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1. INNLEDNING 

 
Dette dokumentet tar for seg de eksisterende forholdene for vann og avløp, og beskriver de 
tiltakene som skal gjøres på kommunale og private VA-anlegg for Vollskogen.  
 
På oppdrag fra Ås Hageby Holding AS har Rambøll Norge AS utformet en overordnet VA-
Rammeplan for Vollskogen, som en del av detaljreguleringen av området. 
Reguleringsområdet er på totalt 320 dekar, hvor utbygger legger opp til en variert 
boligbebyggelse med tomanns- og eneboliger samt konsentrert småhusbebyggelse med 
atriumhus og rekkehus. 
 
I VA-Rammeplanen henvises det til datasimulering for overvann, men det er gjennomført 
manuelle beregninger i tråd med retningslinjer i «Norm for overvannshåndtering for Ås 
kommune» og VA-norm for Ås kommune kap. 7. Det er ikke nok informasjon tilgjengelig for å 
kunne gjennomføre en detaljert datasimulering av planområdet på dette tidspunktet. Det er 
anbefalt at dette gjøres når terrengutforming og boligplasseringer kan tas med. 
 
Norsk Vanns tretrinnsstrategi for overvannshåndtering benyttes i prosjekteringen. Det legges opp 
til overvannshåndtering med grøntarealer, regnbed, grøfter for infiltrasjon, vannspeil og sikre 
flomveier. Denne strategien er forklart mer detaljert i etterfølgende kapitler. Overordnede 
beregninger for nødvendig total vannmengde og fordrøyningsvolum er beregnet i kapitlene under, 
men bør utføres med oppdaterte arealer, og ved hjelp av digitale modellverktøy i detaljprosjektet. 
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2. KONKLUSJON 

Det er kapasitet i eksisterende vannledninger for forbruksvann og brannvann for utbygging av 
Vollskogen. Vannledningene legges i et redundant nett for sikker vannforsyning. VA-traseer 
legges i stor grad i vegareal, og i lavbrekk i terrenget.  
 
Spillvannsledningene som føres ut av planområdet har kun marginal kapasitet til utbygging, 
grunnet redusert kapasitet på Rud pumpestasjon kan det derfor forventes at utbyggingen vil 
kunne medføre behov for tiltak utenfor planområdet. 
 
Utbygging av skogareal med tegn på høy grunnvannstand vil kunne påvirke avrenningen fra 
området betraktelig. Utbygging av området vil kreve tiltak som gjør at grunnvannstanden ikke 
påvirkes. Alle ledningsgrøfter må utføres med leirpropper for å forhindre drenering av området. 
 
Det legges opp til lokal overvannshåndtering med utstrakt bruk av regnbed, åpen fordrøyning og 
drensgrøfter. Infiltrasjonsmulighetene på tomten er usikre, grunnet den høye grunnvannstanden. 
Det må antas at det ikke er mulig med infiltrasjon til grunn og at overvann må håndteres lokalt. 
 
Frittliggende småhusbebyggelse (eneboligene) håndterer overvannet med avrenning til veggrøft 
med regnbed, samt til avsatte områder for overvannshåndtering. 
 
Tomtene med konsentrert småhusbebyggelse må håndtere overvann og redusere påslipp iht. til 
Overvannsstrategien på egen tomt. Dagens regelverk tillater et påslipp av overvann til 
kommunalt nett eller resipient på 1 liter/sekund per da (1000 m2).  
 
Dagens kulvert (utenfor planområdet), som nedbørsfeltet sørøst på planområdet har avrenning til, 
har ikke kapasitet til å håndtere dagens avrenning fra en flomsituasjon. For å unngå store 
erosjonsskader må det legges til rette for tilstrekkelig tiltak innenfor planområdet.  
 
Det er holdt av store arealer inne på planområdet til overvannshåndtering. Dette kan benyttes til 
en felles plan for håndtering og fordrøyning av overvann for alle felter i planområdet. En felles 
plan for overvannshåndtering må også inkludere utredning av erosjonsfare, og eventuelle tiltak 
må vurderes. Dette må detaljeres nærmere før teknisk godkjenning, og rammetillatelse gis.   
 
VA-planen vedlagt viser VA-ledningene for feltet. Dette er overordnete føringer og ikke med 
dimensjoner. Dette må dimensjoneres i detaljeringsfasen. 
 



Rambøll - Vollskogen VAO-plan 

 

  

 

4/27

3. EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 Natur 
 
Vollskogen er plassert omtrent 600 meter syd for NMBU, og består i dag av et skogholt på rundt 
300 Dekar. 
 
Skogen er drenert med grøfter, mest sannsynlig for skogdrift. 
 
Det er høy grunnvannstand i området. Hydrogeologisk notat datert 04.12.2020 angir 
grunnvannstand i snitt 0,58 meter under terreng.  
 
Det er mye myr i området, og  mye vann i skogen, selv ved tørrvær. Mye tyder på at 
grunnvannstanden er jevnt høy hele året. 
 
Langs østsiden av planområdet er det en åpen bekk. Dette er mest sannsynligvis gamle 
drensrøfter, men som med tiden har blitt en naturlig bekk. Langs jordet i syd er bekken dyp og 
tydelig en dreneringsgrøft. 
 
Syd i planområdet er det en gransumpskog, som etter at det har blitt bygget drensgrøfter har 
mistet noe av sin opprinnelige verdi, se Figur 1. 
 
 

 

Figur 1. Bilde fra Vollskogen med eksempel på drensgrøft. Tydelige tegn på myrmasser. Bilde fra befaring.  
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3.2 Vann og Avløp 
 
 

 

Figur 2. Eksisterende VA-anlegg Vollskogen 

3.2.1 Vannledninger 
Det ligger i dag en vannledning VL 280 rett nord for planområdet, som går østover mot 
bebyggelsen, øst for planområdet. Det går også en ledning som krysser planområdet. En PE 280. 
 
Langs hele østsiden av planområdet ligger det flere vannledninger med flere 
påkoblingsmuligheter. 
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3.2.2 Spillvannsledninger 
Det går en spillvannsledning øst for feltet. Dette er en SP 315 PVC som går over til en SP 400 BTG 
retning sørover mot Rud pumpestasjon. 
 
Det går også en spillvannsledning nordover fra Vollskogen retning Årungen. Dette er en BTG 400.  

3.2.3 Overvannsledninger  
Det ligger overvannsledninger langs Pentagon og boligfeltene øst for planområdet, som leder ut i 
åpen bekk. Denne bekken  renner sørover, og ligger til øst for Vollskogen. Bekken renner langs 
jordet øst for Vollskogen i en dyp dreneringsgrøft før den ledes til en kum med drensledning. 
Befaring viser at ledningen er en DN250 ledning. 
 

 

Figur 3. Eksisterende kum sør for Vollskogen. Antatt DN250 OV i kum. Bilde fra befaring 21.04.2022. 

Eksisterende kulvert nord for planområdet er et mindre rør enn oppgitt i kommunenes oversikt. 
Kommunens data sier en DN1200, mens befaring viser at inntaksrøret kun er DN600, se Figur 4. 
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Figur 4. Eksterende OV600 nord for Vollskogen. Denne er markert som OV1200 i kommunens kart. 
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3.3 Flom 
 
Planområdet er i en saddelformasjon og området har et høybrekk som går fra nordøst mot 
sydvest. Nordover føres vannet mot Årungen. Sydover føres vannet til Hølenvassdraget, med 
utløp til Oslofjorden i Son. Vannskiller, nedbørsfelt og avrenningspiler kan ses av Figur 5.  
 

 

Figur 5. Vannskiller og flomlinjer (Utklipp fra SCALGO). 

Nordre deler av feltet er relativt flatt og søndre del av feltet har flere koller og daler som fører 
vannet sydover til åpen bekk langs jordet. SCALGO-analyser viser at det er flere områder i skogen 
med lokale lavbrekk og nedsenkninger, særlig i nordre og østre del av planområdet. Her vil vann 
kunne stuves opp. 
  
Området er slakt, og selv om det er høydeforskjeller, er det ikke bratte skråninger. NVE sitt kart 
over aktsomhetssoner for flom belyser også dette, se Figur 6. Ved anlegging av tomter må det 
sikres at vann ikke stuves opp inn mot bygg, da dette kan skape fare for fuktskader. Det må 
imidlertid heller ikke endres så mye i terreng at det endrer på grunnvannstand eller er til hinder 
for flomveier. 
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Figur 6. Aktsomhetssone Flomfare (NVE temakart). 

 
Eksisterende bekk på østsiden av planområdet ned mot jorde har stor kapasitet, men teoretiske 
overslagsberegninger tilsier at den privat drensledning (kulvert) videre nedstrøms trolig har for 
lav kapasitet til å håndtere dagens avrenning fra en flomsituasjon (100 års flom), og vil kunne 
føre til oppstuving ut over jordet sydover. Området rundt innløpet er relativt flatt og det kunne, 
på befaring (21.04.2022), ses lite spor til erosjon i bekken. Det gjørs oppmerksom på at 
befaringen ble utført i etterkant av en periode med lite nedbør. 
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4. PLANLAGT INFRASTRUKTUR FOR VA 

4.1 Vannforsyning 
 
Det planlegges vannledning i alle hovedveier i planområdet. Denne vil føre forbruksvann til alle 
felter og danner et redundant system med flere påkoblinger til eksisterende vannledningsnett. 
 
Se tegning vedlegg VAO-plankart for plantegning av VA-anlegg. 

4.1.1 Påkoblinger til kommunale vannledninger 
 
Det er påkobling til eksisterende vannledninger flere steder rundt planområdet. 
 
I nord kobles vannledning til eksisterende separert ledningsnett med VL280 ved SID 20308 
 
Eksisterende overføringsledning på tvers gjennom planområdet påkobles i øst og vest, og saneres 
mellom påkoblingene. 
 
Alle stikkledninger fra kommunale ledninger blir private. Tilkoblinger til kommunale vannledninger 
er vist i vedlegg VAO-plankart.  

4.1.2 Brannvann 
Småhusbebyggelsen krever brannvann dekning for 20 l/s. 
 
Brannkummer etableres i alle kommunale vannkummer, og vil dekke all frittstående 
småhusbebyggelse. Brannkummer er vist i vedlegg VAO-plankart. 
 
Konsentrert småhusbebyggelse vil koble privat vannledning fra kommunal kum til eget felt, og 
etablere privat brannkum eller hydrant i de områdene hvor brannvannsdekningen ikke er 
tilfredsstillende. Alle brannkummer skal plasseres, vedlikeholdes og utføres i henhold til Nedre 
Follo Brannvesen IKS. 
 
Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei. 
Det må være tilstrekkelig antall kummer/hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes. 
Dersom det benyttes kum, foretrekkes system med ventiltopper med spindelforlenger og 
brannventil for tilrettelagt påkobling av brannvesenet. Disse er raskere og enklere å betjene da 
påkoblingen ligger direkte under kumlokket.  
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4.2 Spillvannsanlegg 
 
Spillvann føres i separert VA grøft i planområdes hovedveier, samt i veien til de frittstående 
eneboligene, se vedlegg VAO-plankart. 
 
Ås Kommune gjennomførte høsten 2020 en simulering av en teoretisk utbygging av området med 
tanke på spillvannskapasiten til det kommunale anlegget 
 
I simuleringen har de forutsatt en fordeling med 163 Pe til kum 1664 på spillvannsledning SP 315 
PVC, og 338 Pe til kum 1663 på spillvannsledning SP400 BET.  
 
Teoretisk har SP 400 BET tilgjengelig kapasitet til utbyggingen, og det estimeres at utbygging vil 
medføre en samlet teoretisk mengde på ca. 50 l/s (inkluderende eksisterende spillvannsmengde) i 
spillvannsledningen.  
  
Begrensende faktor er imidlertid nedstrøms i pumpestasjonen på Rud. Pumpestasjonen har to 
pumper som går parallelt med en kapasitet på ca. 30 l/s. Det kan derfor forventes at utbyggingen 
vil føre til behov for tiltak utenfor planområdet. Dette må avklares i samarbeid med Ås kommune.   
 

4.2.1 Påkoblinger til kommunale ledninger 
 
Frittstående boliger kobler seg på spillvannsledninger i veg utenfor kum i anboringer på 
spillvannsledningen. 
 
Konsentrert småhusfelt kobles til spillvannsledning i kum på kommunal ledning. 
 
Alle stikkledninger fra kommunale ledninger blir private. Tilkoblinger til kommunale 
spillvannsledninger er vist i vedlegg VAO-plankart. 
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4.3 Overvannsanlegg 
 
Rambøll legger til grunn at overvannet skal håndteres lokalt via infiltrasjon eller med infiltrasjon 
og fordrøyning via regnbed med drenering, før det slippes på kommunalt overvannsnett. Det 
legges også vekt på at det meste av overvannet bør føres i åpne grøfter, bekker og våtområder, 
heller enn i lukkede rør.  
 
Overvannsledninger føres i separert VA-grøft i planområdes hovedveier samt i veien til de 
frittstående eneboligene, se vedlegg VAO-plankart. 
 
Feltene i planområdene med konsentrert småhusbebyggelse håndterer overvann på egen tomt.  
Det reduserte påslippet gjøres til kommunal kum i hovedveg.  
 
Vegvann skal håndteres i og langs veien i grøfter med drenering. Det tillates ikke å slippe 
vegvann direkte på overvannsnettet og LOD-tiltak må gjøres. Vegvann skal infiltreres i grunnen 
iht. Tek17 § 15-8. Det er heller ikke ønskelig med fordrøyningsanlegg under vei. Vegvann må 
ikke tilføres VA-grøfta som ligger under vegarealet, men heller føres til åpen grøft. 
Overvannsledninger er i hovedsak for bygg med flate tak. Alt annet overvann bør håndteres over 
bakkeplan. 
 
I skogområdene uten utbygging anbefales det å fjerne de tidligere anlagte drensgrøftene. Ved å 
fjerne og planere ut, vil skogen kunneholde på vannet bedre, og det vil virke som flomdempende 
tiltak. 

4.3.1 Påkoblinger til kommunale ledninger 
 
Mot nord føres overvann gjennom våtmarksområdene før det ledes ut til mot eksiterende OV1200 
Kulvert under jordet retning Årungen.  
 
Mot syd føres alt overvann til bekk som går øst for planområdet. Dette er øvre del 
Hølenvassdraget. 
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5. PRINSIPP FOR OVERVANNSHÅNDTERING 

5.1 Plan for overvannshåndtering iht. tretrinnsstrategien 
Overvannshåndteringen for planområdet er planlagt iht. Norsk vanns tretrinnsstrategi, se Figur 7. 
 

 

Figur 7. Overvannshåndtering i tre trinn (Figur hentet fra Lindholm m.fl. (2008)) 

- Fang opp og infiltrer avrenning fra mindre regn: Overvann fra mindre 
nedbørhendelser ledes ut på terreng til grøntområder og åpne infiltrasjonsgrøfter der noe 
av overvannet infiltrerer til grunnen. Eller ledes trygt til andre områder som holder på 
vannet. Vannet fordamper eller infiltreres før det rekker å renne til resipient 

 
- Forsink og fordrøy avrenning fra store regn: Overvann fra store nedbørhendelser skal 

samles i infiltrasjonsgrøften og fordrøyes i pukk og vannspeil i infiltrasjonsgrøftene, eller i 
lokale tiltak i de konsentrerte småhusfeltene. 

 
- Sikre trygge flomveier for avrenning fra ekstreme regn: Overvann fra ekstreme 

nedbørhendelser skal sikres i trygge flomveier. Flomveien vil renne nordover mot 
Årungen, og sydover mot Hølenvassdraget.  

 
Alle disse tre situasjonene prosjekteres det etter, og da er det om å gjøre at løsningene fungerer 
for alle de tre situasjonene, samt i forbindelse med snø og snøsmelting. Eventuelle overløp må 
også fungere ved ekstremnedbør og flom. 
 

5.2 Infiltrasjon og fordrøyning– blågrønne løsninger 
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Figur 8. Eksempel på regnbed med åpning gjennom kantstein (Kilde; Seattle Public Utlilities) 

Normalnedbør infiltreres og fordrøyes i et system av regnbed, grønne grøfter og kanaler, samt i 
jordsubstrat med god infiltrasjonskapasitet. Systemet lar vannet renne på terrengoverflaten, og 
bidrar til økt økologisk mangfold og opplevelseskvalitet i området, før det infiltreres i jorda, og 
eventuelt til drensledning. 
 
Infiltrasjon i jordsmonn 
Det må antas at en del eksisterende myrjord må fjernes, og terrenget skal heves på store deler 
av området. Dette gir stor andel tilførte jordmasser. De tilførte massene må ha oppbygning som 
gjør dem egnet for infiltrasjon og fordrøyning av overvann. Fagekspertise må trekkes inn for å 
skaffe jord som har ønskete egenskaper. Store deler av feltet er klassifisert uegnet av NGU, mens 
nord i planområdet er det et belte med godt egnede masser. Det må gjøres infiltrasjonstester før 
det kan detaljprosjekteres endelige volumer for fordrøyning. 
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Figur 9. NGU Temakart infiltrasjon. Store deler av feltet uegnet for infiltrasjon (Utklipp fra ngu.no). 
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Regnbed langs veg 
Regnbed legges som en åpen grøft langs veg. Vegareal samt nærliggende areal fører vann langs 
terreng til regnbed. Disse bygges opp med dybde 0,4 meter på filtermedium, og 0,3 meter 
som maksimal vannstand over terreng i bedet. 
 

 

Figur 10. Prinsipp oppbygging av regnbed, bioforsk. 

 
Kanaler/bekker 
Regnbedene knyttes sammen med kanaler, både grønne og steinsatte, slik at vann ved store 
nedbørsmengder vil renne kontrollert gjennom området. Der kanalene krysser veier og gangveier, 
føres vannet i kulvert under eller islisse i gangveien. 
 

5.3 Blågrønn faktor (BGF) 
 
Blågrønn faktor er et krav som stilles til utbygger for å oppnå god vannhåndtering og sørge for 
tilstrekkelig vegetasjon og biodiversitet i byggeprosjekter. Ås kommune setter krav til BGF 0,8 
for småhusbebyggelse, rekkehus og åpen blokkbebyggelse. 
 
Løsningene for å håndtere overvann lokalt, som bidrar til biodiversitet og opplevelseskvaliteter i 
kombinasjonen av vann og vegetasjon, styrker den blågrønne faktoren. Vesentlige elementer er: 

 Frodig vegetasjon mellom bygninger og i grønne korridorer. 
 Sammenhengende grøntareal. 
 Stedegen vegetasjon i de større grøntområdene, og i områder som grenser mot skogen. 
 System av regnbed, grønne grøfter, vannspeil og vannkanaler. 
 1m jorddybde over parkeringsgarasje for fordrøyning av overvann og gode vekstforhold 

forvegetasjon. Tilført jordsubstrat med god infiltrasjonskapasitet. 
 Reduksjon av areal med harde flater til nødvendige gangveier, ikke bredere enn 

nødvendig, og kun asfalt til inngangsdører, ellers grusdekke. Brannoppstillingsplasser 
utenfor gangveiløses med armert gress. 

 Takvann ledes ut på terreng. 
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5.4 Trygge flomveier og erosjonssikring 
 
Veier og parker ligger i planen i det mest flomutsatte områdene. Dette gjøres for å sikre at 
flomveiene ikke tar skade på bygg. Ved dimensjonerende regnhendelser håndteres vannet i de 
åpne grøftene med regnbed, men ved større regnhendelser vil disse også fungere som flomveier. 
Parken langs vegen i bekkedal, plassert ca. midt planområdet, vil ha en terrengutforming slik at 
vannet kan renne i bunn av dalen og fungere som fordrøyningsanlegg. I plankartet er det også 
satt av ytterligere arealer til fordrøyningstiltak, i utkanten av planområdet. Det henvises til Figur 
11 eller vedlegg.  
 
Overvannveilederen for Ås kommune setter krav til områder som grøfter, hager, jorder og andre 
åpne arealer skal tåle en 30-års regnintensitet uten fare for erosjon, utglidning og forurensning av 
vannmiljø med klimapåslag på 50 %.  
 
Ved en fremtidig flomsituasjon vil overvannet renne på overflaten med utslipp i bekk, som 
vurderes til å ikke danne store erosjonsskader, hvis det er lagt til rette for tilstrekkelige tiltak 
innenfor planområdet. På denne måten vil en fremtidig situasjon ha en trygg flomvei. 
Avrenningen vil være noe høyere ved en planlagt situasjon, men det vil legges til rette for mest 
mulig lokal håndtering av overvannet på hver tomt. Følgende tiltak kan vurderes nærmere i 
detaljeringsfasen:  

 Erosjonssikring av bekken i bunn og sideskråning, eventuelt sedimentasjonsfangende 
tiltak. På denne måten kan dagens transport av masser/sedimenter, som blir samlet opp 
ved innløpet til kulverten, reduseres. Kapasiteten på kulverten kan dermed forbedres.  

 Energidrepende tiltak rundt innløpskulvert for å senke hastigheten av overvann som 
overstiger kulvertskapasiteten ved en flomsituasjon, og som vil renne over bakken. 
Området er ganske flatt, og med energidrepende tiltak vil betydelige erosjonsskader i 
jordbruksareal unngås.  

 Fokus på reduksjon av tette flater, lokal overvannshåndtering for å holde mest mulig 
overflatevann tilbake og redusere overflateavrenningen mot kulverten. 
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Figur 11. VAP-Plankart. Utsnitt fra vedlegg. 
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5.5 Krav til rensing av overvann 
Ås kommune definerer småhusområder, lokale gater med ÅDT <8 000, parker og naturområder 
som områder med lavt forurensningsnivå, Tabell 1.. Ser man videre på Tabell 2 kommer det frem 
at boliger, rekkehus og eneboligområder overskrider Ås kommunes grenseverdier for Cd, Cu, Pb, 
Zb og P. 
 
Overvann som treffer fortettede flater og som raskt renner av overflaten vil kunne vaske av 
forurensninger som igjen fraktes videre. Rensing av overvann er viktig for å beholde eller bedre 
vannkvaliteten i resipienten hvor vannet til slutt vil ende opp. Ved å føre overvann i åpen grøft, 
gjennom våtmark og i bekk, vil dette være rensende tiltak. 

 

Tabell 1. Oversikt over forurensningsnivå i de gitte områdetypene. Utklipp fra Ås kommunes norm for Overvann 
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Tabell 2. Sjablongverdier for miljøgiftkonsentrasjon i overvannet. 

 

5.5.1 Sandfang som renseløsning 
 
Planområdet er planlagt med veier med så få sandfang som mulig, men de sandfang som kommer 
vil fungere oppsamlende for de første regnskyllene og ta unna både overflødig salt, veistøv og 
annet. 

5.5.2 Regnbed og åpne grøfter som renseløsning 
 
Overvannshåndteringen for hele planområdet er lagt opp til at alt vegareal føres til åpen grøft 
med filtermasser for økt magasineringsvolum. Disse filtermassene vil fungere som filtre for det 
første regnskyllet etter vinteren, med mer forurenset overvann. 
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6. BEREGNING AV OVERVANNSMENGDER 

6.1 Grunnlag 
 
VA-kart over eksisterende VA-nett er mottatt fra Ås kommunes VA-avdeling. 
 
Videre ligger kommuneplaner og kommunedelplaner, hovedplan for vann, avløp og vannmiljø og 
Norm for overvannshåndtering, samt Ås kommunes VA-norm til grunn for våre beregninger. 
 
Nedbørsdata er lastet ned som IVF-kurver fra e-klima.no og er hentet fra målestasjon 17870 Ås - 
Rudskogen. 
 
Gjentaksintervall er gitt av Ås kommunes VA-norm med 20 års gjentaksintervall og med en 
klimafaktor på 1,5. 
 

6.2 Beregning av areal og avrenningskoeffisient 
 
Totalt areal som skal reguleres er på 320 800 m2 (32,08 ha/320,8 daa). 
 
Grunnet dagens eksisterende situasjon med myr og skog antas avrenningskoeffisent til å være 
rundt 0,3. Ved overmetting av myrer og skogbunn vil avrenningsfaktor bli høyere. 
 
Gjennomsnittlig ny avrenningsfaktor blir på 0,62. Redusert areal blir 143680 m2, se Tabell 3. 
Ved detaljprosjektering må avrenningsfaktor beregnes. I beregningen utført, er ikke bare 
utbygget areal beregnet, men alt regulert areal. 
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Tabell 3. Arealberegninger Avrenning. 

Arealformål   
   

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og 
anlegg 

Areal (daa) m2 Klimafaktor Areal 
redusert 

1001 - Bebyggelse og anlegg (2) 2,7 2700 0,9 2430 

1110 - Boligbebyggelse 0 0 0,6 0 

1111 - Boligbebyggelse-frittliggende 
småhusbebyggelse (18) 

32,8 32800 0,6 19680 

1112 - Boligbebyggelse-konsentrert 
småhusbebyggelse (12) 

68,1 68100 0,6 40860 

1600 - Uteoppholdsareal (16) 4,1 4100 0,4 1640 

    
   

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg 
og teknisk infrastruktur. En del 
av samferdselsarealer er i 
forbindelse med adkomstvei, 
skolevei mot vest og ga-vei mot 
øst 

Areal (daa) m2 Klimafaktor Areal 
redusert 

2010 - Veg (16) 5,7 5700 0,9 5130 

2011 - Kjøreveg (6) 8,8 8800 0,9 7920 

2012 - Fortau (15) 2,9 2900 0,9 2610 

2015 - Gang-/sykkelveg (6) 4,7 4700 0,9 4230 

2016 - Gangveg/gangareal/gågate 
(14) 

2 2000 0,9 1800 

2018 - Annen veggrunn - tekniske 
anlegg (4) 

0,1 100 0,9 90 

2019 - Annen veggrunn - grøntareal 
(53) 

12,1 12100 0,3 3630 

2082 - Parkeringsplasser (12) 1,4 1400 0,9 1260 

    
   

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) m2 Klimafaktor Areal 
redusert 

3002 - Blå/grønnstruktur (12) 23,1 23100 0,3 6930 

3030 - Turdrag (5) 5,8 5800 0,3 1740 

3040 - Friområde (8) 27,4 27400 0,3 8220 

    
   

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- 
og friluftsformål samt reindrift 

Areal (daa) m2 Klimafaktor Areal 
redusert 

5100 - LNFR areal for nødvendige 
tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag 

0,8 800 0,3 240 

5130 - Friluftsformål (2) 118,3 118300 0,3 35490 

    
   

Totalt alle kategorier:  320,8 320800 0,62 143680 
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6.3 Beregningsparametere 
 
Alle parametere er i henhold til «NORM FOR OVERVANNSHÅNDTERING» Vedtatt av 
kommunestyret 02.09.2015 
 
Fellesparametere: 
 
Værstasjon Rustadskogen 
Klimafaktor 1,5 
Regnperiode 20 min 
Returperiode for Fordrøyning 10 år 
Returperiode for Overvannsledninger 20 år 
Returperiode for flom 100 år 

 

 
 

Areal Nord 82000  
Areal syd 232500  
   

   
10 års regn (dimensjonerende for Fordrøyning) 
Intensitet fra IVF 146,30 l/s*ha 
Intensitet inkl. klimafak. 219,45 l/s*ha 
20 års regn ( dimensjonerende for overvannsledninger) 
Intensitet fra IVF 165,50 l/s*ha 

 

10 års regn (Dimensjonerende for fordrøyningsvolum) 
Intensitet fra IVF 146.30 l/s*ha 
Intensitet inkl. klimafak. 219.45 l/s*ha 

20 års regn (Dimensjonerende for overvannsledninger) 
Intensitet fra IVF 165.50 l/s*ha 
Intensitet inkl. klimafak. 248.25 l/s*ha 

100 års regn (Dimensjonerende for Flom) 
Intensitet fra IVF 209.20 l/s*ha 
Intensitet inkl. klimafak. 313.8 l/s*ha 

 
  

Regnintensitet for de tre ulike dimensjonerende regnsituasjonene er vist under.  
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6.4 Beregnet avrenning ut av felt 
 
Den rasjonelle formel  𝑄 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝐼 
 
Hvor: 

 Q er vannføring 
 A er Arealet til nedslagsfeltet 
 𝜑 er Avrenningskoeffisient ,som sier noe om hvor mye vann som føres videre fra 

arelet 
 𝐼 er Regnintensiten som beskriver hvor intensivt regnet er  
 

Det er ikke lagt inn noe infiltrasjon i beregningene, hverken for avrenning eller fordrøyning. Det 
må dokumenters ved detaljprosjektering. Skogsarealene er medtatt i disse beregningene. 
 
Ny situasjon må uansett ikke overskride tillatt påslipp for området. Dette er søknadspliktig og kan 
ikke overskride 1 l/s/da. 
 

6.4.1 Eksisterende situasjon 

Tabell 4. Avrenning eksisterende situasjon: 

Dimensjonerende 
nedbørshendelse   

Avrenning totalt for 
planområdet (l/s) 

10 år 2112 
20 år 2389,2 
100 år 3020 

 

6.4.2 Ny situasjon 

Tabell 5. Avrenning Ny situasjon (Uten fordrøyning): 

 
Ny situasjon Totalt 

avrenning for 
planområdet 
(l/s) 

Diff før/etter (l/s) 

10 år 4365 +2253 
20 år 4938 +2548 
100 år 6241 +3221 
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7. FORDRØYNING 

7.1 Krav 
Ås kommune sin veileder for overvann tillater påslipp fra utbygget areal til å være 1 l/s per dekar. 
 
Feltet er såpass stort at Aron/Kibler benyttes for området. En datasimulering må gjøres i 
detaljprosjektet.  
 
Normen beskriver nødvendig volum for fordrøyning til å være 10 års gjentaksintervall i 20 
minutter. På grunn av de store arealene gjøres en full beregning med regnenvelopmetoden, 
denne tar for seg alle konsentrasjonstidene i IVF-kurven. Det er to påkoblinger til kommunale 
ledninger, en påkobling sør og en nord i feltet. Overvann må fordrøyes før det slippet på 
kommunalt nett.  

7.2 Parametere 
- Rustadskogen IVF 
- 1,5 klimafaktor 
- 10 års gjentaksintervall 
- Alle konsentrasjonstider 
- Aron/Kibler 
- Ingen infiltrasjon 

7.3 Beregning 
 

7.3.1 Påslipp til kommunale ledninger 

Tabell 6 Beregning tillatt påslipp. 

Område Areal (daa) Tillat påslipp Teoretisk 
avrenning 

Totalt 320,8 320,8 l/s 4365 l/s 

 

7.3.2 Fordrøyningsvolum 
Det tillatte påslippet etter utbygging er langt mindre en dimensjonerende vannføring ut av 
feltene. Beregning av nødvendig fordrøyningsvolum gjøres ved hjelp av regnenvelopmetoden.  
Dette gjøres ved å se på differansevolumet av tilført og utsluppet vann. Nødvendig 
fordrøyningsvolum er når dette er størst. Regnhendelsen med største nødvendige volum er hevet 
ut. 

7.3.2.1 Samlet fordrøyningsvolum 
 
For hele feltet er det nødvendig med totalt 5000 m3 fordrøyning. Dette er medregnet hele 
planområdet, inkludert skogsareal. Naturlig skog er en god forsinker, men det må sikres 
utløpskontroll før påkobling til kommunale ledninger. De to neste sidene viser beregning av de to 
feltene. 
 
Grunnet de store arealene og de store volumene vil det lønne seg med færre større tiltak, dette 
kan være dammer, større regnbed eller åpne overvannsgrøfter. 
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7.3.2.2 Fordrøyning hele planområdet  
Ved 20 minutter vil nødvendig fordrøyningsvolum for hele planområdet være ca. 5000 m3, se 
Tabell 7.  Størst nødvendig fordrøyningsvolum vil inntreffe ved 360 min, se Tabell 7. I neste fase 
må eventuelle konsekvenser av differansen på nødvendig fordrøyningsvolum avdekkes.  

Tabell 7. Fordrøyningsvolum hele planområdet. 
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8. VEDLEGG 

VAO-Plankart 
 


