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Sammendrag 

Dette VA-notatet er utarbeidet i forbindelse med detaljregulering av Ormåsen felt B4 og deler av 

B5 i Øvre Eiker kommune. VA-notatet tar for seg vannforsyning, spillvann og 

overvannshåndtering. Planområdet er på omlag 185 daa og foreløpig planinitiativ legger opp til 

ca. 175 nye boenheter fordelt på 88 eneboliger og 87 småhus i konsentrert bebyggelse hvor 

sistnevnte utgjør om lag 27.5 daa av det totale området. Ved dagens situasjon utgjør planområdet 

en naturlig kolle, med et vannskille omtrent midt i feltet og fall i flere retninger og uten tilrenning 

fra tilstøtende felt.  

VA-løsningene er utarbeidet med hensyn på Forprosjekt Infrastruktur Ormåsen (datert 

13.06.2012) som viser overordnete grep og prinsipper for området og hvordan de ulike feltene 

henger sammen. For vannforsyning legges det opp til ringforbindelse med tilknytning i 

forsyningsledning som kommer ut av høydebasseng som er etablert oppstrøms felt B4/B5, og 

andre påkobling i tilførselsledning nedstrøms. Ringledningen etableres som PVC Ø160 

ledning.Spillvannet tas ut på selvfall og ledes til eksisterende ledningsnett ved å benytte to 

tilknytningspunkter til kommunalt nett. Spillvannsledninger er dimensjonert for å kunne ta imot 

spillvann fra oppstrøms felt B8-10 slik at disse feltene ikke avskjæres fra eksisterende 

ledningsnett med hensyn på eventuell utbygging i fremtiden.  

Overvann ledes i hovedsak til resipient nordvest for planområdet. Dette ved hjelp av grøftesytem, 

interne overvannsledninger og terrenggrep som flytter vannskillet lenger øst slik at belastningen 

østover mot eksisterende bebyggelse reduseres sammenlignet med dagens situasjon. Aktuell 

resipient lukkes et stykke nedstrøms og er sårbar for økte overvannsmengder. Det etableres 

dermed en fordrøyningsdam i tilknytning til myrområdet i resipienten nord-vest for planområdet. 

Forespeilet løsning vil ha en kapasitet som overstiger nødvendig fordrøyning av planområdet, slik 

at situasjonen nedstrøms også forbedres. For tomter og vei øst for vannskillet samles overvann 

opp i grøfter og ledninger før det ledes til terreng. 
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Figur 1: Planområdet omfatter B4 og deler av B5.  
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1 Innledning 

Ormåsen felt B4 og deler av felt B5, herfra omtalt som planområdet, ligger i en boligsatelitt utenfor 

Hokksund i Øvre Eiker kommune.  

Planområdet utgjør om lag 185 daa og er regulert for boligformål, med tillatt BYA 25% av 

tomteareal. Det legges opp til fire klynger av villa-bebyggelse innenfor planområdet. Til sammen 

88 tomter i størrelsesorden 900 m2 utgjør de fire klyngene. I tillegg legges det opp til to klynger 

konsentrert småhusbebyggelse (e.g. rekkehus) på om lag 27.5 daa. Villabebyggelsen tilsvarer en 

befolkningsøkning på om lag 200 personer, med antakelse om 2.26 personer per 

privathusholdning som var gjennomsnittet for Øvre Eiker kommune i 2019 (SSB, 2019). For den 

konsentrerte småhusbebyggelsen antas den samme befolkningsveksten, slik at feltet totalt har 

en økning på 400 personer (j.fr. antakelser i Forprosjekt Infrastruktur Ormåsen). 

Adkomst til feltet sikres gjennom forlengelse av Jungerveien sør for felt B5. I tillegg til 

adkomstveien blir det lagt interne veier i feltet som gir adkomst til de ulike tomtene.  

I forbindelse med detaljregulering av planområdet, er det utarbeidet et VA-notat med vurderinger 

av tiltakets påvirkning på vannforbruk, spillvannsbelastning og overvannsmengder. På bakgrunn 

av disse vurderingene er det forslått plassering, traséer og påkoblingspunkter for VA. I 

vurderingene er det tatt hensyn til fremtidig utvikling av feltene B8, B9 og B10.  

2 Forutsetninger for prosjektering  

2.1 Grunnlag  

VA-normen for Øvre Eiker Kommune legges til grunn for va-løsninger, i tillegg til nevnte lover 

standarder og veiledere (avsnitt 2.2-2.4). Videre foreligger det et forprosjekt for Infrastruktur 

Ormåsen datert 13.06.2012. Forprosjektet skisserer overordnete løsninger for hele området og 

avhengigheter mellom feltene. Disse føringene er hensyntatt i prosjekteringen av VA-løsninger 

(oppsummert i avsnitt 2.5).  

2.2 Vann   

Transportsystem for vannforsyning må prosjekteres og bygges slik at kravene i 

drikkevannsforskriften tilfredsstilles. Abonnenter skal sikres nok vann, godt vann og sikker 

forsyning. For å oppnå god driftssikkerhet er det anbefalt å legge opp til ringforbindelser som 

hindrer at drikkevann får lang oppholdstid i ledningsnettet.  
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Det skal leveres vann med meget god sikkerhet for brannvann. I Plan- og bygningsloven, med 

tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak, er krav til brannvannskapasitet beskrevet. Her 

fremkommer det krav om minst 20 l/s i småhusbebyggelse eller 50 l/s slukkekapasitet fordelt på 

minst to uttak i annen bebyggelse.  

Etter gjeldende VA-norm og tilhørende retningslinjer for slokkevannsforsyning skal avstand til 

nærmeste slokkevannsuttak ikke overstige 75 meter i småhusbebyggelse eller 50 meter for andre 

bygg. Slokkevannsuttak plasseres normal i avgreininger i kummer som utstyres med brannventil.  

I henhold til va-norm beregnes vannforbruk etter NS-EN 805, kapittel 5.3 Vannbehov og 

appendiksene A.4-7.  

2.3 Spillvann  

• Tilknytning kan skje både i og utenfor kum (va-norm) 

• Kommunens krav til minste innvendige kumdiameter DN (mm) er 1400. Fra yttervegg 

kum skal det være minimum 200 mm avstand til offentlige ledninger.  

• Normalt skal ikke avstand mellom spillvannskummer overstige 70-80 m 

2.4 Overvann  

Om overvannsvurderinger sier Øvre Eiker kommunes va-norm følgende:  

Overvann, takvann og drensvann fra private eiendommer er ikke ønskelig i kommunal 

overvannsledning. Lokal overvannsdisponering (LOD), som infiltrasjon og fordrøyning, samt 

aktuelle flomveier, må derfor vurderes.  

Overvann skal beregnes med utgangspunkt i nedbørintensitet, avrenningshastighet og type 

område. Beregningene skal ta hensyn til vannmengder oppstrøms og nedstrøms.  

For transportsystem overvann gjelder det samme som oppsummert for spillvann med tanke på 

tilknytning, kumavstand og krav til selvrens. Fordrøyningsløsninger dimensjoneres for 

gjentaksintervall (T) 50 år og med klimafaktor 1.5. Trygge flomveier skal sikres for hendelser opp 

til 200 år gjentaksintervall.  

2.6 Overordnete føringer for infrastruktur Ormåsen 

Følgende føringer for felt B4 er gitt i Forprosjektet Infrastruktur Ormåsen: 
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• Vannforsyning: Felt B4 kobles til vannforsyning ved at det legges opp til ringledning som 

knytter sammen VL i nordvest og sørøst. Prosjekteringen må hensynta fremtidig tilkobling 

av felt B8-B10. Konkrete forslag til traséer og dimensjoner foreligger i forprosjekt og 

legges til grunn.  

• Spillvann: Spillvann fra de østlige delene av feltet kobles til eksisterende 

spillvannsledning langs feltets sørøstlige grense. Det legges i forprosjektet opp til felles 

oppsamlingspunkt for spillvann langs den nordvestlige plangrensen. Herfra kobles 

spillvann fra de vestlige delene av feltet til eksisterende nett på motsatt side av feltet 

enten ved pumpeledning eller styrt boring og selvfallsledning. Ved eventuell 

pumpeledning må det vurderes om denne skal dimensjoneres for fremtidig belastning fra 

felt B8-10.  

• Overvann: Overvann skal i første omgang håndteres lokalt og infiltreres i grunnen. 

Overskuddsvann fra felt B4 som ikke lar seg håndteres lokalt ledes nordover til bekkedrag 

og utslippspunkt i nordøst.  

3 Dagens situasjon  

3.1 Grunnforhold  

Området som skal bygges ut består hovedsakelig av bart fjell/tynt dekke. Det er også innslag av 

tynt humus-/torvdekke, torv og myr (Figur 2a).  Ifølge NGUs løsmassekart er hele området uegnet 

for infiltrasjon (Figur 2b). På terreng består området av skogsdekker. 

3.2 Topografi og avrenningsforhold 

Planområdets topografi og avrenningsforhold er vurdert ved hjelp av programvaren SCALGO. 

SCALGO bruker kartverkets prosjekt Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) (1x1 m oppløsning) 

som grunnlag og er kun et verktøy for overflateavrenning (i.e.tar ikke hensyn til nedgravd 

infrastruktur).  

Terrenget i planområdet relativt flatt, men noe småkupert. Som det fremgår av utklipp fra 

SCALGO (Figur 3a og 3b) utgjør området en beskjeden kolle som ikke har tilrenning fra 

omkringliggende felt. Det går et vannskille over planområdet som gjør at avrenningen ut av 

området har flere retninger. I nord går det et bekkeløp som er overvannsresipient for deler av 

området, mens nærmere halvparten av planområdet drenerer til sørliggende bebygde felt.  
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I forprosjektet er det nordlige bekkeløpet pekt ut som resipient for overvann som ikke kan 

håndteres lokalt. Bekkeløpet i ender i Vestfosselva som er en del av Drammensvassdraget (Figur 

4a). Nord for planområdet lukkes bekken i et delstrekk. Innløpet er dokumentert i Figur 4b. Røret 

er målt til 400 mm, med indre diameter 300 mm. Det er dermed kapasitetsbegrensninger på 

bekken nedstrøms. Det er usikkert hvordan røret ser ut videre nedstrøms og hvilken helning det 

ligger med, men det antas en kapasitet i størrelsesorden QK = 100 l/s. Det er videre uthentet 

flomindeksrapport fra NVE’s webapplikasjon Nevina (http://nevina.nve.no/). Utregningene ved 

NIFS formelverket og klimapåslag 40 % antyder at det er fare for oppstuvning av flomvann i 

fremtiden, også uten plangrep (QT > QK) (Vedlegg 1). 

3.3 Eksisterende VA 

Utbyggingen og tilhørende infrastruktur for VA på Ormåsen startet i 1986. VA-ledninger er derfor 

lagt fra midten av 1980-tallet og senere og antas å være i god tilstand. VA-nettet består av 

vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger.  

Området forsynes av grunnvannsverket ved Strømbo. For å sikre tilstrekkelig trykk går vannet 

gjennom en trykkøkningsstasjon i SID11152. Derfra ledes vannet gjennom boligfeltene, langs 

sørsiden av planområdet, og opp til høydebassenget SID40713/SID40714. Høydebassenget ble 

etablert i 2017 for å sikre tilstrekkelig trykk ved fremtidig utbygging av øvrige felt og ligger på kote 

234 moh ifølge VA-grunnlag fra kommunen. Parallelt med tilførselsledningen (Ø220 PVC) til 

bassenget går det en Ø280 PVC forsyningsledning som sikrer ringforbindelse for feltet B7. 

Det er ønskelig at planområdet også tilknyttes vannforsyning ved ringforbindelse for å trygge 

sikker forsyning. Aktuelle tilknytningspunkter til forsyningsledningen ut av høydebassenget i kum 

SID 40450 i vest. For å oppnå ringforbindelse er det mulige tilknytningsmuligheter i turveien langs 

feltets østlige plangrense (som foreslått i Forprosjekt Infrastruktur Ormåsen), eller i utstikket fra 

Blåbærveien i nord (VL PVC Ø160 SID 32639).  

Spillvann følger som hovedregel samme traseer som nevnte vannledninger. Langs østsiden av 

feltet ligger den en PVC Ø200 ledning lagt i 2004 som følger turstien og bebyggelsen nedstrøms 

til den går over i en Ø250 ledning av ukjent material. Spillvann ledes til renseanlegget på Loe 

Bruk i Hokksund.  

Det foreligger overvannsledninger i området som også følger overnevnte hovedtraseer. 

Dimensjonene på ledningene langs planavgrensningen varierer fra Ø160 til Ø250.  

http://nevina.nve.no/
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Figur 2: Grunnforhold i planområdet, hentet fra NGUs løsmassekart http://geo.ngu.no/kart/losmasse/. Figur 

2 (a) viser løsmasser og figur 2 (b) viser infiltrasjonsevne. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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Figur 3: Avrenningslinjer (a) og avrenningssoner (b) ved dagens situasjon i planområdet. Utklipp fra 

SCALGO.   
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Figur 4: a) Utklipp fra NVE Atlas https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas#. Utklippet 

viser Bekkeløpet nordvest for planområdet og vannveiene frem til utløp i Vestfosselva. b) Fotografi av 

innløpet til bekkelukkingen nord for planområdet.  

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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4 Dimensjonering 

Det følgende avsnittet beskriver formelverket for beregningene utført for dimensjonering av va-

anleggene. Valg av parametere er gjengitt i Tabell 1.  

Vannforbruk, Qvann [l/s], beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig døgnbehov (qmiddel) som 

multipliseres med antall tilknyttede personekvivalenter (pe), en toppdøgn-faktor (Kd) og en time-

faktor (Kt). 

𝑄𝑣𝑎𝑛𝑛 =
𝑞𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙∗𝑝𝑒∗𝐾𝑑∗𝐾𝑡

60∗60∗24
 [l/s] 

I følge NS-EN 805 kan gjennomsnittlig døgnforbruk variere fra 150 - 250 l/pe/d. I områder med 

mindre enn 2000 pe kan multiplikasjonsfaktoren for et toppdøgn variere fra 1.5-2 ganger qmiddel, 

mens multiplikasjonsfaktoren for topptime kan variere så mye som 2-5 ganger qmiddel. Generelt 

øker variasjonen jo lavere antall tilknyttede abonnementer.  

Det bor i gjennomsnitt 2.26 personer per privathusholdning i Øvre Eiker kommune (SSB, 2019). 

Da dette er et eneboligstrøk regnes denne for noe høyere og settes til 2.5. 

Den hydrauliske spillvannsmengden er antatt tilnærmet lik vannforbruket. I tillegg er det tatt 

hensyn eventuelle innlekkasjer i fremtiden. Qspillvann beregnes dermed ved å multiplisere 

vannforbruket med en innlekksfaktor, I:  

𝑄𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑣𝑎𝑛𝑛 = 𝑄𝑣𝑎𝑛𝑛 ∗ 𝐼   [l/s] 

Overvannsmengden, Q, beregnes ved rasjonale formel. Denne formelen benyttes normalt for felt 

med areal A < 20 ha. Formelen er gitt ved:  

𝑄𝑇 = 𝐶 ∗ 𝑖𝑇 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾  [l/s] 

hvor C er avrenningskoeffisienten for feltet, iT er nedbørintensiteten ved returperiode T og feltets 

konsentrasjonstid tc og K er klimafaktoren. For overvannsberegningene benyttes IVF-kurve for 

Asker målestasjon (SN19710). Avrenningskoeffisienten bestemmes ved hjelp av Statens 

vegvesens Lærebok i drenering og håndtering av overvann tabell 3.4 (SVV, 2018 side 39). 

Avrenningskoeffisienten justeres for økende returperiode med justeringsfaktor Fc etter tabell 3.3 

(SVV, 2018 side 387).  

For beregning av nødvendig fordrøyningsbehov benyttes Aron og Kiblers metode som beskrevet 

i VA-miljøblad nr. 69.  
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Tabell 1: Oppsummering av parametere bruk for beregning av vannforbruk Qvann [l/s], spillvannsmengder 

Qspill [l/s], spissavrenning ved T = 50 år Q50 [l/s] og nødvendig fordrøyningsbehov V [m3].  

Parameter Benevning Verdi Enhet 

Personekvivalenter PEB4 

PEB8-B10 

400 

493* 
p 

Spesifikt vannforbruk qmiddel 200 l/d/p 

Timefaktor Kf 4 - 

Døgnfaktor Kd 2 - 

Areal A 185 daa 

Avrenningsfaktor CSkog 

CBoligområde 

0.3 (0.33/0.36**) 

0.5 (0.55/0.6**) 
- 

Justeringsfaktor for 
returperiode 

Fc,T=50 

Fc,T=20 

1.2 

1.1 

- 

- 

Klimafaktor F50 

F20 

1.5 

1.4 
- 

Returperiode Overvann TTransport 

TFordrøyning 

50 

20 
År 

Konsentrasjonstid tc 15 min 

Nedbørintensitet I50,15min 

I20,15min 

284.4 

253.6 
l/s/ha 

Tillatt utslipp fordrøyning Qut Q20,dagens situasjon l/s 

*Antatt antall PE for fremtidige felt B8-B10 hentet fra Forprosjekt Infrastruktur Ormåsen. 

** Avrenningsfaktor juster for returperiode, hhv. 1.1 (T=20) og 1.2 (T=50) 
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5 Løsninger for vann, spillvann og overvann 

5.1 Vann og spillvann 

Prosjektert løsning for vann, spillvann og overvann fremgår av vedlegg 3 og 4 – H02 og H03. 

Beregning av forbruks- og spillvannsmengder fremgår av vedlegg 5 – beregning vannforbruk og 

spillvann. Med parametervalg som vist i Tabell 1 blir totalt vannforbruk for feltet 7.4 l/s. Krav til 

slokkevann blir dermed dimensjonerende for feltet.  Den hydrauliske spillvannsbelastningen er 

beregnet til 8.1 l/s. I tillegg må spillvann fra felt B8-B10 medregnes. Total spillvannsbelastning er 

beregnet til 18.1 l/s.  

Prosjektert løsning vannforsyning 

For sikker vannforsyning kobles planområdet til offentlig nett i to tilknytningspunkter slik at det blir 

en ringforbindelse. Ringforbindelsen tilknyttes forsyningsledningen ut av høydebassenget (som 

også forsyner B7) i kum SID 40450 i nordvest for planområdet. Den andre tilknytningen blir i 

utstikket fra Blåbærveien i nord i VK SID 33659. Interne forsyningsledninger legges i veg. 

Brannventiler etableres i kum j.fr. VA-norm for Øvre Eiker Kommune. Ettersom det også legges 

opp til konsentrert småhusbebyggelse innad i feltet, med potensiell kort avstand mellom 

bygningene, etableres brannventiler med en tetthet som sikrer at avstand til nærmeste uttak ikke 

overstiger 50m. Vannledninger legges som Ø160 PVC ledninger.  

Prosjektert løsning spillvann 

Hele feltet tas ut på selvfall ved å benytte to forskjellige tilknytningspunkter til kommunalt nett. De 

vestlige delene av feltet føres på selvfall til utstikket i Blåbærveien og tilknyttes kommunalt nett i 

kum SID 33816. De resterende arealene har fall møt øst og tilknyttes kommunalt nett i turveien 

som går langs østsiden av planområdet. Det legges opp til at ved eventuell utvikling av oppstrøms 

felt B8-B10 kan disse koble seg til selvfallssystemet i prosjektert kum S89. Spillvannsledninger 

legges som PVC Ø160 ledninger.  

5.2 Overvann 

Prosjektert løsning 

Tiltaket medfører fortetning av naturlige flater og terrengendringer som har konsekvenser for 

overvann. Fortetningen medfører raskere avrenning, mens terrenginngrep medfører endring i 

avrenningslinjer og vannveier ut av feltet.  
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Takvann og overvann håndteres i hovedsak på terreng. Det legges opp til terrenggrep som flytter 

vannskillet for terrengavrenning i retning øst, slik at overvannsmengdene østover reduseres og 

mesteparten ledes til resipient nordvest for planområdet.  

Avrenningen fra området vil foregå dels som terrengavrenning og dels i lukket overvannsystem 

via grøfter og sluk/sandfang. Overvann som ledes via ledningsnett vil hovedsakelig ha utslipp til 

resipient i angitt utslippspunkt (H03). Fallpiler for terrengavrenning fremgår i tegning H02 og H03.  

Det er imidlertid ikke mulig å ta ut alt overvann på selvfall mot resipient i nordvest. Det etableres 

derfor et eget system for resterende overvann i de østlige delene av feltet. Overvann fra tomtene 

øst for vei 10000 og 23000 ledes til terreng i skråning på oversiden av turveien. Utover dette vil 

den generelle avrenningen fra området foregå dels som terrengavrenning og dels i lukket 

overvannsystem via grøfter og sluk/sandfang. Overvann fra grøfter og ledningsnett samles i 

lavbrekk i område overvannskum O17. Fra O17 tilstrebes det å etablere et spredt utløp i 

skråningen på oversiden av turveien. 

Etablerte overvannsledninger vil også håndtere generell drenering og drenering fra vannkummer.  

Overvannsledninger må dimensjoneres for returperiode T=50år og klimafaktor 1.5 i henhold til 

VA-normen til kommunen. Nødvendig dimensjon på delstrekkene av overvannsledninger 

bestemmes som av del av detaljprosjekteringen.  

Fordrøyning og avrenningssoner 

Resultater av overvannsberegninger, som beskrevet i avsnitt 4 Dimensjonering, er oppsummert i 

Tabell 2. Detaljene i beregningene er gjengitt i vedlegg 6-9. Beregningene viser at største 

vannføring ut av feltet (ved T=50 år og KF=1.5) uten plangrep i et fremtidig klima vil være 2483 

l/s. Dette øker til 4136 l/s som følge av fortetningen.  

Ettersom planområdet karakteriseres som uegnet for infiltrasjon må overvann fordrøyes. 

Fordrøyningsbehovet er beregnet som det volumet det er nødvendig å holde tilbake som følge av 

fortetting i planområdet, i.e. med antakelse om at vannføringen for dagens situasjon fortsatt kan 

ledes til bekk. Spissavrenningen i dag, ved T=20 år og uten hensyn til klimafaktor, er 1304 l/s for 

hele feltet. Denne er dermed brukt som utløpsbegrensning i beregningene av det totale 

fordrøyningsbehovet.  

Beregnet spissavrenning og fordrøyningsbehov gjelder for hele planområdet og er veiledende. 

Nødvendig volum vil avhenge av utforming av grøftesystemet og tillatte videreførte vannmengder 

til resipient.  
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Tabell 2: Beregnet overvannsmengde og fordrøyningsbehov for dagens og fremtidig situasjon.  

Beregning Q50 [l/s] Q20 [l/s] V50 [m3] 

Dagens situasjon 1654.34 1304.03 - 

Etter tiltak 4135.86 3042.73 4121 

 

Fordrøyning vest for vannskillet 

Det totale fordrøyningsbehovet for planområdet ved nedbørshendelse med gjentaksintervall 50 

år og klimapåslag 1.5 er estimert til 4121 m3. Planområdet på vestsiden av det planlagte 

vannskillet utgjør om lag 128 daa, slik at 2843 m3 må fordrøyes i bekken.  

Det etableres dermed en dam i bekkeløpet nord for planområdet (Figur 5). Området består i dag 

av myr og utgjør et areal på om lag 4000 m2 ifølge innmålinger oversendt fra grunneier. Grunneier 

anslår at det totale volumet som kan fordrøyes i dag er 6000 m3. Vede behov, kan bekkebunnen 

senkes slik at det totale volumet øker. Den potensielle lagringskapasiteten er større en nødvendig 

lagringskapasitet slik at fordrøyningsanlegget som etableres også vil forbedre forholdene avlaste 

bekken nedstrøms og hvor lukkes.  

 

Figur 5: Plassering av (a) og fotografi fra (b) fordrøyningsløsning. 
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Prinsipp for utforming av dammen er vist i vedlegg 10 – tegningsnr. H010. Dammen kan utformes 

som en plastret fyllingsdam. Det etableres et rør gjennom dammen som sørger for en kontrollert 

tilførsel nedstrøms. Ved vannføringer som overstiger rørets kapasitet vil fordrøyningsfunksjonen 

til dammen aktiviseres. Ved ekstremshendelser utover beregningen vil dammen fylle seg og 

overvløpet gå over damkonstruksjonen. Etter en slik hendelse vil røret i bunn sørge for en gradvis 

nedtapping av magasinet slik at volum frigis til neste hendelse. Røret legges et lite stykke over 

bekkebunn og utløpet erosjonssikres. Prinsippet må videre prosjekteres i detaljfasen, og 

prosjekteringen av dammen må påses å følge Damsikkerhetsforskriften.  

Fordrøyning øst for vannskillet 

Terrenggrep som medfører forskyving av vannskillet gjør at arealene som drenerer østover mot 

kommunalt ledningsnett reduseres kraftig sammenlignet med dagens situasjon (se figur 3). 

Fordrøyningsbehov øst for vannskillet anses derfor som neglisjerbart. Det legges likevel opp til at 

overvann fra eiendommer og vei på denne siden av vannskillet ledes til terreng i skråningen vest 

for turveien. Dette vil bidra til at spissavrenningen dempes.  

Flomveier 

Ledningsnett og fordrøyningsløsninger dimensjoneres for gjentaksintervall T=50 år. Ved 

ekstremvær som overstiger dette vil ledningene og fordrøyningsvolumene gå fulle slik at 

resterende overvann forblir over bakken. For dette overskuddsvannet må det sikres trygge 

flomveier.  

Som det fremgår av terrengavrenningen (vist i H02 og H03) vil arealene innenfor planområdet ha 

helning mot vei og tilhørende grøfter. Det blir dermed vei- og grøftenettet som leder flomvann ut 

av planområdet. Flomveiene fremgår av vedlegg 11-12.  

Overvannskvalitet 

Området er per i dag ikke bebygd fra før og det foreligger ikke informasjon som tilsier at overvann 

forurenses eller bør renses. Det etableres sandfang slik at sand og tyngre mineralske partikler 

skilles ut før overvann ledes til fordrøyning eller resipient. 

Drift og vedlikehold 

Sandfangene må driftes og tømmes med jevne mellomrom etter ferdigstilling for optimal 

funksjonalitet. Annen tradisjonell VA må også driftes og vedlikeholdes som normalt. 

Fordrøyningskonstruksjonen som etableres i hovedresipient for overvann må inngå i dette. Det 
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bør føres tilsyn for å avdekke eventuelle tilstopninger av røret gjennom dammen, samt avdekke 

behov for slamsuging av bekkebunnen.  
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