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1. Uttalelser fra Politisk førstegangsbehandling av planforslaget 

Viser til Møteprotokoll datert 02.03.22 fra Hovedutvalg for Teknikk og plan. 
 
«Boligomfanget reduseres til 200 boliger. ….» 
 
Videre kommer et vedtak angående åpning av Kjennsbekken. 

«Bekkegjenåpning av Kjennsbekken i sør skal vurderes som et rekkefølgekrav for å sikre åpne flomveier 
ut av planområdet på en måte som beskytter matjord fra erosjon. Kommunedirektør bes vurdere  
nødvendighet og virkninger av tiltaket, og om nødvendig endre planavgrensningen.» 
 
 

2. Bakgrunn 

 
Reguleringsområdet samt innløpet til kulverten ble befart av rådgivende ingeniør for overvann og 
geoteknikk torsdag 21. april 2022.  
 
Teoretiske overslagsberegninger tilsier at dagens kulvert har ikke kapasitet til å håndtere dagens 
avrenning fra en flomsituasjon (100 års flom). Selv om planområdet hadde holdt igjen alt vann, uten 
avrenning til kjennsbekken, ville fortsatt flommengden fra tilliggende areal vært så stor at kulvert ikke 
har kapasitet til å føre overvannet trygt gjennom bekkelukkingen.  
 
Området rundt innløpet er relativt flatt og det kunne, på befaringsdagen, ses lite spor til  erosjon i 
bekkenDet gjørs oppmerksom på at befaringen ble utført i etterkant av en periode med lite nedbør. I en 
prat med eier av jordet kom det frem at kulverten ble gravd ned på 70-tallet, og at han ikke hadde 
opplevd oversvømmelse på jordet i etterkant av dette. Eier kunne også meddele at de «overvåker» 
innløpet til kulverten og sørger for å renske bort sedimenter, blader osv.    
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Geotekniske vurderinger tilsier at mye av området er flatt og områdestabiliteten vurderes som 
tilfredsstillende. Det henvises til «Regulering av Vollskogen, Ås kommune – Geotekniske vurderinger» 
for ytterligere informasjon.  
 
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 %. Detaljprosjektering av prosjektet vil måtte utrede og dokumentere at dette 
kravet ivaretas.  
 
Fremtidig utformingen av planområdet er gjort i hensyn av tretrinnsstrategien:  
Trinn 1: Håndtere mindre regn lokalt på planområdet  
Trinn 2: Forsinke vannet ved større regnhendelser  
Trinn 3: Sikre trygge flomveier ved en flomsituasjon.  
 
Det er ikke risiko for flom ved planlagte boenheter innenfor planavgrensningen.  
 

3. Konklusjon 

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. Følgene 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.  

 
 
 

 
 
 


