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INNLEDNING 
 

Generelt 

S.E.P. Consult AS har fått i oppdrag å vurdere overvannhåndtering ifbm utbygging av; 
       -     F5 Hekneråsen 

 

Denne rapporten er utarbeidet for å belyse relevante forhold og beskrive en overordnet plan 

for å ivareta/lede bort overvann på tomteområdet.  

 

Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet utgjør en betydelig belastning både 

under transporten og ved behandlingen av avløpsvannet i renseanleggene.  

Tilførslene kan føre til utslipp av avløpsvann til vassdrag og fjord som følge av at 

avløpsledningene blir fulle.  

Det er viktig å redusere tilførselen av overvann til avløpsnettet.  

Samtidig er overvann en ressurs som kan utnyttes bedre i lokalmiljøene.  

 

I denne rapporten beskrives en overordnet plan for det aktuelle tomteområdet med en 

utforming slik at dette bidrar til god og miljømessig forsvarlig overvannshåndtering, samt 

til å oppfylle kommuneplanens mål.  

 

Planen legger opp til håndtering av overvann på egen eget område. 

Planen følger utarbeidede veiledninger, anbefalinger fra Byggforsk samt gjeldende praksis mhp 

gode metoder for overvannshåndteringen. 

 

Overvann både fra tak, plen og veg, inn i en fordrøyningsbasseng (Ref. detaljer). Overvann 

langs tomtegrense samles opp i drensgrøft og ledes mot fordrøyningsbassenget. Dette etableres 

for å unngå at overvannet fra tomta ledes inn på naboområdet. 

 

Flomveier/oversvømmelsesareal for «ekstremregn». 

Når magasinet er fullt, er det viktig å etablere gode flomveier ut og vekk fra bebyggelsen. Det 

legges til rette slik at flomveier ikke er til fare for eksisterende og ny bebyggelse og at det 

ikke skjer skader ved evt flom. 

 

RETNINGSLINJER/KRAV 

Det tar utgangspunkt i; 

- Gjeldende lover og forskrifter.  

- Sanitærreglementet for kommunen. 

- Overordnede planer for tomteområdet.  
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Det legges til grunn følgende hovedprinsipp  

  

1. Tilførselen av overvann til det offentlige avløpsnettet minimaliseres.   

  

2. Alt overvann tas fortrinnsvis hånd om åpent og lokalt, dvs. gjennom 

infiltrasjon/fordrøyning, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens 

selvrensingsevne utnyttes.  

  

  

Følgende regler/forskrifter/lover legges til grunn: 

I følge vannressursloven1 ”Utbygging og annen grunnutnytting fortrinnsvis skje slik at 

nedbør fortsatt kan få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen.”   

  

I plan- og bygningsloven ”Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av 

grunn- og overvann være sikret.  

 

I byggteknisk forskrift1 (TEK 17) til plan- og bygningsloven heter det at ”Bortledning av 

overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre 

ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. ”Overvann, herunder drensvann, skal i 

størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen 

i området og unngå overbelastning av avløpsanleggene”.   

”Takvann og overflatevann skal som hovedregel infiltreres i grunnen eller fordrøyes, og må 

derfor ikke tilføres kommunens ledninger uten avtale med Vann- og avløpsetaten”.  

 

 

Taknedløp skal dermed ikke tilknyttes grunnmursdreneringen. 

Grunnmursdreneringens hensikt er kun å tilse at grunnmuren er tørr. Grunnvann skal ikke 

dreneres til offentlig ledningsnett.   

 

Valg av løsninger  

Åpen og lokal overvannshåndtering  

Overvann skal fortrinnsvis håndteres åpent og lokalt på egen eiendom.  

Plan for overvannshåndtering  

• Flomveier og dreneringslinjer skal ikke overbygges. 

• Forurensning fra trafikkarealer til vassdrag reduseres gjennom selvrensesystemer og 

fordrøyningsdammer.  

• Overvann fordrøyes før det infiltreres i terrenget.  

• Det etableres flere grønne områder på tomta.  
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• Klimaendringene hensyntas ved utvikling av eiendommen.  

• Overvannets naturlige kretsløp sikres  

  

Takvann  

Vann fra tak føres til terreng/drensgrøft og deretter til fordrøyningsbasseng. På denne måten 

føres vannet tilbake til naturen ved at det ledes til fordrøyningsbasseng og deretter 

infiltreres.   

 

Valg av løsning, infiltrasjon i grunnen ved bruk av infiltrasjonsgrøft/Regnbed. 

 

 
Regnbed. (Drensrør = infiltrasjonsrør for økt infiltrasjon i grunnen. Avsluttes/tettes med ters.) 
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Drift 

For å sikre at anleggets funksjon og utførelse blir tilfredsstillende, er å gjennomføre drift og 

vedlikehold av anleggsdelene. 

Noen momenter kan være: 

Det bør treffes tiltak som forhindrer at sand fra strøing av plasser/veger tilføres 

renner/infiltrasjonsgrøft. 

- Sørge for at overflater av infiltrasjonsgrøft forblir permeabel. 

- Beholde god estetikk i valg av løsning. 

- Sikre løsningen også ved årstider hvor det er frost i bakken. 

Dimensjonering   

Anlegget dimensjoneres på grunnlag av arealavrenningen for overvann og beregnes med 

beregningsprogram.  

  

Gjentaksintervall  

Det tas utgangspunkt i Norsk Vanns rapport 162/2008 ”Veiledning om klimatilpasset 

overvannshåndtering”2 for anbefalte minimums dimensjonerende regnskyll- og 

oversvømmelseshyppigheter. Det beregnes kapasitet for gjentakelsesintervall på både 10 

og 20 år. Det antas at dersom overvann ledes ut av tomta, er skadepotensialet på 

naboeiendommer stort. Lukkede steinmagasiner/VADI etableres med tilstrekkelig 

kapasitet for gjentakelsesintervall på 20 år. 

  

Klimafaktor  

Klimafaktor brukes ved dimensjonering. Det er vurdere hvilken klimafaktor som skal 

brukes ut i fra skadepotensial og forventet levetid for tiltaket.  (50%) 

Beregning av arealavrenning  

Det benyttes den rasjonelle formel (Q = A*I*φ*1,5 (klimafaktor)) til beregning av 

arealavrenningen fra overvann.   

 

Nedbørfeltets areal er beregnet og fordeles på tak/tette flater og plenareal med begrenset 

infiltrasjonsevne (med planlagt arealbruk på området).  

Nedbørstatistikk og gjentaksintervall for nedbør er hentes fra.  

  

Infiltrasjon  

- Grunnen består av mye fjell og infiltrasjonen er vurdert som dårlig. Dette avklares 

endelig ved graveprøve og analysering ifbm. detaljprosjekteringen 

 

Der er vurdert ikke å være forurensning i grunnen og risiko for spredning av forurensningen 

anses ikke til stede.  
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Fordrøyning  

Med fordrøyning menes at vannet bremses på sin vei fra oppsamlingspunktet til utslipps- 

eller påslippspunktet/infiltrasjon (trinn to i tretrinnsstrategien).  

Åpne løsninger er ikke ønskelig og det velges derfor mellomlagring i nedgravde magasin. 

Derfra kan vannet infiltreres i grunnen eller tilføres resipient på en kontrollert måte.  

  

Størrelsen på volum som må fordrøyes er beregnet og framgår av vedlagte skjema. 

Det er valgt dimensjonerende gjentaksintervall [20 år].  

Nødvendig magasinvolum er bestemt av den nedbørvarigheten [min] som gir den største 

differansen mellom tilført vannvolum og videreført volum fra magasinet.    

Overløp fra magasinet skal ikke tilføres offentlig avløpsnett. Overløpsmengden lagres 

midlertidig på overflaten på egen eiendom.   

Dimensjoneringsgrunnlag  

Minimums regnskyll- og oversvømmelseshyppighet  

Tabell 1 viser Norsk Vanns rapport 162/2008 ”Veiledning om klimatilpasset 

overvannshåndtering”2 anbefalte minimums dimensjonerende hyppigheter for separat- og avløp 

fellessystem.  

 Tabell 1 Norsk vanns anbefalte minimums dimensjonerende gjentaksintervall for avløpssystem  

Dimensjonerende 

regnskyllhyppighet  

(1 i løpet av "n" år)*   

Plassering   Dimensjonerende  
oversvømmelseshyppighet ** (1 

i løpet av "n" år)   

1 i løpet av 5 år  Områder  med  lavt  skadepotensiale  
(utkantområder, landbrukskommuner)   

1 i løpet av 10 år  

1 i løpet av 10 år  Boligområder   

  

1 i løpet av 20 år  

1 i løpet av 20 år  Bysenter /industriområder/forretningsstrøk  

   

1 i løpet av 30 år  

1 i løpet av 30 år  Underganger/ områder med meget høyt 

skadepotensial   
1 i løpet av 50 år  

*)   Ledningsnettet skal bare fylles til topp av rør ved dimensjonerende regnskyllhyppighet.  

 

Avrenningskoeffisienter  

Avrenningskoeffisienten (φ) uttrykker hvor stor andel av nedbøren som ikke infiltrerer til 

grunnen, eller fordamper. Forholdet mellom overvannsavrenning og midlere nedbørintensitet 

betegnes med φ. Avrenningskoeffisienten blir høyere med økende regnintensitet og 

regnvarighet (vannmetning av grunnen) eller frost.   
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I Tabell 4 og Tabell 5 nedenfor finnes veiledende verdier som kan benyttes.  

    

Tabell 4 Eksempel på avrenningskoeffisienter  

Arealtype  Avrennings- 

koeffisient (φ)  

Tette flater (tak, asfalterte plasser/veger og lignende)  0,85- 0,95  

Bykjerne  0,70 - 0,90  

Rekkehus-/leilighetsområder  0,60 - 0,80  

Eneboligområder  0,50 - 0,70  

Grusveier/-plasser   0,50 - 0,80  

Industriområder   0,50 - 0,90  

Plen, park, eng, skog, dyrket mark   0,30 - 0,50  

 

BEREGNING AV OVERVANNSMENGDER 

  Størrelser på fordrøyningsmagasinet fastsatt til 228 m3. 

  Klimafaktor 1,5. 
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PLAN: 

Overvann fra takflater ledes til taknedløp og deretter til lokale infiltrasjonskummer. 

Overvann fra gress- og veioverflater ledes på overflaten til fordrøyningsbassenget. Dette 

etableres med prefabrikkerte kassetter alternativt sprengtsteinsfylling. En sprengtsteinsfylling 

antas med 25% åpningsvolum. 

Det etableres drensgrøft med drensrør mot naboeiendommer. Man unngår at overflatevann ledes 

til naboeiendom. Dette samles opp og føres til fordrøyningsbassenget. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:einar@sepconsult.no


 
 

S.E.P. CONSULT  AS      
                                                                        Prosjektadministrasjon                                 
Bergveien 21                                                                                       Brannrådgivning                                                                                                                       

3474 Åros 

 

Org.nr  998 362 709                                                                                                                                    
Telefon Einar Påsche: 92 41 74 04; mail: einar@sepconsult.no 

 

 

 

Flomveier/oversvømmelsesareal for «ekstremregn». 

Som en ekstra sikkerhet, er terrengformasjonene slik at naturlige flomveier vil lede overvann 

vekk fra bebyggelsen og til eksisterende bekk dersom det skulle oppstå en flomsituasjon hvor 

magasinet helt eller delvis er fylt opp.  

Prinsipp for flomveier er vist i vedlagt kartutsnitt. 

 

 
 

Videre prosjektering 

Ifbm detaljprosjektering, tas det graveprøver slik at fordrøyningsbassenget plasseres med best 

mulig infiltrasjonsevne i grunnen. Dette vil gi økt magasinvolum og redusere behovet for 

ekstra flomveger. Dog bør flomveier vurderes særskilt slik at åpne vannspeil dypere enn 20cm 

unngås og at vannveier og omkringliggende områder ikke skades ved erosjon. Tiltak for å 

redusere vannhastigheten må vurderes. 

 

Røyken 27.02.2019 

Siv.ing. Einar Påsche 
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