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VERSJON DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KS 

I denne rapporten omhandles ivaretakelse og krav til overvann fra næringsområdet. Det er 3 bekker 
fra næringsområdet ned til Fiskumvannet som er hovedveiene for overvannsavrenning og flomvann. 
Overvannet skal håndteres i tråd med 3-trinnsstrategien. Overvannet skal i ivaretas på det enkelte 
utbyggingsområdet og tomt med grønne tiltak og fordrøyning. Vannmiljø med Fiskumvannet som en 
viktig sårbar resipient skal ikke tilføres forurenset overvann. Dette er spesielt viktig ved 
anleggsutførelser med krav til stenge tiltak.  
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Forord 
 

Denne rapporten er utarbeidet for Fiskumparken AS som en del av detaljregulering av 
næringsområdet. Hos Fiskumparken AS er det Anders Høstmælingen som har vært kontaktperson. Hos 
Asplan Viak er det Rolf Lunde som har vært oppdragsleder med Samson Langfeldt og Sigrid Amundsen 
som kvalitetssikrer og medarbeider. 

 

 

 

Drammen, 17.02.2021 

 

 

 

Rolf Lunde Sigrid Amundsen 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. INNLEDNING 

I dette notatet vurderes prinsipper og løsninger for håndtering av overvann i forbindelse med planlagt 
etablering av Fiskumparken med tilhørende veisystem. Det ses også på konsekvenser og tiltak mht. 
vannmiljø.  

Foreslåtte løsninger er angitt ut ifra det detaljnivået som fremgår av planer for foreliggende reviderte 
illustrasjonsplaner med utvidelser for reguleringsplanen utarbeidet av Grindaker. Området er delt i 9 
delfelt samt utvidelse med bakkeplanering for dyrket mark og grøntarealer. Det er ikke detaljplaner 
for de enkelte delfelt da dette er avhengig av næringen som blir etablert på feltene og hvordan feltene 
blir utformet med bygg, veier og P-plasser. Revidert overvannsplan  ivaretar utvidelse av regulert 
område og noe omregulering som det nå søkes om. Det er i 2020 blitt foretatt detaljprosjektering av 
vei og VA for delfeltene A og B samt gjennomført en del anleggsarbeider. I revidert overvannsplan er 
tatt hensyn til dette. 

 

Figur 1: Oversikt over planområdet med reguleringsgrenser. Reguleringsgrense i rødt. 

1.1. Gjeldende planer og bestemmelser 

For området tilknyttet Fiskumparken er det en detaljreguleringsplan vedtatt i 2019 som er gjeldende. 
For VA-tiltak er det fremforhandlet en utbyggingsavtale mellom utbygger og Øvre Eiker kommune. 

I områdereguleringen er overvann omtalt i §6.5 f. «Før utbygging skal det godkjennes egen plan for 
overvannshåndtering. Prinsippene om at overvann primært skal håndteres på egen grunn skal legges 
til grunn. Planen skal også sikre nødvendige flomveier. Det skal legges til og utføres rensing av 
overvannet ved behov». Også i §7 e. er overvann omtalt. Det tillates at naturområdet inngår i en 
helhetlig løsning for håndtering av overvann fortrinnsvis ved benyttelse og oppgradering av 
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eksisterende vannveier inkludert etablering av fordrøyningsmagasin i tråd med kapittel 2.3 i veileder 
M100-2014 (planlegging av grønnstruktur) fra Miljødepartementet. 

I utbyggingsavtalen VA er det satt opp følgende for overvann: 

Pkt 4. Særskilt om overvannshåndtering 

Overflateavrenning i forbindelse med utbyggingen skal håndteres slik at tilstøtende og 
nedenforliggende eiendommer og anlegg ikke skades som følge av økte vannmengder fra 
utbyggingsområdet ved nedbør og snøsmelting iht vedlegg 7 "Fiskum Næringspark Overvannsplan 
detaljregulering 2019_0404" versjon 05 av 04.04.2019 og vedlegg 8 «Tegning HB 100 2019_0118» 
revisjon S-03 av 18.01.2019. 

Overvannsanlegg skal bygges slik at finstoff kan fjernes med spyle-/sugebil, slik at kapasitet og 
funksjon for anleggene ikke forringes over tid. 

Legges OV-ledninger eller grøfter på annen manns eiendom må dette avtales skriftlig med den 
enkelte grunneier. 

1.2. Overordnet strategi 

Overvannet i området skal håndteres mest mulig lokalt og åpent i henhold til 3-trinnsstrategien. I trinn 
1 skal avrenningen fra mindre nedbør fanges opp, infiltreres og renses lokalt i grøntområder, grøfter, 
dammer ol. I trinn 2 skal avrenningen fra større nedbørsmengder fordrøyes og forsinkes før et 
begrenset utløp til bekker/elver som går ut av området.  I trinn 3 skal det sikres trygge flomveier for 
avrenning fra ekstreme nedbørsmengder. 

 

 

Figur 2: 3-trinnsstrategi for håndtering av overvann. Figur omarbeidet fra Lindholm m.fl. (2008). 

2. BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE SITUASJON 

2.1. Topografi og grunnforhold 

Planområdet er på ca. 95 ha. Området er relativt kupert med fall mot syd og øst. Området ligger 
hovedsakelig mellom kote +160 og +200. Området begrenses i sydøst hovedsakelig mot 100 m sone 
mot E134 og i vest mot Løkenveien og dels bebyggelse.  
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Figur 3:  Planområde med reguleringsgrenser. 

 

Nesten hele området er opprinnelig skogsområde (se fig. 1 og 3). Det er også et dyrket jorde som blir 
berørt (det jordet er planlagt utvidet). Deler av området er i dag snauhugget (fig. 1) og deler av anlegget 
er det startet utbygging. Det er et relativt stort myrområde vest i planområdet og noen mindre 
myrområder helt nord i planområdet. Som vist i figur 4 er hoveddelen av området mer eller mindre 
bart fjell. Gjennom området går et mindre dalsøkk med relativ tykk havavsetning (leirmasser). 

Bergarten i planområdet er grunnfjell og består hovedsakelig av gneis. Fjellet kan stedvis virke noe 
oppsprukket. 

Grunnforholdene tilsier at infiltrasjon i eksisterende masser er uegnet. 
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Figur 4: Løsmassekart fra NGU. 

 

2.2. Eksisterende overvannssystem 

Som vist på figur 5 går hovedavrenningen fra området til to bekkedrag sørøstover med utløp i 
Fiskumvannet og en bekk sydover til Fiskumelva. Nordvest i området er det fall mot nord til et større 
myrområde og videre ut mot Dørja (elv med utløp i Fiskumvannet). Sydvest i området er det fall mot 
sydvest til bekk med utløp i Fiskumelva (renner ut i Fiskumvannet). Her antas det at det er bekkelukking 
over et jorde (inntakskum nedstrøms bekkedrag). 

Bekk 1  

Omfatter bekk lengst nord på området. Tilrenningsområdet i nord (gult) er på ca. 64 ha ovenfor E134 
og har bekkedrag inn på området. Det midtre bekkedraget går fra et myrområde. Dette bekkedraget 
går til en DN 250 mm bekkelukking (kapasitet ca. 100 l/s) over eksisterende jorde nordvest for 
veikulvert under E134. Under E134 ligger en DN800 stikkrenne som nedstrøms har DN 1000 
stikkrenner (figur 7). Alle disse stikkrennene har inntaksrist. For en bekkeavgrening som krysser E134 
litt lengre syd så ligger en DN300 stikkrenne under E134.  

Undergangen (Kolsrud undergangen) for driftsvei og skiløype under E134 fungerer i dag som flomvei. 
Videre ned mot Fiskumvannet er det hovedsakelig åpen bekk med 3 bekkelukkinger. Under jernbanen 
er bekkelukkingen lagt ny og større i 2018. Også under Kongsbergveien nær Fiskum kirke er kulverten 
fornyet i år med dimensjon DN 930 (iht. Vegvesenkart). 

I en flomsituasjon (50 og 200 års nedbørtilfelle med 1,5 klimafaktor, dagens situasjon) kan det 
forventes at noen av stikkrennene vil ha for liten kapasitet og noe vann vil gå på overflaten. Hvis det 
går vann i undergangen under E134 vil dette vannet hovedsakelig gå til bekkelukkingen nedstrøms 
undergangen (bekkeinntak i en nedsenkning). 

Oppstrøms jernbanekryssingen vil flomvann som ikke går i stikkrenner/bekk hovedsakelig være på 
terreng (dyrket mark og skog). Nede ved kryssing av jernbanen er det en gård som ligger utsatt til. 
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Stikkrennen under jernbanen og under Kongsbergveien bør kunne ta en flomsituasjon da de nylig er 
skiftet ut. Om ikke stikkrennen under veien tar unna i en flomsituasjon vil vannet renne over veibanen. 
Nedenfor veien ligger noe bebyggelse som kan være utsatt. 

 

Bekk 2 

Omfatter bekk lengst syd i området. Også dette bekkedraget renner ut i Fiskumvannet. 
Tilrenningsområdet ovenfor næringsarealet er på ca. 9,3 ha. Bekkedraget starter oppe ved 
rundkjøringene ved E134. På figur 8 er vist rør under veiene ved rundkjøringene. Bekkedraget (liten 
bekk med normalt lav vannføring) går åpen ned mot bekkeinntak og ovenfor Bakkerud gård. Forbi 
Bakkerud gård er det i dag en 400 mm bekkelukking som skal økes til 600 mm. Videre er det kort 
stikkrenne under Gamle Kongsbergvei (900 mm) før bekken går åpen ned til stikkrenne under Nyveien 
(dim. 800 mm). Ned til Kongsbergveien er bekken delvis lukket (kulvert 800 mm og 500 mm) og krysser 
jernbanesporene i en 1000 mm x 600 mm steinrenne. 

 
Nedenfor jernbanekryssingen er bekkelukkingene usikre. Det er målt dim. 600 mm på en kort 
strekning, så 1000 mm og under fotballbanen 500 mm. Kryssing under Kongsbergveien er målt til 400 
mm i utløpet. Nedstrøms Kongsbergveien er det bekkelukking over dyrket mark med usikker 
beliggenhet og dimensjon.  

 

I dagens situasjon og en flomsituasjon (50 års regn og 200 års regn med 1,5 i klimafaktor) så bør 
stikkrennene oppe ved E134, ny stikkrenne forbi Bakkerud og under Gamle Kongsbergvei og Nyveien 
ha stor nok kapasitet. Fra oppstrøms kryssing av jernbanen og ned til Fiskumvannet er det både 
redusert dimensjon og mindre fall og her kan det bli kapasitetsproblem. På en kortere strekning 
oppstrøms jernbanen har stikkrennen dim. 500 mm. Går denne full er det usikkert hvor flomvannet tar 
veien. Noe flomvann kan følge gangveien mot syd til Nyveien og til undergang under jernbanen. 
Jernbanesporene ligger noe lavere enn gangveien og det er derfor fare for at flomvannet vil kunne 
renne ut på sporene og krysse disse. Nedenfor sporene er 600 mm stikkrenne under vei. Har denne for 
liten kapasitet så vil vannet renne over veien og delvis inn i et uthus/garasje på andre siden av veien. 
Videre ned til Kongsbergveien så krysser bekken en idrettsbane. På laserhøydekartet (nedenstående 
figur 6, er det vist at det over en grøft over banen. Denne grøfta er nå fylt igjen og det er lagt en 
bekkelukking (antar 500 mm).  Dimensjon på stikkrennen under Kongsbergveien er målt til 400 mm. 
Veien ligger ca. en m høyere enn bunn bekkelukking og vannet vil, når denne stikkrennen går full, stuve 
seg opp og renne nordover mot stikkrenne lenger nord (500 mm) og delvis fylle  idrettsplassen. 
Nedenfor Kongsbergveien er det en bekkelukking over jorder (usikker beliggenhet og dimensjon). Her 
vil flomvann, på terreng, hovedsakelig gå over jorder. Det er et hus nær kryssing av Kongsbergveien 
som ligger noe utsatt til. 

Det er også et bekkedrag nord for bekk 1 som vil kunne bli noe berørt av utbyggingen (figur 5). Dette 
bekkedraget følger driftsveien som krysser under E134 og bekkedraget deler seg i to og går ut på 
terrenget. Flomvann fra dette bakkedraget antas hovedsakelig vil gå til vei og undergang under 
jernbanen mellom Nordre og Søndre Rud og videre i stikkrenne under Kongsbergveien. 
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Figur 5: Avrenningsområder og bekker ut av planområdet. 

 

 

 

Figur 6: Utsnitt fra laserhøydekartet som viser grøft over idrettsbane som er lagt i rør. 

 

 

Bekk 1 

Bekk 2

 2 

Bekk 3  
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Figur 7: Stikkrenner for bekk 1 i nordøst. 

 

 

Figur 8: Stikkrenner ved rundkjøringene for bekk 2. 
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Bekk 3 i vest mot Fiskumelva 

Bekken i sydvest i området går rett sydover forbi Dunseudhagan 49 og via 3-4 bekkelukkinger ut i 
Fiskumelva. Her kan Dunserudhagan 49 og Gamle Kongsbergvei 190 være utsatt for flom og det er 
viktig at dagens flomvannsmengde ikke økes som følge av økt avrenningskoeffisient. Tilrenning til 
dagens bekk er hovedsakelig fra dyrket mark, spredt bebyggelse og skogsarealer. Totalt er 
tilrenningsarealet på omtrent 52 ha. 

 

 

Figur 9: Bekk 3 sydover fra området. 
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3. METODE OG FORUTSETNINGER 

3.1. Nedbør 

For hvert av de tre trinnene i 3-trinnsstrategien (kap 1.2) er det ulike nedbørsdata som legges til grunn. 
I VA-normen for Øvre Eiker kommune angis det at nedbørsstatistikken for Asker skal benyttes for 
dimensjonering av overvannsmengder.  

3.1.1. Trinn 1 
Tabell 1 angir en beregnet (utført av Kim Paus for et annet prosjekt) hvor stor del av årsnedbøren som 
fanges opp av et tiltak gitt at det er utformet for å håndtere dimensjonerende vannmengder. 

Tabell 1: Dimensjonerende nedbørmengder [mm] for trinn 1. Data estimert for Sem, Asker, perioden 2006 til 2016.  

Regnvarighet [min] 

  10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440 

A
n

d
el

 
av

 
år

sn
ed

b
ø

r 

h
ån

d
te

rt
 

65 % 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,4 2,0 2,3 3,0 4,8 6,8 8,9 

80 % 0,7 0,9 1,1 1,6 2,0 2,5 3,4 3,9 5,1 7,9 11,0 14,2 

90 % 1,3 1,7 2,2 2,9 3,6 4,3 5,7 6,4 8,2 12,0 16,9 21,1 

95 % 2,5 3,1 3,9 4,8 5,9 7,0 8,7 9,8 12,0 16,8 23,1 28,1 

99 % 6,7 8,7 10,6 12,8 15,6 20,9 22,8 26,0 27,9 32,6 39,0 43,5 

3.1.2. Trinn 2 
Dimensjonerende nedbørsdata for dimensjonering av overvannsmengder i trinn 2 er hentet fra Sem, 
Asker. 
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Tabell 2: Dimensjonerende nedbørmengder [mm] for Sem, Asker (stasjonnr. 19710), perioden 1983 – 2010 (ikke 
krav om sammenhengende nedbør). Data hentet fra eKlima. 

Regnvarighet [min] 

  10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440 

D
im

en
sj

o
n

er
en

d
e 

gj
en

ta
ks

in
te

rv
al

l 
 

2 år 8,9 10,5 11,5 13,0 15,1 16,7 19,3 21,9 25,9 35,4 46,2 57,9 

5 år 11,6 14,3 16,5 19,3 22,5 24,9 27,7 30,2 34,3 44,3 55,7 66,5 

10 år 13,5 16,8 19,8 23,4 27,4 30,4 33,3 35,7 39,9 50,1 62,2 72,6 

20 år 15,2 19,2 23,0 27,3 32,1 35,6 38,6 41,0 45,3 55,7 68,3 78,6 

50 år 
17,5 22,4 27,0 32,5 38,2 42,4 45,4 47,8 52,2 63,1 76,0 85,5 

100 år 
19,2 24,7 30,1 36,3 42,7 47,5 50,6 52,9 57,3 68,7 82,1 90,7 

200 år 
20,9 27,0 33,2 40,1 47,3 52,6 55,7 58,0 62,5 74,1 88,1 96,8 

 

3.2. Konsentrasjonstider 

Konsentrasjonstider for felt er beregnet etter følgende formler (Statens vegvesen, 2014): 

𝑡𝑘 = 0,6 ∙ 𝐿 ∙ 𝐻−0.5 + 3000 ∙ 𝐴𝑠𝑒    (ikke-utbygd felt) 

𝑡𝑘 = 0,02 ∙ 𝐿1,15 ∙ 𝐻−0.39     (utbygd felt) 

Hvor 𝑡𝑘 er feltets konsentrasjonstid [min], 𝐿 er lengde på feltet [m], 𝐻 er høydeforskjell i feltet [m] og 
𝐴𝑠𝑒 er andel innsjø i feltet [ - ].  

3.3. Overvannsavrenning 

Overvannsavrenning for hvert delfelt er beregnet ved å benytte den rasjonelle formel (Lindholm m.fl., 
2012): 

𝑄 = 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝐼 ∙ 𝐾𝑓           

Hvor 𝑄 er overvannsavrenningen [l/s], 𝜑 er midlere avrenningskoeffisient for nedbørfeltet [ - ], 𝐴 er 
størrelsen på nedbørfeltet [ha], 𝐼 er nedbørintensiteten på regnhendelse det beregnes avrenning for 
[l/(s ha)] og 𝐾𝑓 er forventet relativ økning i nedbørintensitet som følge av klimaendringer [ - ]. 

Normalt benyttes 20 – 200 års gjentaksintervall for dimensjonering av tiltak i trinn 2. I VA-normen for 
Øvre Eiker kommune er angitt at 50 års gjentaksintervall skal benyttes for beregning av overvannstiltak 
og at en klimafaktor på 1,5 skal benyttes. 
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3.4. Avrenningskoeffisienter 

Tabell  3 oppsummerer avrenningskoeffisienter som benyttes til å beregne avrenningen fra varierende 
overflate-typer.  

 

Tabell 3: Oversikt avrenningskoeffisienter.  
Overflate φ [ - ] Kilde 

Tak 0,90 Oslo kommune (2015) 

Tett dekke 0,85 Oslo kommune (2015) 

Grøntområde 0,30 Oslo kommune (2015) 

Permeabelt dekke 0,50 Oslo kommune (2015) 

Grønt tak 0,10 – 0,60 Se kap. 4.5.2 

 

3.5. Dimensjonering av overvannsløsninger 

Det er i det videre gjort rede for fremgangsmåte for dimensjonering av regnbed, grønne tak og 
fordrøyningsanlegg. 

3.5.1. Regnbed 
I regnbedene håndteres overvannet lokalt gjennom infiltrasjon og magasinering på overflaten. 
Regnbed med underliggende steinfylling skal tettes mot steinfyllingen. Drensledning og overløp fra 
regnbed føres til  fordrøyningsmagasin. Prinsipper for regnbed er vist i figur 10.  

 

Figur 10: Prinsipiell oppbygning av regnbed (Paus og Braskerud, 2013). Drensrør er nødvendig der eksisterende masser ikke 

har tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet.  

 

Beregning av kapasiteten til regnbed er gitt ved følgende formel (Paus og Braskerud, 2013): 

𝐴𝑟𝑏 =
𝐼∙𝐴∙𝜑∙𝐾𝑓∙𝑡

ℎ𝑚𝑎𝑘𝑠+𝐾ℎ∙𝑡
     

Hvor 𝐴𝑟𝑏 er overflatearealet på regnbedet [m2], 𝐼 er dimensjonerende nedbørintensitet [m/s], 𝐴 er 
nedbørfeltets areal [m2], 𝜑 er nedbørfeltets midlere avrenningskoeffisient [-], 𝐾𝑓 er klimafaktoren for 

fremtidig nedbørintensitet [-], 𝑡 er regnvarigheten [s], ℎ𝑚𝑎𝑘𝑠 er den maksimale vannstanden på 
overflaten [m] og 𝐾ℎ er den mettede hydrauliske konduktiviteten i infiltrasjonsmassene [m/t]. 
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Alle regnvarigheter er undersøkt ved dimensjonering av regnbed. Den varighet som gir størst regnbed-
overflateareal blir således dimensjonerende. Den mettede hydrauliske konduktiviteten er antatt å 
være 10 cm/t (Paus og Braskerud, 2013). 

3.5.2. Grønne tak 
Effekten av grønne tak ift. fordrøyning avhenger av jorddybden til vekstmediet. Overordnet skilles det 
mellom ekstensive tak som har et tynt lag med jord og egner seg for vegetasjon med grunne røtter, og 
intensive ekstensive grønne tak har en større jorddybde som vekstgrunnlag for trær og busker (figur 
11). 

 

Figur 11: Prinsipper for ekstensivt (vestre) og intensivt (venstre) grønt tak. Figur hentet fra Dronninga landskap 
og Halvorsen & Reine arkitekter (2015). 
 
Eksempler på ekstensive grønne tak er vist i figur 12. I NVE rapport 65 (Braskerud, 2014a) Grønne tak 
og styrtregn, er det rapportert om tilbakeholdelser på sedumtak fra 10,2 til 14,6 mm for regnvarigheter 
mellom 20 til 60 min og 25 års gjentaksintervall (Oslo). En gjennomgang av rapportert tilbakeholdt 
vannmengde på grønne tak i Oslo viser at vannhåndteringsevnen kan tilnærmes ved å anta at 
avrenningskoeffisienten reduseres fra 0,90 til 0,60 (Braskerud, 2014b). Verdien støttes videre av annen 
litteratur for sedumtak med 4 – 6 cm dybde og lavt takhelning (FLL, 2002, Holm, 2013). Det er derfor 
antatt at ekstensive tak med sedumvegetasjon medfører at avrenningskoeffisienten på takflatene 
reduseres til 0,40 - 0,60. 

 

   
Figur 12: Oppbygning av grønt tak (venstre, Foto: B. Braskerud) og grønt tak i Scharnhauser Park i Stuttgart (høyre). 
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For intensivt grønt tak vil vannlagringsevnen i stor grad avhenge av dybde på vekstmediet. Tabell 4 
oppsummerer litteraturverdier for tilsvarende avrenningskoeffisienter rapporter av Holm (2013). 

Tabell 4: Verdier på avrenningskoeffisienter for grønne tak med varierende beplantning og tykkelse på vekstlag 
(Holm, 2013). 

Beplantning Tykkelse på vekstlag Avrenningskoeffisient 

Mose og bergknapp 20 – 40 mm 0,60 

Mose, bergknapp og mindre planter 60 – 100 mm 0,50 

Gress og mindre planter 150 – 200 mm 0,40 

Gressplen og større planter /mindre trær > 500 m2 0,10 

 

3.5.3. Fordrøyningsmagasin 
Som trinn 2 i overvannsstrategien er det mest vanlig å benytte fordrøyningsanlegg. 

Beregning av nødvendig volum på fordrøyningsanlegg er gjort med regnenvelopmetoden: 

𝑉 = [𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝐼 ∙ 𝐾𝑓 − 𝑄𝑚𝑖𝑑] ∙ 𝑡𝑟    

Hvor 𝑉 er nødvendig volum på magasin [m3], 𝐴 er størrelse på nedbørfelt [m2], 𝜑 er midlere 
avrenningskoeffisient i nedbørfeltet [-], 𝐼 er dimensjonerende nedbørintensitet [m/s], 𝑡𝑟 er 
regnvarigheten [s], 𝐾𝑓 er klimafaktoren [-] og 𝑄𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒 er midlere utløp fra magasinet [m3/s]. 

Ved bruk av formelen undersøker en hvordan nødvendig volum på magasin varierer for alle 
regnvarigheter mellom 1 min. og 24 timer. Den regnvarighet som gir det største nødvendig volum blir 
således dimensjonerende og gir det nødvendig volum på magasinet.  

Videre er det i formelen antatt at utløpet fra magasinet er konstant og uttrykt som et midlere utløp. 
Ettersom midlere utløp vil variere mht. type utløpsløsning, trykkhøyde, magasinutforming og 
innløpshydrogrammet (som videre er bestemt av størrelse på feltet og avrenningskoeffisient, 
konsentrasjonstiden og nedbørhendelsen), er det stor usikkerhet knyttet til denne verdien. I 
litteraturen eksisterer det estimater på midlere utløp. Iht. Norsk Vann Rapport 193, er det foreslått å 
benytte at midlere utløp utgjør ca. 70 % av maksimalt utløp (Lindholm m.fl. 2012).  

Fordrøyningsmagasin kan enten lages som tette tanker/rør eller i form av åpne løsninger (dammer). 
Steinmagasin kan også benyttes til fordrøyning. Steinmagasin skal være tett i bunn og sider, ha 
kontrollert utløp og slamutskiller med tilstrekkelig kapasitet før magasinvolumet. 
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4. BESKRIVELSE AV FREMTIDIG SITUASJON 

4.1. Arealutnyttelse 

I reguleringsbestemmelsene er det angitt hva de ulike delfeltene kan utnyttes til: 

Næringsbebyggelse: Felt A2,C1, C2, C3 og C4 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål: Felt A1,A3, B1 og B2 

På de enkelte delfeltene vil det i tillegg til bebyggelse være p-plasser og kjørearealer. 

Det er angitt en utnyttelsesgrad på 60 - 75% (bebygd areal) på de enkelte feltene. Det vil nok variere 
noe. 

Tabell 5: Arealtabell 

FELT 
REG AREAL 
m2 U-grad % BRA 

A1 51 300 75 

A2 13 900 75 

A3 13 500 75 

B1 26 000 60 

B2 57 100 65 

C1 52 800 60 

C2 88 900 60 

C3 100 400 75 

C4 112 600 60 

Sum 516500  

Nydyrket mark 37 000  

Dagens 
landbruksareal 26 000  

Veiareal 50 000  

   

Sum 629 500  

 

Hovedveiene, fortau og noe parkering utgjøre ca. 37 da asfaltert areal. Totalt med skulder og 
sidegrøfter utgjør veiarealet ca. 50 da. Det er også regulert inn en utfartsparkering på ca. 2,5 da. 
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Figur 13: Illustrasjonsplan for Fiskum næringspark (22.01.2021).  
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5. FUNKSJONSKRAV TIL OVERVANNSSYSTEM/-
OVERVANNSAVRENNING 

5.1. Funksjonskrav 

I kapittel 1 er det vist til gjeldende planer og bestemmelser og angitt overordnet strategi for 
overvannshåndtering. Følgende funksjonskrav kan sammenfattes. 

• Utbyggingsområdet skal ikke medføre økte maksimalvannføring (l/s) til nedenforliggende 
resipienter som følge at andel tette flater inkludert klimafaktor (hovedsakelig bekker og 
bekkelukkinger og stikkrenner) da disse er stedvis overbelastet i dag. 

• 3-trinnsstrategi for håndtering av overvannet skal følges. 
• Dimensjonerende nedbørshendelser skal være minimum 50 års returperiode. 
• Flomavrenningen skal begrenses mest mulig. Det skal være sikre flomveier internt på 

området/feltene og ut av området.  
• Det er sårbare resipienter og vannmiljø skal ivaretas ved at det ikke tilføres forurensning til 

overvannet. 
• Overvannsanlegget skal være tilrettelagt for en god og tilfredsstillende drift. 
• Eksisterende bekker skal ivaretas i størst mulig utstrekning. 

5.2. Overvannsavrenning 

I kapittel 3 er angitt måten for beregning av maksimalvannføring (l/s) og fordrøyning. Det er viktig å 
sette krav til tillatt videreført overvannsmengde fra området mht. krav om at maksimalvannføringen 
(l/s) ikke skal øke.  

Ved beregning av nye overvannssystem (spesielt fordrøyning og overvannsystem fram til fordrøyning) 
er det krav om 50 års gjentaksintervall og en klimafaktor på 1,5. Hva man legger i at dagens 
avrenning/overvannsavrenning ikke skal øke kan tolkes på flere måter. Dimensjoneringsmessig vil 
klimafaktoren medføre en økning på 50 %. Spesielt bekk 2 er ikke dimensjonert for en slik økning i 
vannmengden. Tilrenningsområdet i utbyggingsområdet utgjør for bekk 2 bare en liten del av det 
totale tilrenningsområdet der det er kritiske stikkrenner for bekken (kryssing av jernbanen og kryssing 
av Kongsbergveien). For bekk 1 er tilrenningsområdet innenfor utbyggingsområdet en noe større andel 
av det totale tilrenningsarealet. For bekk 1 er spesielt kritiske stikkrenner nedstrøms i bekken nylig 
skiftet ut og har derfor dimensjon til å klare klimaendringer.  

Arealet med oppfylling og bakkeplanering for nydyrking og opprettholdelse av dyrket areal, samt deler 
av delfelt A1 har i dag avrenning mot vest og sydvest. Det er i dag en stikkrenne over et jorde som bør 
renoveres og evt. kapasiteten økes. I tillegg er det et bekkedrag vest for bebyggelsen ved 
Dunserudhagan 49. Eiendom Dunserudhagan 49 er ivaretatt mht. flomvann da det stilles krav til at 
flomvannsmengden ikke skal økes.  I tillegg er det bekkelukking nedstrøm som vil ivaretas. 

Det foreslås at tillatt videreført overvannsmengder beregnes ut fra dagens overflatetype med 50 års 
nedbør uten påslag for klimafaktor. Dette gjelder tilrenning til bekker. Det vil stedvis (mindre areal) 
kunne være aktuelt å slippe overvann til terreng. Det anbefales da å sette strengere krav til 
utslippsmengde.  

En viktig parameter for beregning av overvannsavrenning er tilrenningstiden (konsentrasjonstiden), se 
kapittel 3.2. Jo lengre ned i et område (eksempelvis en bekk) en gjør beregningen jo lengre blir 
tilrenningstiden. Tømming av et fordrøyningsmagasin vil ta lang tid og vil også være i funksjon når det 
er dimensjonerende tilrenningstider lengre nedstrøms utbyggingsområdet. Det må derfor settes opp 
en dimensjonerende tilrenningstid for beregning av tillatt videreført vannmengde ut fra kritiske punkt 
nedstrøms utbyggingsområdet. 

For avrenningskoeffisienter benyttes tabell 3.  
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I kap. 5.2.2 – 5.2.3 beregnes maksimalt tillatt tilførsel til bekker i trinn 2, basert på eksisterende 
avrenningssituasjon. 

 

5.2.1. Overvannsavrenning fra feltene 
Til bekk 1 føres overvann (etter fordrøyning) fra feltene B1, B2, C1-C4 og veivann. Til bekk 2 føres 
overvann (etter fordrøyning) fra halve felt A1, felt A2 og A3 og veivann. Til bekk 3 føres overvann (etter 
fordrøyning fra halve felt A1 og nydyrket mark (og eksisterende dyrket mark). 

Fordeling av overvann fra felt A1 er vist på figur 14 

 

Figur 14: Fordeling av overvann fra felt A1 til bekk 2 og bekk 3 

5.2.2. Maksimal tilførsel til bekk 1 
For bekk 1 er feltlengden ned til kritisk punkt nedstrøms i bekken ca. 2000 m og høydeforskjell ca. 140 
m. Dette gir en tilrenningstid på ca. 90 min. Dimensjonerende nedbørintensitet for 90 min er 45,4 mm 
tilsvarende 84 l/s ha. Med en avrenningskoeffisient på 0,3 (grøntområde/skog) gir dette en 
dimensjonerende avrenning på 25 l/s ha. Totalt utgjør dette (dagens avrenning) ca. 1600 l/s (64 ha).  

5.2.3. Maksimal tilførsel til bekk 2 
Det er bare deler av planområdet som er innenfor avrenningsområdet til bekk 2. Tilrenningsområdet 
ovenfor E143 er på ca. 9,3 ha og består hovedsakelig av grøntområde/skogsdekke. Det går en vei 
gjennom området. Midlere avregningsfaktor settes på bakgrunn av dette til 0,35.  

Tilrenningstiden fram til der bekken starter er beregnet til 35 min. Bekken har lengde ca. 1300 m ned 
til bekkelukkingen under Kongsbergveien (antas er mest kritisk punkt på bekken). Bekken har stort fall 
og med 1,5 m/s strømningstid så vil strømningstiden være ca. 14 min. Dette gir total tilrenningstid på 
49 min. Ut fra formen på tilrenningsområdet ned til Kongsbergveien anbefales tilrenningstiden satt til 
60 min. Dimensjonerende nedbørsintensitet for 60 min regn er 42,4 mm tilsvarende 117,7 l/s ha tett 
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areal. Med en avrenningskoeffisisent på 0,35 gir dette 41 l/s ha (4,1 l/s da) videreført vannmengde fra 
feltene. Totalt utgjør dette (dagens avrenning) ca. 381 l/s (9,3 ha). 

5.2.4. Maksimal tilførsel mot vest/sydvest for felt A1 og dyrket mark. Bekk 3 
Arealene som skal tilrettelegges som dyrkbar mark nord for delfelt A1 er naturlig å føre mot vest. 
Hoveddelen av dagens overflate for felt A1 går i dag også mot vest/syd vest og ikke til bekk 2 og det 
foreslås derfor å føre ca. 50 % av felt A1 mot vest. Totalt utgjør tilrenningsarealet til bekk 3 i dag ca. 
51,6 ha. Området er i dag skog og noe dyrket mark og veier. Avrenningsfaktoren settes til 0,3. 

Tilrenningstiden fram til der bekken begynner er ca. 110 min. Bekken ned til Fiskumelva er ca. 1100m 
og med en strømningshasighet på 1,5 m/s gir dette en strømningstid på ca. 12 min. Dimensjonerende 
tilrenningstid settes til 120 min og nedbørsintensitet på 47.8 mm, tilsvarende 66,6 l/s ha tett areal. 
Med en avrenningskoeffisisent på 0,30 gir dette 20 l/s ha (2,0 l/s da). Totalt utgjør dette (dagens 
avrenning) ca. 1040 l/s (52 ha). 

5.2.5. Fordrøyningsanlegg 
Fordrøyningsmagasin kan enten lages som tette tanker/rør eller i form av åpne løsninger (dammer). 
Steinmagasin kan også benyttes til fordrøyning, se kapitel 3.5.3. Da det er store næringsområder med 
mye tette flater så vil dette medføre store fordrøyningsvolum. 

I tabell 6 er vist en overordnet beregning av fordrøyningsvolum for de enkelte delfelt forutsatt: 

Avrenningskoeffisient: 0,75 

Gjentaksintervall nedbør: 50 år 

Klimafaktor: 1,5 

Nedbørstasjon: Asker 

Tilrenningstid: 15 min 

Videreført vannmengde: 40 l/s ha for felt 50% A1 mot bekk 2 og A2, A3 og veivann. 25 l/s ha for felt 

som føres til bekk 1 (B1, B2, C1-C4 og veivann). For dyrket areal og 50% A1 mot bekk 3 benytte 20 l/s 

ha og avrenningskoeffisient på 0,4. 
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Tabell 6: Fordrøyningsvolum per delfelt 

TIL BEKK 1 

Felt 
Bruttoareal 

m2 
Videreført 

vannmengde l/s 
Fordrøyningsvolum m3 

B1 26 000 65 1 0585 

B2 57 100 143 2 350 

C1 52 800 132 2 200 

C2 88 900 222 3 700 

C3 100 400 251 4 180 

C4 112 600 281 4 700 

Sum bekk 1 437 800 1 094 18 215 

Veivann 34 000 85 1 420 

Sum bekk 1 med veivann 470 800 1 179 19 635 

TIL BEKK 2 

Felt 
Bruttoareal 

m2 
Videreført 

vannmengde l/s 
Fordrøyningsvolum m3 

50 % A1 mot bekk 2 25 650 105 1 000 

A2 13 900 57 520 

A3 13 500 55 505 

Sum bekk 2 53 050 217 2 025 

Veivann 16 000 65 600 

Sum bekk 2 med veivann 69 050 282 2 625 

TIL BEKK 3  

Felt 
Bruttoareal 

m2 
Videreført 

vannmengde l/s 
Fordrøyningsvolum m3 

Nydyrket mark 37 000 74 755 

50 % A1 mot bekk 3 25 650 52 1 120 

Sum bekk 3  62 650 126 1 875 

     

Sum  602 500 1 587 24 135 

5.2.6. Veivann 
Veiarealet utgjør ca. 50 da (5 ha) og overvannet fra dette arealet må også ivaretas/fordrøyes. På 
overvannsplanen er vist forslag til områder for fordrøyningsmagasin/tiltak. Totalt er det behov for ca. 
1800 m3 fordrøyningsvolum. Fordrøyningsmagasinene legges fortrinnsvis utenfor veiareal mht. drift 
og vedlikehold. For utfartsparkeringen ved delområde C4 må det etableres eget fordrøyningsmagasin. 
Veivann fra vei opp til avkjøring til felt B føres til bekk 2 (ca. 720 m vei). Veivann fra hovedvei i felt B 
og C føres til bekk 1 (ca. 2100 m vei). 

5.3. Overvannsrensing 

Det er krav om at det ikke skal være noe forurensende avrenning fra utbyggingsområdene. Tiltak skal 
iverksettes innenfor de enkelte feltene. Mest aktuell forurensningskilde er fra kjøretøy på større 
parkeringsareal. Aktuelle rensetiltak er grøntareal, regnbed, filtergrøfter (figur 14), rensedammer, 
sedimenteringsbasseng og oljerensefiltere/oljeutskillere. Deler av disse rensetiltakene blir ivaretatt i 
trinn 1 i overvannsstrategien 
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Figur 15: RailClean fra FunkeGruppe. Inneholder filtermedia som kan tilpasses overvannets kjemiske 
sammensetning 

6. FLOMVEIER 

Det stilles krav om at flomveier skal føres åpnet på terreng og sikres. Spesielt er det utfordringer 
nedstrøms området mot bebyggelsen hvor det i dag ikke er gode nok flomveier og kapasitet.  

For bekk 2 er det flere kritiske stikkrenner/bekkelukkinger nede i bebyggelsen på Fiskum som må 
oppdimensjoneres for å ivareta flom på en sikker måte.  

Inne på utbyggingsområdet etableres flomsikringstiltak som bidrar til at flomvannsføringen (l/s) 
uavhengig av næringsparken ikke blir større enn i dag. Dette kan løse blant annet ved at p-plasser 
etableres nedsenket for å kunne fordrøye overvann på overflaten. Etablering av store 
fordrøyningsmagasin (trinn 2) vil også virke sterkt flomdempende. 

Dimensjonering av flomvannsmengder er i det etterfølgende satt opp for opprinnelig terreng og for 
utbygd område. Det er beregning av flomvannsmengder benyttet en klimafaktor på 1,5. 
 
200 års nedbøren er ca. 20 % høyere enn 50 års nedbøren. 
 
 Følgende beregning av dimensjonerende flomvannstilrenninger satt opp for de ulike bekken: 
 
Bekk 1 
 
Dagens terreng med fremtidig klima  

Forutsetter 90 min tilrenningstid (tilrenningstid for hele nedbørsfeltet ned til Kongsbergveien), 
200 års nedbør 103 l/s ha, 0,3 avrenningsfaktor, klimafaktor 1,5 og 64 ha areal. 

Flomvannsmengde beregnes med den rasjonale metode: 200 års nedbør x klimafaktor x areal x 
avrenningsfaktor 
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Flomvannsmengde = 103 l/s ha x 1,5 x 64 ha x 0,3 = 2966 l/s.  
 

Utbygd område med fremtidig situasjon 

Forutsetter midlere avrenningsfaktor på 0,75 for utbyggingsområder og veier og videreført 
vannmengde fra fordrøyningsmagasinene ved 50 års nedbør og klimafaktor 1,5. Ihht. tabell 6 er 
videreført vannmengde 1094 l/s og arealet på feltene 43,8 ha. Veivannet utgjør et areal på ca 3,4 ha 
og en videreført vannmengde på ca 85 l/s. 

Ved 200 års nedbør vil det være en økning av nedbøren på 19 l/s ha i forhold til 50 års nedbør.  

Flomvannsmengde beregnes med den rasjonale metode: Flomvannmengde fra felt + 
flomvannsmengde fra grøntområder utenfor felt + flomvann fra veivann 

Flomvannsmengde= (1094 l/s + 19 l/s ha x 1,5 x 43,8 ha x 0,75) + ((64 ha- 43,8 ha - 3,4 ha) x 103 l/s ha 
x 1,5 x 0,3) + (85 l/s +19 l/s ha x 1,5 x 3,4 ha x 0,75) = 2967 l/s.  

Dvs. teoretisk ingen fremtidig økning i flomvannsmengden fra utbyggingsområdet mht. økt 
avrenningsfaktor (er ivaretatt av fordrøyningstiltakene). Flomvann fra utbyggingsområder vil også 
ivaretas noe internt på områdene med fordrøyning på overflaten. 

 
Bekk 2  

Dagens terreng med fremtidig klima  

Forutsetter 60 min tilrenningstid (tilrenningstid for hele nedbørsfeltet ned til Kongsbergveien) 
200 års nedbør 146 l/s ha, 0,35 avrenningsfaktor, klimafaktor 1,5, 9,3 ha areal. 

Flomvannsmengde beregnes med den rasjonale metode: 200 års nedbør x klimafaktor x areal x 
avrenningsfaktor 

Flomvannsmengde = 146 x 1,5 x 9,3 x 0,35 = 713 l/s.  

 

Utbygd område med fremtidig situasjon 

Forutsetter midlere avrenningsfaktor på 0,75 og videreført vannmengde fra fordrøyningsmagasinene 
ved 50 års nedbør og klimafaktor 1,5 er ihht. tabell 6 og halve felt A ført mot bekk 2. Ved 200 års 
nedbør vil det være en økning av nedbøren på 28 l/s i forhold til 50 års nedbør. 

Flomvannsmengde beregnes med den rasjonale metode om: Flomvannmengde fra felt + 
flomvannsmengde fra grøntområder utenfor felt + flomvann fra veivann 

Flomvannsmengde = (217 l/s + 28 l/s ha x 1,5 x 5,3 ha x 0,75) + ((9,3 ha-5,3 ha-1,6 ha) x 146 l/s ha x 
1,5 x 0,35 ) +(65 l/s + 28 l/s ha x 1,5 x 1,6 ha x 0,75) = 683 l/s 

 

Dvs. teoretisk ingen fremtidig økning i flomvannsmengden fra utbyggingsområdet mht. økt 
avrenningsfaktor (er ivaretatt av fordrøyningstiltakene). Flomvann fra utbyggingsområder vil også 
ivaretas noe internt på områdene med fordrøyning på overflaten. 
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Bekk 3 (mot sydvest)  

Dagens terreng med fremtidig klima  

Forutsetter 120 min tilrenningstid for tilrenning ned til Fiskumelva  
200 års nedbør 81 l/s ha, 0,30 avrenningsfaktor, klimafaktor 1,5, 51,6 ha areal. 

Flomvannsmengde beregnes med den rasjonale metode: 200 års nedbør x klimafaktor x areal x 
avrenningsfaktor 

Flomvannsmengde = 81 x 1,5 x 51,6 x 0,30 = 1881 l/s 

  

Utbygd område med fremtidig situasjon 

Forutsetter midlere avrenningsfaktor på 0,4 på dyrket areal og 0,75 på utbyggingsområde og videreført 
vannmengde fra fordrøyningsmagasinene ved 50 års nedbør og klimafaktor 1,5 er ihht. tabell 6 og 
halve felt A ført mot bekk 3. Arealet for nydyrket areal er 3,7 ha. Ved 200 års nedbør vil det være en 
økning av nedbøren på 15 l/s i forhold til 50 års nedbør. Halve felt A1 utgjør 2,6 ha og avrenningsfaktor 
på 0,75. 

Flomvannsmengde beregnes med den rasjonale metode: Flomvannmengde fra dyrket mark + 
flomvannsmengde fra halve felt A1 + flomvannsmengde fra grøntområder utenfor felt 

Flomvannsmengde = (74 l/s + 15 l/s ha x 1,5 x 3,7 ha x 0,4) + (52 l/s + 15 l/s ha x1,5 x 2,6 ha x 0,75) + 
(51,6 ha – 3,7 ha – 2,6 ha) x 81 l/s ha x 1,5 x 0,30 = 1854 l/s 

 

Dvs. teoretisk ingen fremtidig økning i flomvannsmengden fra utbyggingsområdet mht. økt 
avrenningsfaktor (er ivaretatt av fordrøyningstiltakene). Flomvann fra utbyggingsområder vil også 
ivaretas noe internt på områdene med fordrøyning på overflaten. 

 

Flomveier er vist på vedlagt overvannsplan tegning HB-100 og på figur 16. 

Hovedflomveiene er for det søndre området, felt A1, A2 og A3, hovedveien inn på feltet og under bru 
for E134 og videre vei og bekkeleie mot Fiskumvannet.  

For det nordre området feltene B1 og B2 og C1, C2, C3 og C4 er hovedflomveien interne hovedveier og 
grøntområdet med bekk og sti/skiløype gjennom området. Spesielt er det lagt opp til flomvei langs 
veien mellom felt C2 og C3. Videre er ny kulvert gjennom hovedveien i øst og undergang under E134 
flomveier. Bekk 1 vi være flomvei videre ned mot Fiskumvannet. 

For området i sydvest vil flomveien hovedsakelig følge eksisterende bekk ned til Fiskumelva. 

Internt på feltene må terrenget utformes slik at byggene ikke blir utsatt for flomvann. 
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Figur 16: Overordnede flomveier  
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7. VANNMILJØ 

7.1. Sårbarhet i resipient 

Avrenning fra det planlagte området Fiskum næringspark vil i all hovedsak gå mot to bekker som leder 
mot Fiskumvannet, som vist i figur 5. Disse to bekkene hører til Fiskumvannets bekkefelt 
(vannforekomst 012-2392-R) og er i VannNett* karakterisert med god økologisk tilstand (vist med 
grønne linjer i figur 17). Bekk 3 vist i figur 5 er ikke registrert som vannforekomst og renner ut i 
Fiskumelva (vannforekomst 012-2279-R), som i VannNett* er karakterisert med moderat økologisk 
tilstand på grunn av elevemusling og høyt innhold av sink. Bekk 3 vil kun bli berørt av oppfylling og 
etablering av dyrket mark, ikke utbygging. 

Fiskumvannet (vannforekomst 012-542-1-L) er i VannNett* karakterisert med god økologisk tilstand 
(vist med grønn farge i figur 17). Deler av Fiskumvannet er naturreservat, som ble opprettet i 1974 
med formål å bevare en spesiell naturtype, med et rikt fugleliv. Naturreservatet omfatter den nordlige 
og vestlige delen av Fiskumvannet, som vist i figur 18. Fiskumvannet er en grunn, forholdsvis næringsrik 
innsjø preget av landbrukslandskapet rundt. Rødlistede arter som knekkand, bergand og lappfiskand 
hekker her, og kortnebbgåsa raster her under trekket til og fra Svalbard. Området ble i 2013 utpekt til 
Ramsar-område, som et spesielt viktig våtmarksområde.  

Avrenning fra utbygging og drift av den planlagte Fiskumparken vil ledes til naturreservatet i 
Fiskumvannet, som en sårbar resipient.  

 

 

 

Figur 17: Oversikt over miljøstatus for Fiskumvannet med tilhørende bekkefelt. Kilde Miljøstatus.no 

 

*VannNett, www.vann-nett.no, vannforekomster karakterisert etter Vannforskriften. 

http://www.vann-nett.no/
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Figur 18: Fiskumvannet naturreservat skravert i grønt. Kilde: Miljødirektoratet 

7.2. Vurdering av omfang 

Det er gjort et anslag over areal tette flater på bakkenivå innenfor hvert delfelt hvor det kan være 
forurensedes utslipp, dvs. ikke rene tette flater som f.eks. takflater.  Det er antatt at tette flater på 
bakkenivå som utgjør forurenset areal er asfalterte flater som vis ti illustrasjonsplanen i figur 13. Videre 
er det vurdert avrenning til bekk 1 eller bekk 2 (som vist i figur 5) og bruksområdet for delområdene 
gitt i reguleringsplanen og næringsparkens planer (Tabell 7). 

I sum er det avrenning fra asfaltflater på 180 daa til bekk 1, 22 daa til bekk 2 og 12,7 daa til bekk 3.  

Tabell 7: Oversikt over beregnede areal tette flater på bakkenivå stipulert anlagt ved Fiskumparken ved delfeltene 
og bruksområde per delfelt. 

Felt 
Areal asfalterte 

flater (m2) 
Avrenning til Bruksområde (arealformål) 

A1 12 500 Bekk 2 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

A1 12 700 Bekk 3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

A2 9 500 Bekk 2 Næringsbebyggelse 

A3 7 000 Bekk 2 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

B1 23 500 Bekk 1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

B2 10 000 Bekk 1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

C1 24 800 Bekk 1 Næringsbebyggelse 

C2 37 800 Bekk 1 Næringsbebyggelse 

C3 34 600 Bekk 1 Næringsbebyggelse 

C4 49 800 Bekk 1 Næringsbebyggelse 
    

Sum 180 500 Sum til bekk 1 Industriområde 

Sum 22 000 Sum til bekk 2 Industriområde 

Sum 12 700 Sum til bekk 3 Industriområde 
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Stoffkonsentrasjoner av forurensningsparametere i avrenningsvann fra ulike tette flater er hentet fra 
den svenske overvannsmodellen Storm Tac (www.stormtac.com) og vist i Tabell 8 for parkeringsareal, 
industriområde, samt vei trafikkert med 10 000 ÅDT (årlig døgn transport).  

Tabell 8: Vanlige konsentrasjoner i avrenningsvann fra ulike tette flater, hentet fra den svenske 
overvannsmodellen Storm Tac (www.stormtac.com). 

 

 

For å beregnes stoffmengde per år fra beregnet areal av tette flater til bekk 1, 2 og 3 benyttes 
avrenningskoeffisient for tette flater, 0,85 (ref. tabell 3, kap. 3.4) og normalnedbør på 880 mm/år (Øvre 
Eiker) multiplisert med vanlige stoffkonsentrasjoner (tabell 8). Resultatet er vist i Tabell 9. 

Tabell 9 viser at bidraget fra tette flater på næringsområdet er betydelig høyere enn bidraget fra de 
stekningene av vei E134 som har avrenning til de samme bekkene. 

 

Tabell 9: Beregnet stoffmengder /år (i g eller kg) for avrenningsstoffer fra ulike tette flater innenfor 
planområdet med avrenning til bekk 1 og 2. 

 

 

Årsmiddelvannføringen i bekkene rett før utløpet til Fiskumvannet er hentet fra Lavvannsberegning 
(www.nevina.nve.no) og er 32 l/s for bekk 2, for bekk 1 er den anslått til 30 l/s og for bekk 3 er den 
anslått til 20 l/s. Med disse parameterne er stoffkonsentrasjon som kommer ut i Fiskumvannet 
beregnet og vist i Tabell 11. Her er verdiene klassifisert etter Vannforskriftens tilstandsklasser for flere 
forurensningsparametere. Det er vurdert at utløpet av bekkene ligger i vanntype 8: moderat kalkrik, 
humøst lavlandsvann. Systemet for klassifisering av vanntype, slik det er satt opp i veileder 2013:02, 
revidert 2015. 

Grenseverdier for de ulike tilstandsklassene fremgår av Tabell 10. Miljøtilstanden i vann er vurdert på 
grunnlag av veileder 02:2018, veiledning 97:04 (TA 1468/1997) og veileder M-608/2016.  

 

 

  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olje PAH16

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Industriområde 300 1800 30 45 270 1,5 14 16 0,07 100000 2500 1

Vei 10 000 ÅDT 168 2090 10 30 86 0,34 9,4 7,2 0,09 91084 979 0,81

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olje PAH16

g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år kg/år g/år g/år

Industriområde 40 504 243 025 4 050 6 076 36 454 203 1 890 2 160 9,5 13 501 337 535 135

Vei 10 000 ÅDT 311 3863 19 56 159 0,6 17 13 0,2 168 1 808 1,5

Sum 40 815 246 888 4 069 6 132 36 613 203 1 907 2 173 10 13 669 339 343 137

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olje PAH16

g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år kg/år g/år g/år

Industriområde 4 937 29 621 494 741 4 443 25 230 263 1 1 646 41 140 16

Vei 10 000 ÅDT 311 3863 19 56 159 0,6 17 13 0,2 168 1 808 1,5

Sum 5 248 33 484 513 797 4 602 25 247 276 1 1 814 42 948 18

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olje PAH16

g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år kg/år g/år g/år

Sum Industriområde 2 850 17 099 285 427 2 565 14 133 152 1 950 23 749 9

Til Bekk 1

Til Bekk 2

Til Bekk 3

http://www.stormtac.com/
http://www.stormtac.com/
http://www.nevina.nve.no/
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Tabell 10: Grenseverdier for de ulike tilstandsklassene for vannforekomstene. Grenseverdiene er hentet fra ulike 
dokumenter. (Kilden er angitt med stjernepunkt.) 

Parameter Benevning 
Svært god  
Klasse I 

God 
Klasse II 

Moderat 
Klasse III 

Dårlig 
Klasse IV 

Svært dårlig 
Klasse V 

SS * mg/l <1,5 1,5-3 3-5 5-10 >10 

Tot-P*** µg/l 1-20 20-29 29-58 59-98 >98 

Tot-N *** µg/l 1-550 550-775 775-1325 1325-2025 >2025 

Bly** µg/l <0,02 0,02-1,2 1,2-14 14-57 >57 

Kobber** µg/l <0,3 0,3-7,8 7,8-15,6 >15,6 

Kadmium** µg/l <0,003 0,003-0,08 0,08-0,45 0,45-4,5 >4,5 

Krom ** µg/l <0,1 0,1-3,4 >3,4 

Kvikksølv ** µg/l <0,001 0,001-0,047 0,047-0,07 0,07-0,14 >0,14 

Nikkel ** µg/l <0,5 0,5-4 4-34 34-67 >67 

Sink ** µg/l <1,5 1,5-11 11-60 >60 

 
*  Veiledning 97:04 (TA 1468/1997) 
** Veileder M-608/2016, revidert 30.10.2020 
*** Veileder 02:2018, revidert 15.10.2020 

 

Beregningene (Tabell 11) viser at det er flere parametere i bekk 1 som kommer ut i tilstandsklasse 3 – 
moderat miljøtilstand. Sink og suspenderte partikler (SS) ligger i tilstandsklasse 4 – dårlig miljøtilstand. 
Det er bekk 1 som får den største belastning fra næringsområdet. Det bemerkes at det kun er estimert 
vannmengde i bekken og at dette er en usikkerhetsfaktor som har stor betydning for beregnede 
konsentrasjoner. 

 

Tabell 11: Beregnet stoff konsentrasjon ved utløpet av bekkene ut i Fiskumvannet klassifisert etter tilstandsklasser 
ihht. Vannforskriften med grenseverdier vist i Tabell 10. 

 

  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olje PAH16

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l

Til Bekk 1 43 261 4,3 6 39 0,21 2,0 2,3 0,010 14 359 0,14

Til Bekk 2 5,2 33 0,51 0,79 4,6 0,025 0,25 0,27 0,0013 1,8 43 0,018

Til bekk 3 4,5 27 0,45 0,68 4,1 0,023 0,21 0,24 0,0011 1,5 38 0,015
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7.3. Vurdering av konsekvens og behov tiltak 

Basert på utslipp til sårbar resipient, naturreservat i Fiskumvannet, og høyt innhold av forurensende 
stoffer i avrenningsvannet fra de tette flatene, vil det planlagte tiltaket ha en negativ konsekvens for 
Fiskumvannet. Det er derfor behov for rensetiltak og avbøtende tiltak både i anleggsfasen og 
driftsfasen. 

I anleggsfasen vil det bli utført betydelige sprengningsarbeider og masseforflytning. Det vil være risiko 
for økt utslipp av partikler og nitrogen fra sprengstoff. Forslag til avbøtende tiltak i anleggsfasen: 

• Stegvis utbygging av delfeltene, slik at ikke sprenging og maseforflytning fra alle delefeltene 
foregår samtidig. Dette vil redusere belastningen på bekkene.  

• Ikke gjennomføre sprenging på ett delfelt samtidig med at det støypes betydelig mengder 
betong på et annet delfelt som har avrenningen til samme bekk, da nitrogen fra sprengstoff i 
kombinasjon med basisk avrenning fra betong kan gi ammoniakk konsentrasjoner som kan 
være giftig for fisk. 

• Etablering av sedimentasjons dam og renseanlegg for overvann fra anleggsområdet under 
anleggsfasen. 

• Evt. masselagringer etableres på tørre områder (ikke myr, høyt grunnvann) og hvor risiko for 
avrenning er lavest mulig 

• Gjennomføre overvåkning i resipient før og under anleggsperioden, utarbeide 
overvåkningsprogram for overvåkningen. Forslag til grenseverdier av partikler (< 100 mg SS/l) 
olje (< 5 mg Alifater/l) og pH (6 – 8) i bekkevann før utløpet til Fiskumvannet. Parametere som 
bør overvåkes er bl.a. tungmetaller, nitrogen, partikler, ledningsevne, pH, olje.  

 

I driftsfasen skal alle delfelt være utformet slik at avrenning av overvann fra tette flater samles og 
muliggjør prøveuttak av vann, slik at hvert delfelt kan utføre miljøovervåkning dersom behov.  

Fra enkelte delområder, avhengig av aktiviteten, kan det være behov for rensing av overvannet av 
eksempelvis partikler, olje eller tungmetaller.  Det påpekes at all aktivitet som har forurensende utslipp 
krever tillatelse etter Forurensningsloven.  

 

7.4. Grunnvannsbrønn 

Da det ikke er ført fram kommunalt ledningsanlegg til området så har eiendommene vest og også en 
del eiendommer øst for E134 private anlegg for vann og spillvann. Vannforsyning er hovedsakelig fra 
grunnvannsbrønner. På kart (figur 19) er utsnitt fra NGU sitt kart over registrerte grunnvannsbrønner. 
Kart viser her bare 1 brønn vest for E134 og 2 brønner øst for E134. Dette er dype grunnvannsbrønner 
i fjell. Det må antas at flere har drikkevannsbrønn i området, da kommunal drikkevannstilførsel ikke er 
tilgjengelig i området. Det er planer for å legge kommunalt vann fram til området, og det vil da være 
mulig at eksisterende eiendommer kan tilknyttes seg det kommunale ledningsnettet.  

Det er viktig at det ikke kan tilføres forurensning til grunn og grunnvann, som kan forurense 
drikkevannsbrønnene. Det bør gjennomføres en registrering av alle drikkevannsbrønner og gjøres en 
kartlegging av hvilke brønner som bør overvåkes. Det anbefales å utarbeides et overvåkningsprogram 
og gjennomføres overvåkning av de grunnvannsbrønnene som kan påvirkes av utbyggingen. Det 
anbefales å starte overvåkning før anleggsaktivitetene kommer i gang, for å få referansemålinger. 
Brønnene bør overvåkes med at det tas prøver fra brønnene. 
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Figur 19: Registrerte grunnvannsbrønner iht. NGU database (blått punkt). 

 

8. OVERORDNET OVERVANNSPLAN 
Ved utbygging av de ulike feltene og veier inn på området skal nødvendige tiltak mht. overvann 
detaljprosjektertes innenfor hvert enkelt felt.  

På vedlagt tegning HB-100 er vist en overordnet overvannsplan for området. Følgende 
forutsetninger/krav er lagt inn i planen: 

• Mest mulig av grøntområdene utenfor utbyggingsfeltene skal opprettholde sin naturlige 
avrenning.  

• Bekkedrag gjennom området forsøkes opprettholdt der dette er mulig.  
• Vann fra veier føres til grøfter med noe infiltrasjon. Det settes sandfang med dykker hvor det 

er nødvendig. 
• Beregning av fordrøyningsmagasin foretas for de enkelte områdene avhengig av 

detaljutforming og utbygging.  Fordrøyningsmagasin skal beregnes etter en til hver tid 
gjeldende overvannsnorm/va-norm for Øvre Eiker kommune. 

• Overvann fra deler av felt A1 (50%), felt A2 og felt A3 føres til overvannsledning som legges 
langs veien inn på området fra bekk nedenfor rundkjøringene til toppunkt ved A2. Krav til maks 
videreført vannmengde etter fordrøyning er 41 l/s ha (totalt areal).  

• 50% av felt A1 og nydyrket mark føres til bekk 3 (mot sydvest). Se fig 14 for fordeling av 
overvann fra felt A1. Krav til maks videreført vannmengde etter fordrøyning er 20 l/s ha (totalt 
areal). Det etableres fordrøyning for overvann fra nydyrket mark. Vist plassering av dam på 
overvannsplanen er et forslag og må ses nærmere på i en senere fase. 

• Eksisterende stikkrenner under E134 opprettholdes og skal ikke overbelastes. Disse skal blant 
annet fortsatt ivareta avrenning av sonen mellom utbyggingsarealet og E134. 
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• Bekkedraget mellom felt B1/B2 og C1 opprettholdes som åpen bekk. Siste stykke av bekken 
før stikkrenne under E134 er ført i rør (DN250) og her vil bekkevannet i flomperioder stuve 
opp og gå på overflaten slik det også vil gjøre i dag. Anses dette som en akseptabel løsning 
uten store ulemper beholdes denne løsningen da dette vil virke flomdempende. Alternativt 
kan denne bekkelukkingen oppdimensjoneres eller legges som åpen bekk. 

• I bekkedraget kan det vurderes å etablere flomdammer for å øke fordrøyningen, virke 
sedimenterende (rensende) og bidra til bedre vannmiljø dersom det blir behov for dette. 

• Tilrenning fra tilgrensende områder nord for feltene føres åpent langs hovedveien mellom felt 
C2 og C3.  

• Overvann fra feltene B1 og B2 og C1, C2, C3 og C4 føres primært til bekkedraget. Om mulig i 
åpne vannveier. Krav til videreført vannmengde etter tiltak er 25 l/s ha. 

• Overvann fra deler av felt C2 ligger utenfor avrenningsområdet for bekk 1 og dette området 
kan vurderes ført til bekk øst for feltet. Maksimal tilføring 25 l/s ha. 

• Overvann fra deler av felt C4 ligger utenfor avrenningsområdet for bekk 1 kan vurderes ført 
mot vest til eksisterende myrdrag. Maksimal tilføring 25 l/s ha. 

• Overvann fra kommunale hovedveier inn på feltet skal føres til fordrøyning som hovedsakelig 
ligger utenfor veiareal. For utfartsparkeringen etableres eget fordrøyningsmagasin med 
maksimalt 25 l/s ha videreført vannmengde til bekk. 

• Åpne vannveier sikres mot erodering. Etableres slik at de virker dempende på 
vannstrømningen (terskler o.l.) 

• Inne på feltene etableres mulighet for å ivareta trinn 1 avrenning med eksempelvis 
grøntarealer, sandfiltergrøfter, grønne tak ol. 

• Forurenset overvann skal etter behov ivaretas og renses lokalt. For overvannsavrenning fra p-
plasser kan det være behov for rensetiltak.  

• For avrenning fra tette flater skal det være mulig å foreta prøvetaking av overvannet. 
• Internt på de enkelte feltene skal flomvann ivaretas med sikre flomveier og mulighet for noe 

overflate fordrøyning i tillegg til fordrøyningsmagasin (trinn 2) på p-plasser ol. selv om 
fordrøyningsmagasinene også ivaretar flomvannsmengden. Flomvei fra feltene A1, A2 og A3 
er langs hovedveien inn på området og ned under bru for E134 (ved rundkjøringene) frem til 
bekk 2. 
For felt B1/B2 og C1/C20/C3/C4 er flomveiene langs veier og ut til eksisterende bekkedrag. 
Under ny hovedvei etableres undergang som vil fungere som flomvei. Veier fram vil 
eksisterende undergang under E134 virke som flomvei. Bekk 2 vil videre være flomvei ned til 
Fiskumvannet med de kapasitetsbegrensningene bekken har. 
For halve felt A1 og nydyrket mark (inkludert bakkeplanering eksisterende dyrket mark) som 
føres til bekk 3 er bekkedraget hoved-flomvei.  
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