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Vann og avløpsnotat for Grenseveien 10 

Dette notatet omfatter løsninger for vann og avløpssystemet som er prosjektert til 

detaljregulering av Grenseveien 10 i Ås kommune.  

 

Spillvann 

Det var et ønske fra Ås kommune at spillvann skulle føres til Ski kommunes avløpsnett for å 

kunne få selvfall på ledningen i tillegg er det kapasitetsproblemer på Ås kommunes avløpsnett. 

Dette ble ikke godkjent av Ski kommune, og spillvannet må dermed pumpes vestover. Det er 

foreslått tilkobling på 160 mm spillvannsledningen i Elgfaret vegen. Det må etableres 

spillvannspumper to steder for å kunne føre alt spillvannet til Ås kommunes ledningsnett. 

Størrelsen på pumpene vil avhenge av om de skal være private eller overtas av Ås kommune. 

Dimensjonering av pumpene er ikke gjort i denne fasen.  

 

Vann 

Ås kommune har kommentert at det er svakt trykk for både forbruksvann og slokkevann i 

området, og at det er behov for intern trykkforsterkning. Det legges opp til en 

trykkøkningsstasjon sør på feltet. Størrelsen på trykkøkningsstasjonen vil avhenge om den skal 

være privat eller overtas av Ås kommune. Dimensjonering av trykkforsterkeren er ikke gjort i 

denne fasen.  

 

Vann og avløpssystemet utomhus er prosjektert og tegnet for området, samt stikkledninger inn 

til kjellervegger. Det skal etableres underjordisk garasjekjeller under store deler av feltet. All 

rørføring (inkludert vannføring frem til brannhydranter) plassert i og over garasjekjeller 

prosjekteres av RIV.  

 

Overvann 

Overvannshåndtering for området er ivaretatt gjennom landskapsarkitektenes overvanns- og 

flomveidiagrammer.  


