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1. BAKGRUNN 
Uno-X Norge AS vil regulere tomt for ny energistasjon for hydrogen, bensin og diesel i krysset mellom 
Nordbyveien og Søndre Tverrvei i Ås kommune.  Halvorsen og Reine Sivilarkitekter AS er engasjert for 
å utarbeide reguleringsplanen.  Asplan Viak har vært engasjert av Uno-X Norge AS for å utarbeide 
fagutredninger til reguleringsplanen. Denne rapporten omhandler overvann og infrastruktur for 
vannforsyning og spillvann. 

Kontaktpersoner hos Uno-X Norge AS har vært Ellen Svendsen og Egil Holm, mens Aina Lian har vært 
kontaktperson hos Halvorsen og Reine. 

Uno-X Norge AS ønsker å få etablert en energistasjon med pumper og dispenser for hydrogen og 
bensin/diesel på eiendom gbnr. 102/427. Området må omreguleres og arbeidet med 
reguleringsplanen utføres av Halvorsen og Reine AS. Denne rapporten vurderer overvann og VA-
infrastruktur som vedlegg til reguleringsplanen.

2. OVERVANN
Overvann fra tiltaket må handteres i henhold til byggeforskrifter, kommuneplanen og kommunens 
veileder for overvann.  Kommuneplan sier følgende: Overvann skal håndteres forsvarlig, og 
fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, for å opprettholde vannets naturlige kretsløp og unngå 
skader. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet 
mot oversvømmelse oppnås. Ås kommunes til enhver tid gjeldende norm for overvannshåndtering, 
herunder blå - grønn faktor eller tilsvarende metode, er retningsgivende for å sikre tilstrekkelige 
arealer for overvannshåndtering. 
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Planen består i å anlegge et trafikkareal, et hydrogenanlegg og drivstoffpumper med tak over (Figur 3 
og Tabell 1). Resten av eiendommen vil bestå av gras og en bekk (Figur 1). 

Figur 1 Kartutsnitt som viser avrenningsretninger innenfor eiendommen.  Hele eiendommen heller ned mot 
åpen bekk og dermed vil all avrenning ende opp i bekken.
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2.1. Blågrønn faktor
I henhold til kommunens veileder har vi beregna blågrønn faktor.  Den er beregnet for eiendommen 
som helhet.  Arealene er oppsummert i Tabell 1, og beregningen utført ved hjelp av regneark 
publisert på kommunens nettsider er vist i Figur 2.  Totalt gir det en blågrønn faktor på 0.82. 

Tabell 1 Oversikt over flatene innenfor eiendommen basert på framlagt situasjonskart. 

Areal (m2) Overvannshåndtering

H2 anlegg 185 Renner ut på grasareal

Tak over pumper 100 Innvendig taknedløp, infiltreres i pukk

Asfalt 1100 Avrenning mot grøntareal

Gress 4815 Infiltrasjon og avrenning mot bekk

Figur 2 Utsnitt fra regnearket for beregning av blågrønn faktor. 

2.2. Forurensningsrisiko
Håndtering av risiko for forurensning reguleres av forurensningsloven, og er kobla opp mot 
virksomheten.  Tanker, pumper o.l. er et lukket system og vil ikke gi utslipp til bekken som renner 
forbi.  Sluk under taket er kobla til oljeutskiller som drenerer til spillvannsnettet. 

Bekken som renner forbi ender opp i Gjersjøen som er reservevannkilde.  Risikoen for forurensning 
vil være forbundet med ulykker eller uhell.  Ved søl av svært store mengder vil det kunne drivstoff 
ned i bekken.  Derfor bør det foreligge en beredskapsplan, slik at spredning av forurensing ved en 
ulykke kan stoppes.  I dag har man tilsvarende risiko ettersom det ligger en bilforretning ned mot 
bekken. For eksempel vil en brann i bilforretningen gjøre at slokkevann kan renne ned mot 
reservevannkilden. Derfor vil en beredskapsplan kunne redusere risikoen som foreligger ved 
eksisterende situasjon, fordi at den også vil omfatte brann/uhell/ulykker på naboeiendom.  Det er 
verdt å merke seg at også E6, E18 og store næringsområder drenerer mot samme vassdrag, og så vidt 
vi kan se fra kartet finnes det ingen åpne rensedammer på denne strekningen. 

Selv om det aktuelle tiltaket kun kan utgjøre en ubetydelig økning i eksisterende risiko, bør det 
likevel vurderes om kommunen/brannvesenet får krav om en beredskapsplan. En slik plan kan for 
eksempel innebære å tette inntaket til stikkrenna som går under F154. Da vil forurensninger demmes 
opp i bekkeløpet og kunne handteres inntil situasjonen er under kontroll.

Grøntområdet mellom bekken og bensinstasjonen bør utformes slik at den ikke har jevnt fall mot 
bekken.  Da vil evt. moderate mengder forurensa vann holdes igjen før det når bekken. 
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3. VANNFORSYNING OG SPILLVANN
Automatstasjonen har ikke krav til vannforsyning og brannsikkerhet er ivaretatt på andre måter enn 
ved kommunal vannforsyning.  

Planlagt stasjon kommer i konflikt med en kommunal vannledning.  Den må legges om, for eksempel 
som vist i Figur 3.  Denne omlegginga må utformes i henhold til kommunens VA-norm.  

Stikkledning fra oljeutskiller kobles til spillvannselding (Figur 3).

Figur 3 utsnitt av illustrasjonsplan som viser konsekvenser VA-anlegg.  Stasjonenes plassering kommer i konflikt 
med en Ø150 mm vannledning som må legges om.  Avløp fra oljeutskiller ledes til spillvannsnettet.
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4. FLOM 
Deler av planområdet ligger i aktsomhetsområde for flom. Kartet som viser aktsomhetsområder er 
automatisk generert på grunnlag av registrerte vassdrag og høydedata.  I dette tilfellet kan det ved 
ekstrem nedbør samles vann som overstiger bekkelukkingenes kapasitet. Når vi sjekker kartet 
nærmere, ser vi en flomvei på lavere kotehøyde enn terrenget ved drivstoffstasjonen (Figur 4).  
Denne flomveien ligger ca. på kote 131, mens terreng rundt drivstoffstasjonen er planlagt å ligge på 
ca. kote 138,5, og det er derfor ingen mulighet for at vann kan flomme opp til bensinstasjonen.

 
Figur 4 Utsnitt av flomsonekart (t.v.) viser at området rundt bekken kan være flomutsatt. Utsnitt fra 
Høydekartet (t.h.) viser at bensinstasjonen ligger høyere enn flomveien (blå pil) som vil tre i kraft i tilfelle 
stikkrenna nedenfor tettes igjen.
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