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Vedlegg:  1. Avrenning rasjonell formel, dagens situasjon 

2. Fordrøyningsvolum 200-års gjentaksintervall 
3. ØE2019-02-05 Kapasitetsberegning kum 0624608 & 06248268 

1. Bakgrunn 

I forbindelse med utbyggingsplaner for nye boenheter i Ødegårdgata i Vestfossen, eiendom 48/141, er 
Rambøll engasjert av Partum Eiendom AS til å utarbeide en overordnet plan for vann og avløp, samt 
overvannshåndtering.  
Dette notatet er et skrivebordstudie, basert på foreløpig situasjonsplan fra arkitekt, eksisterende VA-
kart, samt korrespondanse med teknisk seksjon hos Øvre Eiker kommune. Det planlegges å bygge ut 16 
boenheter slik plassert figur 2b.  
 

2. Dagens situasjon 

Planområdet er en del av reguleringsplan 504/562 i Ødegårdgata, Øvre Eiker kommune. To av 
eiendommene i reguleringsplan er bebygd, og inngår ikke i prosjektet.  
 
Planlagt utbyggingsområde består i dag av et ubebygd jorde. Det er utført grunnundersøkelser på 
tomten, som viser tørrskorpeleire ned til 3-4m, med middels sensitiv leire videre ned til 8m. Prøve fra 
ca. 6m dybde viser sprøbruddsmateriale og det er meget sensitiv kvikkleire fra ca. 9 under terreng. 
Grunnvannstanden er ikke målt, men vurdert sannsynlig til ca. 1,5 m under terreng.  
Reguleringsplanens totale areal er på ca. 8,8 ha, utbyggingsområdet som nå planlegges er på ca. 6,2 
ha.  
 
Kommunalt vann- og avløpsanlegg, med DN100 vann, DN300 spillvann og DN300 overvann, ligger i 
Stigergata øst for planområdet. Kommunal overvannsledning i Stigergata er en del at aktivt 
overvannsnett uten fellesledninger, som har utslipp til Vestfosselva. I Stigergata ligger DN300 betong. 
Fra Ødegårdgata økes dimensjonen til DN400, og videre til DN500 før tilknytning til bekkelukkingen 
(DN800) under næringsområde. Øvre Eiker kommune planlegger å oppgradere infrastrukturen i 
Stigergata i nær fremtid. Antatt oppstart er rundt sommeren 2022. 
 
Avrenning fra planområdet ved dagens situasjon er beregnet til 115 l/s med 50-års gjentaksintervall.  
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Figur 1: Eksisterende flomvei fra området, hentet fra «Scalgo Live». 

3. Foreløpig plan for vann og avløp 

  
Figur 2a: Prinsipplan VA. 
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Figur 2b: Utomhusplan (hentet fra LARK).  

3.1 Forbruksvann/spillvann 
Det er ikke kartlagt høyder på eksisterende VA-anlegg, men det antas tilstrekkelig dybde for å etablere 
nytt anlegg med selvfallsledninger. 
 
Nytt VA-anlegg tilknyttes eksisterende kommunal VA i Stigergata. Nye ledninger må krysse private 
eiendommer ved fremføring, og nødvendige tillatelser til etablering og fremtidig vedlikehold av ledninger 
er innhentet. Det etableres nytt kumsett ifm. tilknytning til kommunalt nett. Kumsettet etableres iht. 
Øvre Eiker kommunes VA-norm.  

3.2 Slokkevann 
Det er utført kapasitetsberegning av nærmeste brannkummer, med konklusjon om kapasitet på minst 
17,6 l/s (vedlagt).  Dimensjoneringsforskriften gir et vannmengdebehov, ved overtent bolig, på ca. 
1000 l/m (ca. 17 l/s).  
 
«Retningslinjer for slokkevannsforsyning» utarbeidet av «Godt vann Drammensregionen» setter krav til 
minst 20 l/s. Dette er samme krav som i TEK17, men i boligstrøk med liten fare for spredning er det 
tilstrekkelig hvis kommunen disponerer passende tankbil (TEK17). «Avstand mellom nærmeste 
slokkevannsuttak og inngang til hovedangrepsvei skal ikke overskride 75m» (Godt vann 
Drammensregionen).  
 
Planlagt bebyggelse karakteriseres som «småhusbebyggelse». Dette anses som «boligstrøk med liten 
fare for spredning» og ved etablering av nytt slokkevannsuttak inne på planområdet, samt at Hokksund 
brannstasjon disponerer tankbil, vil slokkevannsdekningen være tilfredsstillende.  
Utbygger sørger for at kravene angitt her overholdes ved gjennomføring/utførelse.  
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3.3 Overvann 
 
Overvann håndteres åpent og lokalt og utformes etter tretrinnstrategien med infiltrasjon og fordrøyning 
i regnbed, samt åpent tørt fordrøyningsbasseng med en stor forsenking i terrenget på planområdets 
laveste punkt for forsinkelse og fordrøyning av overvann. Det søkes allikevel om regulert påslipp til 
kommunalt nett da det ut ifra grunnundersøkelser antas meget liten infiltrasjonskapasitet i grunnen. 
Overvannsmengder videreført fra planområdet vil være vesentlig mindre enn før utbygging.   
 
Øvre Eiker kommunes VA-norm setter krav til 50 års gjentaksintervall og 1,5 i klimafaktor ved 
dimensjonering av nye overvannssystemer. Norsk vann rapport 162/2008 anbefaler gjentaksintervall på 
20 år i boligstrøk. 
Grunnet utfordringer med berørte interessenter angående flomvei nedstrøms område er det valgt i dette 
prosjektet og håndtere nedbør tilsvarende 200-års gjentaksintervall innenfor planområde.  
 

 
Figur 3: Tretrinnstrategien for håndtering av overvann. Figuren er basert på Norsk vann rapport 
162/2008. 
 
Trinn 1  
Avrenning fra mindre regn infiltreres og fordrøyes i regnbed. Regnbedene dreneres ved bruk av 
drensledning eller ved bruk av permeable terskler. Grunnen i området antas å ikke ha tilfredsstillende 
infiltrasjonsegenskaper. Det benyttes jordmasser i regnbedene med tilfredsstillende 
infiltrasjonskapasitet (min. 2,5 m/døgn) og nok organisk materiale til å gi gode vekstvilkår for 
planter/vegetasjon.  

  
Figur 4: Prinsippskisse oppbygging regnbed (NVE rapport 3 -2013) 
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Trinn 2 og Trinn 3 
Avrenning fra store regn og ekstreme regn forsinkes og fordøyes ved bruk av regnbed og åpent tørt 
fordrøyningsbasseng ved forsenking i terrenget på planområdets laveste punkt. Fordrøyningsanlegg 
dimensjoneres med 200-års gjentaksintervall, men det søkes om påslipp til kommunalt nett på 6 l/s (ca. 
1 l/s*da). Totalt fordrøyningsvolum vil da være på ca. 219 m3. Det er forutsatt ca. 170-180 m3 
fordrøyning i regnbedene.  
Dette vil ivareta nedbørstilfeller tilsvarende 200 års gjentaksintervall innenfor planområdet og ikke 
medføre skader eller ulemper nedstrøms som følge av ny bebyggelse. Det er derfor ikke behov for å 
opparbeide flomvei frem til resipient.  
 

 
Figur 5: Beregning av fordrøyningsvolum 
 
Kfr. Vedlegg 2 for detaljert beregning av fordrøyningsvolum 
 
 
 
 
Ved å fordrøye overvannsmengder tilsvarende 200 års gjentaksintervall inkludert klimafaktor, vil 
avrenningen nedstrøms området bli vesentlig mindre enn ved dagens situasjon. Avrenning fra 
planområdet ved dagens situasjon er beregnet til 115 l/s med 50-års gjentaksintervall (kfr. vedlegg 2). 
Ved et regulert påslipp vil belastningen på kommunal OV-ledning bli lavere sammenlignet med dagens 
situasjon. 
 
Krav og bestemmelser fastsatt i vannressursloven, plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, 
naboloven, VA-norm Øvre Eiker kommune, samt temaplan for overvann – innspill til rullering av 
kommuneplanen i Øvre Eiker kommune 2020 er ivaretatt ved denne overvannsløsningen. 
    
 
 
 
 



BEREGNINGSNOTAT

Vedlegg nr:

Avrenning - Rasjonell formel
Dato: 15.04.21 Prosjektnr:  1350036737
Utført av: MBG Prosjektnavn: Ødegårdgata, 48/141
Kontrollert av: JTR Revisjon: -
Godkjent av: MBG

Input
Metode: 681 Lærebok Drenering og håndtering av overvann Beregning
Nedbørsfelt navn: Dagens situasjon Resultat

Grunnlagsdata
Dim. Returperiode n 50 år
Klimafaktor Kf 1,5 -
IVF kurve benyttet Asker (Asker)
Konsentrasjonstid (iht. SVV 681)
Felt type Naturlig <- Naturlig felt og Urban felt har ulik formel for kons. tid.

Overflatetype Plen og kort gress <- Gjelder kun for "Naturlig" felt type
K verdi - NVE 2016/28 K 0,3
Høydeforskjell ∆h 6 m
Lengde L 125 m
Areal, sjø Ase 0 -
Konsentrasjonstid, estimert 12,8 min
Valgt konsentrasjonstid tc 15 min

Avrenningsareal Kommentar
Type Areal (m2) Koeffisient Ared (m2)
Bebygd 0
Skogsområder 0
Jordbruk 6 240 0,5 3 120
Myr 0
Sum areal / Avr. Koeff 6 240 0,50 3 120
Sum areal (ha) 0,624 0,31 ha

Beregninger
Øke C iht. returperiode (SVV 681) NEI
% økning av C 0 %
C justert iht. SVV 681 C_justert 0,50
Areal justert A_justert 0,31 ha

Intensitet fra IVF idim 248 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim 373 l/s*ha
Intensitet inkl. klimafak. idim 2,2 mm/min
Regnvolum inkl. klimafakto Vregn 33,5 mm Regntid = Konsentrasjonstid

Vannføring ut av felt Q 116 l/s
Spesifikk avrenning q 186 l/s*ha

Nedbørsfeltet har lite areal og rasjonell metode kan benyttes

Rasjonell formel

𝑄𝑄 𝑄 𝑄𝑄 � 𝑖𝑖 � 𝐴𝐴 � 𝐾𝐾�

𝑄𝑄 = vannføring (l/s)
𝑖𝑖 = Nedbørs intensitet (l/s*ha)
𝐴𝐴 = Areal av nedbørsfelt (ha)
𝐾𝐾� = Klimafaktor (-)

Nedbørs intensitet velges utifra IVF kurve etter 
returperiode og regnvarighet = konsentrasjonstid.

Konsentrasjonstid (iht. til SVV Lærebok 681) 
For naturlige felt (f.eks. skogsområder, ikke utbygde felt)

𝑡𝑡� 𝑄 𝐾𝐾 � 𝐿𝐿 � 𝐻𝐻�0,� + 3000 � 𝐴𝐴��

Urbane felt (utbygde felt)

𝑡𝑡� 𝑄 0,02 � 𝐿𝐿�,�� � 𝐻𝐻�0,3�

𝑡𝑡� = konsentrasjonstid (min)
𝐾𝐾 = Verdi basert på overflatetype. Se Tabell NVE 2016/28.
𝐿𝐿 = Lengde (m)
𝐻𝐻 = Høydeforskjell i feltet (m)
𝐴𝐴�� = Andel innsjø i feltet (forholdstall)

Lendge og høydeforskjellen i feltet regnes fra hhv. fjerneste 
punkt i feltet til utløpet og fra høyeste punkt i feltet til utløpet.
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Beregningsnotat

Vedlegg nr:

Fordrøyningsvolum (Metode: Konstant Utløp)

Dato: 11.02.2022 Prosjektnr:  1350036737
Utført av: MBG Prosjektnavn: Ødegårdgata
Kontrollert av: JTR
Godkjent av: MBG Revisjon:

Metode: VA Miljøblad 69 - Overvannsdammer. Beregning av volum. Input

Nedbørsfelt / Merknad: Beregning

Resultat

Metode: Konstant Utløp

Grunnlagsdata Kommentar
Dim. Returperiode n 200 år

Klimafaktor Kf 1,5 -

IVF kurve benyttet Asker (Asker)

Valgt konsentrasjonstid tc 10 min

Areal / Avrenningsfaktor
Type Areal (m2) Koeffisient Ared (m2)
Takflater (25% bya) 1 140 0,9 1 026

Gårdsplass 954 0,6 572

Veiarealer 612 0,9 551

Plen/regnbed 3 663 0,3 1 099

Sum areal / Avr. Koeff 6 369 0,51 3 248

Sum areal (ha) 0,64 0,32481 ha

Utslipp Kommentar
Maks tillatt utslipp Qmaks 6 l/s

Reduksjon pga. Mengderegulator 80 %

Midlere utslipp Qut 4,8 l/s

Resultat
Nødv. Fordrøyningsvolum Vfordr 257,3 m3

Dimensjonerende regn
Intensitet idim 34,3 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim,Kf 51,5 l/s*ha

Intensitet inkl. klimafak. idim,Kf 0,3 mm/min

Dim. Regnvarighet tregn 360 min

Regnvolum inkl. klimafaktor Vregn 111,1 mm
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Beregningsnotat

Magasinberegning : Konstant Utløp

Varighet Intensitet Innløp 
vannføring

Utløps 
vannføring Regnvolum Utløpsvolum Nødvendig 

fordrøyning
i qinn qut Vinn Vut Vfordrøyn

Min. l/s*ha l/s l/s m3 m3 m3
1 529,3 25,8 4,8 1,5 0,3 1,3
3 472,6 69,1 4,8 12,4 0,9 11,6
5 432,7 105,4 4,8 31,6 1,4 30,2
10 348,1 169,6 4,8 101,8 2,9 98,9
15 300,5 146,4 4,8 131,8 4,3 127,4
20 276,3 134,6 4,8 161,5 5,8 155,8
30 222,9 108,6 4,8 195,5 8,6 186,8
45 175 85,3 4,8 230,2 13,0 217,2
60 146 71,1 4,8 256,1 17,3 238,8
90 103,2 50,3 4,8 271,5 25,9 245,6
120 80,6 39,3 4,8 282,7 34,6 248,2
180 57,9 28,2 4,8 304,7 51,8 252,8
360 34,3 16,7 4,8 361,0 103,7 257,3
720 20,4 9,9 4,8 429,4 207,4 222,0
1440 11,2 5,5 4,8 471,5 414,7 56,7

Regnvolum

𝑉𝑉𝑖�� = 𝑖𝑖�,𝑡� � 𝑡𝑡� � 𝐴𝐴 � 𝜙𝜙

𝑉𝑉𝑖�� = Regnvolum (L)
𝑖𝑖�,𝑡� = Regnintensiteten for et kasseregn med 
gjentaksintervall z og varighet tr (l/s*ha)
𝑡𝑡� = Varighet på kasseregn (s)
𝐴𝐴 = Areal av nedbørsfelt (ha)
𝜙𝜙 = Avrenningskoeffisient

Metode: Konstant Utløp
Nødvendig fordrøyningsvolum

𝑉𝑉�����ø�� = 𝑉𝑉𝑖�� − 𝑉𝑉�𝑡 = 𝑉𝑉𝑖�� − 𝑞𝑞�𝑡 � 𝑡𝑡

𝑞𝑞�𝑡 = Utløps vannføring (Maks påslipp) (l/s)
t = Tids intervall (s)

Nødvendig fordrøyningsvolum = maksimal verdi 
av 𝑉𝑉�����ø�� som blir regnet ut over ulike regnvarigheter.

Aron og Kibler
Nødvendig fordrøyningsvolum

𝑉𝑉 = 𝑄𝑄���� � 𝑡𝑡� − 𝑄𝑄�
𝑡𝑡� + 𝑡𝑡�
2

𝑉𝑉 = Nødvendig magasinvolum (m3)
𝑄𝑄���� = høyeste innløpsvannføring (m3/s)
𝑡𝑡� = Regnvarighet (s)
𝑄𝑄� = Høyeste utløpsvannføring (m3/s)
𝑡𝑡� = Konsentrasjonstid (s)
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