker med rød 
sirkel.  
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Figur 3 - Utklipp fra google street view som viser tomta, hentet 07.10.2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. INFILTRASJONSEVNE 
Utklipp fra NGUs infiltrasjonskart for prosjektområdet (Feil! Fant ikke referansekilden.) viser at 
grunnen ikke er klassifisert med hensyn til infiltrasjonsevne. På bakgrunn av antakelser om at 
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grunnen består av berggrunn og forvitret berg kan en anta at det er infiltrasjonspotensiale i 
området.  

 

Figur 4 - Utklipp fra NGUs temakart "Infiltrasjonsevne" som viser tiltaksområdet. Den hvite fargen 
viser at området ikke er klassifisert for infiltrasjon av NGU. (NGU, 2022). Planområdet markert med 
rødt.  

3. OVERVANNSHÅNDTERING 
Overvannshåndteringen prosjekteres med hensyn til «Retningslinjer for vann- og avløpsanlegg i 
Nordkapp kommune» (2020). Punktene relatert til overvann i retningslinjene er: 

- Det skal sikres forsvarlig håndtering av overvann, enten dette gjøres ved lokale 
fordrøynings/infiltrasjonsløsninger eller ved bygging av tradisjonelle overvannsledninger. 

- Kommunen ønsker i størst mulig grad å benytte seg av lokal overvannshåndtering ved 
blågrønne løsninger så langt det lar seg gjøre.   

- Ledningsnett og installasjoner skal utføres med samme kvalitet som spillvannsanleggene 
med henblikk på tetthet og funksjon. Anleggene skal sikres lengst mulig levetid og det skal 
legges vekt på kostnadseffektiv drift. Ledningene skal tilfredsstille gjeldende tetthetskrav.  

Det tas også utgangspunkt i NVEs retningslinjer for håndtering av overvann i arealplaner.  

Økt avrenning som følge av utbygging skal infiltrere og fordrøyes lokalt på eiendommen. Det 
planlegges for bruk av infiltrasjonsgrøfter og regnbed, som alle tåler midlertidig oversvømmelse. 
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Med utgangspunkt i tretrinnsstrategien vil et mer naturlig kretsløp for overvannet ivaretas 
(Lindholm, et al., 2008):  

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 

Infiltrere små nedbørhendelser Forsinke og fordrøye større 
nedbørhendelser 

Sikre trygge flomveier ved 
ekstreme nedbørhendelser 

 

Dimensjonering 
Dimensjonering av overvannsanlegg og -anlegg skal gjøres etter Norsk Vanns Rapport 162-2008 og 
relevante IVF-kurver ifølge retningslinjene fra 2020.  

Klimafaktor 
Økt avrenning forårsakes av en økning i tette flater og av at fremtidig avrenning beregnes 
med et klimapåslag. For beregninger med dimensjonerende nedbørhendelse benyttes en 
klimafaktor på 1,4 i henhold til norsk klimaservicesenter sine klimafremskrivninger.   
Gjentaksintervall 
Det tas utgangspunkt i Norsk vann-rapport 162/2008 «Veiledning om klimatilpasset 
overvannshåndtering» og NVEs retningslinjer for bestemmelse av gjentaksintervall ved 
dimensjonerende nedbørhendelse. Begge rapporter viser til at gjentaksintervallet bør 
vurderes etter kost/nytte. Tabell 1 viser minimumsverdier for dimensjonerende 
gjentaksintervall. Det brukes tall regnskyllhyppighet, da overvsømmelseshyppighet er siktet 
på større felt der store skader kan oppstå (Liindholm, et. Al., 2008).  
Det er ikke utført en kost/nytte analyse spesifikt for dette planområdet. Det er utbredt 
praksis å stille krav til fordrøyning 20 – års regn, men kunnskapsgrunnlaget for dette er 
manglende. Oslo kommune har nylig gjort en vurdering av kost nytte for overvannstiltak i 
Oslo og anbefaler nå å fordrøye nedbørshendelser med returperiode på 5 år og klimafaktor 
(Oslo Kommune, 2022). Da konsekvensen ved oversvømmelse er liten settes returperioden 
for tiltaket til 5 år. Dette stemmer overens med tabellens verdier for bysenter uten 
oversvømmelseskontroll, som er et konservativt estimat. 

Tabell 1 – Utklipp fra Tabell 2.3.3 i Norsk Vann-rapport 162/2008 som viser dimensjonerende regnhyppigheter 
(Lindholm, et al., 2008).

 

 

Beregningsmetoder 
Vedlegg 1 beskriver beregningsmetodene som er benyttet i forbindelse med prosjekteringen av 
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overvannshåndtering for Hyggen omsorgsboliger. Arealavrenning er beregnet med den rasjonale 
metode (Q = A*I*ϕ) og nødvendig areal for fordrøyningsløsninger er beregnet ut fra 
regnbedformelen. Vedlegg 1 viser også metode for beregning av konsentrasjonstid. 

Planområdet deles opp i tre deler. De tre delene er området rundt eksisterende bårehus, området 
rundt prosjekterte omsorgsboliger og veien mellom disse.  De tre områdene beskrives nærmere i 
delkapitlene som følger.  

3.1. EKSISTERENDE SITUASJON SERVICEBYGG/BÅREHUS 
På denne delen av planområdet er det i dag oppført et bårehus, og den resterende delen av området 
er asfaltert, se Tabell 2 for arealtyper og avrenningskoeffisient. Hele området består av tette flater i 
eksisterende situasjon, og avrenningssituasjon vises i Figur 5.  

 

Figur 5 - Avrenning eksisterende situasjon, utklipp fra ScalgoLive (2022). Planområde markert med 
rød sirkel.  
 

Tabell 2 - Arealfordeling for servicebygg i eksisterende situasjon. 

Overflate Tak Asfalt Totalt 

Areal (A) 141 m2 720 m2 861 m2 

Avrenningskoeffisient (ϕ) 0,95 0,85 0,87 

 

3.2. EKSISTERENDE SITUASJON OMSORGSBOLIG 
Delen av planområdet hvor nye omsorgsboliger skal bygges består i eksisterende situasjon av 
gresskledd skråning, se Tabell 3 for areal og avrenningsfaktor. Andel tette flater er antatt 0%, 
ettersom denne delen av tomten ikke er bygget ut enda. Tomten har fall mot Nordvågveien og 
Kirkegata. 
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Figur 6 - Utklipp fra SCALGO som viser avrenningsmønsteret på tomten (ScalgoLIVE, 2022). 
Planområdet markert med rød.  
 

På Figur 6 vises det at flomveiene går langs tomten og ikke over det planlagte utbygde området. Ved 
store nedbørshendelser kan det samles opp vann langs Nordvågveien og innkjøringen til tomten.  

Tabell 3 - Arealfordeling for omsorgsbolig i eksisterende situasjon. 

Overflate Eksisterende vegetasjon Totalt 

Areal (A) 3778 m2 3778 m2 

Avrenningskoeffisient (ϕ) 0,1 0,10 

  

3.3.  VEI MELLOM SERVICEBYGG OG OMSORGSBOLIG 
Mellom omsorgsboligene og eksisterende bårehuset er det en adkomstvei, se Tabell 4 for areal og 
avrenningsfaktor . Overvann fra veien vil renne sørover mot Nordvågvegen. Dette blir likt både for 
før og etter utbygging av tiltaket. Overvannet vil renne til sluk rett øst for veien, vist på Figur 7. 

Tabell 4 – Flatetype og areal for vei mellom servicebygg og omsorgsbolig i eksisterende og fremtidig situasjon. 

Overflate Asfalt Totalt 

Areal (A) 497 m2 497 m2 

Avrenningskoeffisient (ϕ) 0,85 0,85 
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Figur 7 - Påvisning av sluk. Utsnitt fra Google Street view (06.10.2022). 
 

3.4. FREMTIDIG SITUASJON SERVICEBYGG/BÅREHUS 
Det planlegges en eventuell utvidelse av det eksisterende bårehuset med et ekstra tilbygg. Dersom 
utvidelsen ikke blir gjennomført vil det ikke bli endringer i fremtidig situasjon for dette området. Det 
nye bygget skal fungere som et servicebygg. Det er planlagt å bytte ut noe av asfalten med 
permeable flater for å forbedre situasjonen med tanke på avrenning, se Tabell 5. Andel tette flater 
etter utbygning blir redusert. I fremtidig situasjon vil andel tette flater bli 16 %, noe som skaper en 
forbedring fra dagens situasjon.  

 Tabell 5 - Arealfordeling for servicebygg i fremtidig situasjon  

Overflate Permeabel 
flate 

Tak Asfalt  Totalt 

Areal (A) 138 m2 287 m2 436 m2 861 m2 

Avrenningskoeffisient (ϕ) 0,1 0,95 0,85 0,76 

 

3.5. FREMTIDIG SITUASJON OMSORGSBOLIG 
Det skal bygges omsorgsbolig, med tilhørende innkjørsel, parkeringsplasser, carporter og 
miljøstasjon, se Tabell 6 for arealfordeling og avrenningsfaktorer. Andelen tette flater utgjør 33% av 
eiendommen, i form av tak og asfalt. Det er derfor en økning i tette flater fra eksisterende situasjon.  

Tabell 6 - Arealfordeling for omsorgsbolig i fremtidig situasjon 

Overflate Gress Øvrig 
terreng 

Grus Tak Tak m 
bed 

Asfalt  Totalt 

Areal (A) 352 m2 2321 m2 85 m2 483 m2 245 m2 535 m2 3778 
m2 

Avrenningskoeffisient 
(ϕ) 

0,1 0,1 0,6 0,95 0,85 0,8 0,38 
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3.6. OVERVANNSHÅNDTERING MED TRETRINNSSTRATEGIEN 
Økt avrenning som følge av utbygging skal håndteres åpent og lokalt på eiendommen. Andelen tette 
flater øker ved utbygning, og ettersom det dimensjoneres for 40% klimapåslag vil den fremtidige 
avrenningen øke betydelig. Avrenning og fordrøyningsvolum er beregnet med den rasjonale metode 
og regnbedformelen (se vedlegg 1). Tabell 7 viser avrenning og volum i eksisterende og fremtidig 
situasjon.  

Tabell 7 - Avrenning før og etter utbygging (med 40% klimapåslag). 

 Eksisterende situasjon Fremtidig situasjon Differanse 

Avrenning 13,44 l/s 20,28 l/s 6,84 l/s 

 

Løsningene for håndtering av overvann på tomten er planlagt som regnbed. Dette kan erstattes med 
andre åpne og infiltrasjonsbaserte løsninger dersom det viser seg mer hensiktsmessig i senere fase. 
Det er også planlagt avskjæringsgrøft, steinrenne og renne i asfalten for å lede overvannet til 
fordrøyningsløsningene. Tomten er delt in i tre felt. To felt ledes mot regnbed, mens det siste, veien, 
ledes videre til eksisterende sluk i Nordvågvegen. Overvannsløsninger er vist i Figur 8. 

 
 

 
Figur 8 – Utklipp fra overvannsplan,  OV-01 
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Regnbed  

Beregninger for nødvendig infiltrasjonsareal er inkludert i vedlegg 1. Beregningene viser at 
nødvendig areal for regnbed for hele planområdet er 62 m2 for å fordrøye en dimensjonerende 
regnhendelse, dette forutsetter grunnforhold med infiltrasjonspotensiale. Infiltrasjonsarealet vil ta 
form av flere regnbed, av varierende størrelse. Regnbedet er beregnet til å ha en dybde på 30 cm.  

Oppbygging av regnbed vises i Figur 9. Regnbedene kan også beplantes, og høyden på beplantningen 
kan tilpasses etter behov.  Plassering av regnbedet vises i overvannsplanen OV-01. Plasseringen kan 
tilpasses terrenget, men må plasseres slik at overvann fra tomten renner til regnbedene. Det er 
avgjørende at vann fra avskjæringsgrøften, Figur 10, blir ledet til regnbed, og at det plasseres et 
regnbed sørøst på tomten, hvor SCALGO viser at det kan oppstå oppsamling av vann (Figur 6). 

 

 

 

 

 

Figur 10. Prinsippkisse for grøft 
 
Det planlegges en avskjæringsgrøft på baksiden av bygget som sørger for at vannet ikke renner mot 
bygget og med dette skaper skade. Grøften skal lede vannet rundt bygget og føre vannet til de 
planlagte regnbedene.  Grøften anlegges slik at vannet ikke renner forbi, men at grøften er dyp nok 

Figur 9 - Prinsippkisse for oppbygging av regnbed 
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til at vannet blir ledet som planlagt langs grøften og rundt bygningen. Grøften legges i samsvar med 
fjellskjæringen og tilpasses terreng, men samtidig ved å sørge for fall mot regnbed. Eksempel på 
utforming av regnbed er vist i Figur 11. 

 

Figur 11 - Eksempel på utforming av regnbed fra bryggen i Bergen (NGU, 2018) 
 

Vadi  

Vadi er grønne grøfter, kort forklart gresskledde vannveier, se Figur 12 og 13. De bidrar til alle 
trinnene i tre-trinns-strategien.  Ved trinn 1 vil vannet infiltreres, og ved trinn 2 vil vannet fordrøyes. 
I en ekstrem nedbørsituasjon vil vadien fungere som en flomvei – derfor er det viktig å ta hensyn til 
hvor vannet skal ledes når man etablerer en vadi. Vadi kan være et godt alternativ til regnbed.  

 

 

Figur 12. Illustrasjon av vadi fra SusDrain 
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Figur 13: Gress med vadi i Sogn hagekoloni 
 

Permeable dekker 

Permeable flater i form av terreng med vegetasjon eller permeable dekker gir mulighet for 
infiltrasjon og rensing av overvannet til grunnen. Dette er gode løsninger for trinn 1. Blant annet kan 
permeable overflater erstatte innkjørings- og parkeringsarealer, for å minske andelen tette flater og 
bidra til bedre overvannshåndtering. Eksempler på permeable flater kan være grus, gress, heller, 
gressarmering og belegningsstein, se Figur 14. 

 

Figur 14 - Eksempel på permeabelt dekke i form av gressarmering (Multiblokk, hentet 2022) 
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3.6.1. TRINN 1 – INFILTRASJON 
Trinn 1 i tretrinnsstrategien går ut på at mindre nedbørhendelser skal infiltrere til grunnen. Slike 
nedbørhendelser vil infiltrere i gressflater, permeable dekker, avskjæringsgrøfter og regnbed (Figur 
8). 

3.6.2. TRINN 2 – FORDRØYNING 
I trinn 2 skal avrenning fra 5-årsregn skal forsinkes og fordrøyes lokalt der nedbøren faller. Regnbed 
er derfor dimensjonert for å håndtere differansen mellom nedbørvolum i eksisterende og fremtidig 
situasjon, inkludert et klimapåslag på 40% (i henhold til norsk klimaservicesenters 
klimafremskrivninger). Overvannet vil fordrøyes i tiltakenes vannfase før det infiltrerer videre til 
grunnen. Avskjæringsgrøften skal lede vannet fra de to delfeltene til de regnbedet som vil få et areal 
på minimum 20 m2. Overvann fra sørsiden av bygget vil ledes mot regnbed plassert sørøst på 
planområdet på minimum 30 m2, dette regnbedet er også plassert i et område SCALGO viser at det 
er fare for oppsamling av overvann. Overvann fra fortau, servicebygg, og området rundt 
servicebygget vil ledes til regnbed på ca. 12 m2 sørvest på tomta.  

3.6.3. TRINN 3 – SIKRE TRYGGE FLOMVEIER 
Avrenning fra nedbørhendelser med større gjentaksintervall enn 5 år vil gå i overløp fra prosjekterte 
overvannstiltak, følge eksisterende avrenningsmønster og ledes mot eksisterende flomvei vestover 
langs Nordvågvegen (Figur 15).   

 
Figur 15 - Utklipp fra SCALGO som viser avrenningsmønsteret på tomten (ScalgoLIVE, 2022).  
 

3.7. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Vedlikehold av vegetasjon er viktig for regnbedets evne til å fordrøye og redusere avrenning. Ved 
behov bør innløpsarrangement renses eller rengjøres slik at løv, sand og søppel ikke reduserer 
regnbedets funksjon og estetikk. Det kan også være nødvendig å luke, erstatte utgåtte planter og 
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plukke løv ut fra bedet. For å tilpasse regnbed til det norske klimaet, kan det være nyttig å velge 
vegetasjonsarter med robust stengel. Dette kan fremme infiltrasjon gjennom et eventuelt islag ved 
at stengelen vil lage smeltehull i isdekket. Disse stenglene bør ikke kuttes lavere enn 5-10 cm dersom 
bladmasse fjernes om høsten (Paus & Braskerud, 2013).  

Å anlegge snødeponi på «toppen av» et regnbed er ikke anbefalt, da dette skaper is og hindrer 
infiltrasjon av vannet i regnbedet, som da mister sin hensikt. Oppsamling av snø smelter saktere, og 
regnbedet vil da miste sin funksjon om våren før snøen i snødeponiet er smeltet og regnbedet har 
fordrøyningskapasitet. Vekten av snø over vinteren kan komprimere regnbedets filterlag og minske 
infiltrasjonskapasiteten. 
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5. VEDLEGG 

5.1. VEDLEGG 1 – BEREGNINGSMETODER 

5.1.1. KONSENTRASJONSTID 
Konsentrasjonstiden er beregnet med utgangspunkt i Statens Vegvesens formel for urbane felt 
(Statens Vegvesen Håndbok N200). Basert på vannveiens lengde og høydeforskjell er 
konsentrasjonstid estimert. 

𝑇 = 0,02 ∗ 𝐿 , ∗ 𝐻 ,  

Estimert konsentrasjonstid (tc) i feltet er 1,4 minutter. For små felt regnes regnvarighet lik 
konsentrasjonstid, derfor er regnvarighet (td) i IVF-kurven på 5 minutter benyttet i beregninger.   

 

5.1.2. DEN RASJONALE METODE 
For små felt der avrenning er direkte knyttet til nedbør benyttes den rasjonale metode til beregning 
av overflateavrenning. Statens Vegvesen anbefaler å benytte metoden for nedbørfelt mindre enn 20 
– 50 ha (SVV, 2018).  

 𝑄 =  𝜑 · 𝐴 · 𝐼 · 𝐾  

Q: Avrent vannføring fra feltet [l/s] 
φ: Avrenningskoeffisient [-] 
A: Nedslagsfeltets areal [ha] 
I: Dimensjonerende nedbørintensitet [l/s·ha] 
Kf: Klimafaktor [-] 

 

5.1.3. DIMENSJONERING AV REGNBED 
Ved å forutsette at nedbøren faller med en konstant intensitet kan man anta at det totale 
vannvolum et regnbed kan håndtere tilsvarer summen av vannvolumene som kan lagres på 
overflaten og som infiltrerer i løpet av nedbørhendelsens varighet. For en nedbørmengde som faller 
med en konstant intensitet over en gitt varighet, kan man beregne nødvendig størrelse på 
overflateareal ved å benytte denne sammenhengen. For Nordkapp omsorgsboliger og området 
rundt blir nødvendig areal på regnbed som skal håndtere overvannet på hele tomten 62 m2.  
 
Regnbedets areal er beregnet etter formel fra Oslo kommunes faktaark «Regnbed for lokal 
flomdemping» (Braskerud & Paus, 2016): 

 𝐴 =
 ·  · 

   · 
· 𝐾  

 
Aregnbed: Regnbedets overflateareal [m2] 
Afelt: Nedbørfeltets størrelse [m2] 
c: Nedbørfeltets gjennomsnittlige avrenningskoeffisient [-] 
P: Dimensjonerende nedbørsmengde [m] 
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hmaks: Den maksimale vannstanden på overflaten før vannet går i overløp [m] 
Kh: Filtermediets mettede hydrauliske konduktivitet [m/t] 
tr: Dimensjonerende varighet på tilrenningen til regnbedet [t] 
Kf: Klimafaktor 

5.2. VEDLEGG 2 – NEDBØRDATA 
Nedbørdata benyttet i overvannsberegninger er hentet fra IVF-kurve for Kirkenes Lufthavn (Figur 
16). Avrenning ved dimensjonerende nedbørhendelse (5-års gjentaksintervall og varighet lik 
konsentrasjonstid, 5 minutter) er 138,2, l/s·ha.  

 

 

Figur 16 - IVF-kurve for Kirkenes Lufthavn (Norsk klimaservicesenter, 2022). 
 

 


