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Forord 
 

I forbindelse med utarbeidelse av privat detaljreguleringsplan for F9 i Nesfjellet er det vurdert vann- 
og avløpsløsninger for planlagte tomter.  

Nesbyen Prosjektutvikling AS er oppdragsgivere for utarbeidelsen av reguleringsplanen.  

Kjetil Lien Sundsdal og Magnus Skrindo i Asplan Viak AS har utarbeidet VA-planen. 

 

 

 

Ål, 12.03.2021 

 

 

Eirik Øen   
Oppdragsleder  
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Vedlegg:  HB100_04 Oversiktstegning og HB101 Situasjonsplan  

   Notat, Dimensjoneringsgrunnlag forsyningsområde Nesfjellet  
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1. ORIENTERING 

I forbindelse med utarbeidelse av privat reguleringsplan for området F9 er det vurdert vann-, avløp- 
og overvannsløsninger for planlagt område. 

Planområdet ligger sentralt plassert rett ved siden av alpinbakkene i Nesbyen Alpinsenter. 

 

 

Figur 1: Utsnittet viser gjeldende reguleringsplaner og kommunedelplan i området (kommuenkart.com), svart 
pil viser planområdets plassering. 
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2. VALG AV PRINSIPPLØSNING 

2.1. Vannforsyning 

Vannforsyning for området forutsettes tilknyttes til Nesfjellet vannforsyningsområde som pr. i dag 
blir forsynt fra Tverrlia 7 vannverk som er tilrettelagt for utvidelse av kapasitet. Tegning HB100_04A 
viser oppdatert forsyningsområde for Nesfjellet 

 

 

Figur 2. Reguleringsplanen omfatter tilnærmet markert område med rød sirkel, utsnitt av tegning HB100_A04 
Oversiktstegning, VA-anlegg Tverrlia 7. Figuren viser forsyningssystemet for Tverrlia 7 vannverk. 

2.2. Avløp 

Avløp fra utbyggingsområdet er forutsatt tilknyttes etablert privat ledningsnett fra K3 området til 
Einan og videre til ny overføringsledning fra Einan til Rukkedalen, og videre til Nesbyen renseanlegg.  

2.3. Overvann 

Overvann ledes til åpen overvannsgrøft som ersjonssikres i hele utbyggingsområdet. Overvann ledes 
til eksisterende bekk mot Einetjern og videre til Lislesetbekken og Trondrudåne.  
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3. EKSISTERENDE VA-FORHOLD OG FØRINGER FOR VA-LØSNINGER 
I PLANOMRÅDET 

3.1. Eksisterende vannforsyningsløsning  

Tverrlia VA-drift AS har i drift vannbehandlingsanlegg, høgdebasseng og overføringsledninger. 

Anlegget består av:  

- Grunnvannsbrønner i fjell (råvannskilde) plassert i Tverrlia 7. Det er til nå etablert 5 brønner 
som skal forsyne vannbehandlingsanlegget i første fase. Målt kapasitet til brønner er samlet 
23 m3/time eller 550 m3/døgn. 

- Det er lagt til rette for etablere minst 5 ekstra grunnvannsbrønner i fjell, spesielt området sør 
for Tverrlia 7. 

- Vannbehandlingsanlegget består av jern-/manganfjerning, avherding og UV-behandling. 
Første vannbehandlingslinje har kapasitet til 17,5 m3/time. Det er satt av plass for installasjon 
av tilsvarende prosesslinje. 

- Det er etablert utjevningsbasseng på 400 m3. Det er lagt til rette for å etablere supplerende 
basseng ved siden av bygd basseng. 

- Anlegget forsyner områdene i Tverrlia 4/7, Skitunet, Tverrlia 5, K1-K3 og Solgrenda gjennom 
etablerte reduksjonskummer (R5, R6 og R7- skal erstattes med ny R7). Det er lagt 
vannledning med dimensjon Ø160 PE på store deler av strekningene, men noen strekninger 
benyttes tidligere lagt dimensjon Ø110 PE/PVC 

- Overføringsledning til Bøgaset vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren 2021 

 

Det er lagt til rette for å kunne etablere høgdebasseng HB3 i F9-området, der fylling av bassenget vil 
styres via reduksjonskum R6 eller i innløp HB3. 

Når det gjelder kapasitet vannforsyningsanlegg vises det til rapport Forprosjekt Vannforsyning 
Nesfjellet [1] fra 2018 og oppdatert dimensjoneringsnotat [2] 

Fra dimensjoneringsgrunnlag i [2]:  

 
Dimensjoneringen justeres pga. målinger forbruk siste år:  

Antall personer pr hytte:       4,5 

Antall personer pr leilighet:      3,5 
Spesifikt vannforbruk:        130 l/pers x døgn 
Lekkasje:       20 l/pers x døgn 
Døgnfaktor:      1,2 
Timefaktor:      2,5  
Maksimalt antall dager uke (hele område):   5 
Maksimalt antall dager pr måned (hele område):  10 
Gjennomsnittlig bruk pr år, antall dager:   60     
 

Det er pr i dag tilknyttet 272 enheter. I 2020 var det et gjennomsnittlig uttak på 0,36 l/s eller 30 
m3/døgn fra grunnvannsbrønnene.  
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3.2. Prinsipp vannforsyning 

Tegning HB100_04 Oversiktstegning viser forsyningsområdet. Under er det satt opp skjematisk hele 
systemet. 

 

 

Figur 3 Prinsipp av forsyningssystemet.  
 

 

Figur 3 viser:  

Ledningsanlegg: 

- Lys blå hovedledning er bygd (Oppgradering av hovedledning i trykksone 6 og ny R7 er 
foreløpig ikke bygd) 

Vannkilde: 

- Vannforsyningen er i dag grunnvannsbrønner i fjell. Det ligger til rette for supplerende 
brønner. I tillegg er vannbehandlingsanlegg tilrettelagt for inntak av råvann fra 
overflatevannkilde, jfr rapport Forprosjekt, Vannforsyning Nesfjellet [1] 

- Hele systemet er også tilrettelagt for også forsyning av vann fra Rukkedalen, se [1] 

Forsyning til området: 

- Planlagt høgdebasseng HB3 vil forsynes i første fase fra Tverrlia 7 via reduksjonskum R6  
- Det er en fremtidig trase med forsyning mellom HB1 og HB2, jfr. HB100_04A 

Forsyning i området: 

- Trykkøkningsstasjonene TR3B pumper direkte til høgdebasseng HB1 (forsyningstrykk ut fra 
TR3B opp mot 16-17 bar). Pumpene plasser i ventilkammer HB3  

- Reduksjonskum R4B gir forsyning til trykksone 4B 
- Reduksjonsventilene R5B plasseres i ventilkammer til HB3, med forsyning fra R4B, til 

forsyning trykksone 5B 
- Det kan også etableres trykkøkningspumpe TR5B som forsyner direkte på nett i trykksone 5B, 

men mulighet for returforsyning fra HB1 og R4B (ved brannvannstapping) 
- Nytt basseng HB1 forsyner direkte trykksone 3B  
- Trykkøkningsstasjon TR2B etableres i forbindelse med HB1 og forsyner trykksone 2B 
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Det legges en fylleledning direkte fra 

trykksone 6 og reduksjonskum R6 som fyller 

basseng HB3. Videre pumpes vannet helt 

opp til HB1. Det legges en egen fylleledning 

fra trykkøkningsstasjon TR3B og direkte til 

HB1, og egen forsyningsledning tilbake til 

trykksone 3. En sikrere da mest mulig 

utskifting av vann i basseng HB1 

Forsyningsløsningen vil sikre god kapasitet 

til alle trykksoner.  Det legges opp til at en 

kan forsyne minst 50 l/s i alle trykksoner fra 

bassengene HB1 og HB3.  

 

 

 

 

Figur 4. Utsnitt fra tegning HB101, forsyningssystem F9 

 

3.3. Prinsipp spillvann 

Ny hovedledning legges ned til etablert overføringsledning fra området K3 til Einan, og ledes videre 
inn på overføringsledning som er under bygging fra Einan til Rukkedalen.  

  



 

side 11 av 32 

4. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG F9 

Det er gjort en tilnærmet fordeling av enheter i de ulike trykksonene  

 

Tabell 1: Dimensjoneringsgrunnlag F9 

  
 

Se for øvrig notat [2] for se bakgrunn for beregningene og vurdering av hele forsyningsområdet som 

vist på tegning HB100_04A. 

5. FORSLAG TIL VA-LØSNING 

5.1. Prinsippløsning vann 

5.1.1. Forsyning frem til området 
For å knytte reguleringsplanområdet til Tverrlia 7 Vannverk er planlegges det som nevnt 
overføringsledninger fra eksisterende ledningsnett. Det nye utbyggingsområdet har en 
dimensjonerende vannmengde for overføringsledningene på 24 l/s (jfr. Tabell 4 og Tabell 5). Dette er 
for å holde nivået i HB1 og HB3 ved maksimalt døgnforbruk.  

Tilkoblingen av overføringsledningen vil være i nærheten av feltet K2 litt avhengig av hvilken løsning 
man velger i detaljprosjekteringen. Et alternativ ved senere utbygging er å bygge en øvre forsyning til 
HB1 fra HB2. 

Tabellen under viser ulike ledningsdimensjon, og hvilke trykktap man vil ha ved fylling av 24 l/s fra R6 
til HB3. 

HB3 (KT830)           

Ledningsstrekk DY* DI* Lengde Trykktap Qdim [l/s] 

R6 - HB3 225 184 1400 6,9 24 

R6 - HB3 180 147 1400 21,8 24 

R6 - HB4 160 130 1400 40 24 

*PE SDR11 

Fylling av HB3 med de ulike dimensjonene avhenger av tilgjengelig trykk ut fra R6. Trykket inn i R6 er 
tilsvarer kote 880, mens det reduserte trykket ut tilsvarer kote 830. HB3 er tenkt bygd ca på kote 
820-825 med et topp vannspeil på kote 830 for å betjene trykksone 6. 

 

Beskrivelse Antall Antall pers Sum Q dim Q dim Maksdøgn Maksdøgn Makstime

pr. enhet pers [l/s] [m3/d] [l/s] [m3/d] [l/s]

Leiligheter BFK11 og 12,  Trykksone 2 150 3,5 525 1,0 89 1,2 105 2,9

Leiligheter BFK 9 og 10, Trykksone 3 350 3,5 1 225 2,4 208 2,8 245 6,7

Leiligheter BFK6, 7 og 8, Trykksone 4 450 3,5 1 575 3,1 268 3,6 315 8,6

Leiligheter BFK3, 4 og 5 Trykksone 5 450 3,5 1 575 3,1 268 3,6 315 8,6

Leiligheter BFK1 og 2, Trykksone 6 100 3,5 350 0,7 60 0,8 70 1,9

Forsyning til Trykksone 6,7 og 8

Sum totalt 1 500 5 250 10,3 893 12,2 1050 28,6
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Figur 5. Utsnitt av tegning HB100_04. 

 

Fylling av HB3 med de ulike dimensjonene avhenger av tilgjengelig trykk ut fra R6. Trykk inn i R6  
tilsvarer kote 880, mens det reduserte trykket ut tilsvarer kote 830.  

HB3 er tenkt bygd ca på kote 820-825 med et topp vannspeil på kote 830 for å betjene trykksone 6 
og 6B.  

Ved å koble om i kum F8 slik at man fyller HB3 med inngangstrykk til R6 (kote 880) vil man ha 
tilgjengelig ca 33 mVs. Forsyning tilbake til trykksone 6 må da være via ny, separat VL160 fra HB3 og 
opp til kum F8. 

I utgangspunktet er inngangstrykket i R6 lik kote 880, men det vil være et trykktap i ledningen ned til 
R6 ved stor tapping. Slik at det faktiske trykket her ved tapping være cirka lik kote 858-860. I denne 
beregningen er det tatt høyde for forbruk (Qdim) til Bøgaset. 

For å oppnå en tapping på inntil 24 l/s kan det totale ledningsstrekket mellom R6 og HB3 ha et 
maksimalt trykktap på 20 mVs. Dvs. at det må legges minimum en kombinasjon av VL180 og VL225 
som fylleledning til HB3. Trykktap ved ulike dimensjoner er vist i tabellen under. For å dele opp 
beregningene er det satt inn en tenkt kum kalt «VK12» (se Figur 5). 

Tabell 2: Trykktap i ulike ledningsdimensjoner for fylleledning mellom R6 og HB3. 

HB3 (KT830)           

Ledningsstrekk DY DI Lengde Trykktap Qdim  [l/s] 

R6-F8 160 130 255 7,9 24 

F8-VK12 110 99 440 42,8 24 

F8-VK12 225 184 440 2,2 24 

F8-VK12 180 148 440 7 24 

VK12-HB3 180 148 594 9,3 24 

VK12-HB3 225 184 594 3 24 

 

Egen fylleledning 

Egen fylleledning og forsyning 
tilbake til Trykksone 6 

Ingen tilknyttinger 
fra R6 og kum F8 

Kum F8 

Kum VK12 
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Hvis man velger en løsning der man senere etablerer en overføringsledning mellom HB2 og HB1 vil 

man fordele vannmengden som skal overføres. Vannmengden som da skal overføres fra R6 til HB3 vil 

da bli mindre, noe som gjør at man kan redusere nødvendig ledningsdimensjon. 

Merk at disse betraktingene er ut fra fremtidig utbygging, slik at i en tidlig fase kan regne med et 
forsyningsbehov på 5-10 l/s og trykktapet er minimalt. Tilknytting til eksisterende VL110 PVC vil være 
mulig som første byggetrinn 

I tillegg vil en supplerende forsyning fra HB2 til HB1, jfr. tegning HB100_04, bestemme nødvendig 
forsyningsbehov fra R6 til HB3.  

 

5.1.2. Trykksoner 

Trykksoneinndelinga er som vist på Figur 3 

Tabell 3. Trykksoneinndeling i reguleringsplanområdet F9. 
Trykk-
sone 

Område Trykk bestemt av Statisk 
trykk (kt) 

Forsynings-område 
(kt) 

Tappe-
trykk 
(mVs) 

2  BFK 11 og 12  Trykkøkningsstasjon TR2B 
plassert i høgdebassenget, 
kote ca. 980 

1030 955 - 1005 25 - 75 

3  BFK 9 og 10 Høgdebasseng HB1 980 (982) 905 - 955 " 

4  BFK 6, 7 og 8 Reduksjonskum R4B 930 855 - 905 " 

5  BFK 3, 4, 5 og 6 Reduksjonsventil R5B 
(Plassert i ventilkammer 
HB3) 

880 805 – 855 " 

6 BFK1 og 2, 
sentralområde 

Høgdebasseng HB3 830 755 - 805  " 

7 Einan Reduksjonskum R7 780 705 - 755 " 

 

Tomtene i BFK1 og 2 forsynes direkte fra høydebassenget HB3, mens det i ventilkammer til HB3 

plasseres en høytrykkstasjon for direkte forsyning opp til HB1. Kapasitet min 9 l/s for jevn fylling av 

bassenget. 

I ventilkammer HB1 bygges en trykkøkestasjon T2B (kapasitet 50 l/s) for den øvre trykksonen og 

tomtene i BFK11.  

Tomtene i BFK9 og 10 forsynes fra HB1.  

Tomtene BFK7 og 8 forsynes via reduksjonkum R4-B. I denne må det etableres en sikkerhetsventil 

med sikkert utløp til overvannsgrøfta. Videre reduseres trykket i R5B som plasseres i ventilkammer til 

HB3. I R5B etableres sikkerhetsventil med utløp til overvannsgrøfta. 
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5.1.3. Utjevningsbasseng og trykkøkningsstasjoner 

 

Tabell 4: Dimensjoneringsgrunnlag for HB1 

Beskrivelse Antall 
Antall 
pers Sum Q dim Q dim Maksdøgn Makstime 

  pr. enhet pers [l/s] [m3/d] [m3/d] [l/s] 

Trykksone 2B (F9)               

Leiligheter BFK11 og 12 150 3,5 525 1,0 84 98 2,6 

Trykksone 3B (F9)               

Leiligheter BFK 9 og 10 350 3,5 1 225 2,3 196 228 6,0 

Trykksone 4B (F9)               

Leiligheter BFK6, 7 og 8 450 3,5 1 575 2,9 252 293 7,7 

Trykksone 5B (F9)               

Leiligheter BFK3, 4 og 5 450 3,5 1 575 2,9 252 293 7,7 

SUM 1400    4900  9,1 784,0 911,4 23,8 

 

Tabell 5: Dimensjoneringsgrunnlag for HB3 

Beskrivelse Antall 
Antall 
pers Sum Q dim Q dim Maksdøgn Makstime 

  pr. enhet pers [l/s] [m3/d] [m3/d] [l/s] 

Trykksone 6        

Leiligheter BFK1 og 2 100 3,5 350 0,6 56 65 1,7 

Reserve 1 500 3,5 5 250 9,7 840 977 25,5 

Trykksone 7               

K1 35 4,5 158 0,3 25 29 0,8 

K3 55 4,5 248 0,5 40 46 1,2 

Einan 4 120 3,5 420 0,8 67 78 2,0 

Einan 4 100 4,5 450 0,8 72 84 2,2 

Einan 5 38 4,5 171 0,3 27 32 0,8 

Trykksone 8             

Einan 3 100 4,5 450 0,8 72 84 2,2 

Einan 4 134 4,5 603 1,1 96 112 2,9 

 SUM 2 182  8 099 15 1 296 1 506 39 
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Følgende legges til grunn ved dimensjonering av utjevningsbasseng HB1: 

Brannvannsvolum:                  50 l/s x 1 time = 180 m3 

Sikkerhetsvolum for 4900 pe (16 timers midlere vannforsyning): 4900 pe x 160 l/pe x 16/24 = 522 m3 

 

Utjevningsvolum for 4900 pe (25% av maks døgnforbruk): 4900 pe x 160 l/pe x 1,2 x 25/100 = 235 m3 

 

Sikkerhetsvolumet vil være førende for bestemmelse av bassengvolum, dvs. 522 m3, avrundet til 500 

m3. Det forutsettes at utjevningsvolum og brannvannsvolum inngår i dette.  

 

Følgende legges til grunn ved dimensjonering av utjevningsbasseng HB3: 

Brannvannsvolum:                  50 l/s x 1 time = 180 m3 

Sikkerhetsvolum for 8099pe (16 timers midlere vannforsyning): 8099 pe x 160 l/pe x 16/24 =  864 m3 

 

Utjevningsvolum for 8099 pe (25% av maks døgnforbruk): 8099 pe x 160 l/pe x 1,2 x 25/100 = 389 m3 

 

Sikkerhetsvolumet vil være førende for bestemmelse av bassengvolum, dvs. 860 m3, avrundet til 800 

m3. Det forutsettes at utjevningsvolum og brannvannsvolum inngår i dette.  

For å unngå for gammelt vann i basseng i perioder legges det inn automatisk tapping til utløp, 

dersom det er registrert for lite forbruk på nett i en periode. Det legges også inn muligheten for 

justere opp og ned nivå i basseng ut fra forbruk. Det skal til enhver tid være 200 m3 volum i 

bassenget med tanke på brannvannstapping.  

 

 

Figur 6. Prinsipp avbasseng i Tverrlia 7 utført i spennbetong, levert av VA-Tek AS.  
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Figur 7. Bygd basseng i Tverrlia 7, basseng i prefabrikert spennbetong og plassbygd ventilkammer fremfor 
bassenget.  

 

 

 

Figur 8. Bygd betongbasseng i Skigaarden Hemsedal, 2 x 250 m3. Bassenget under bakkenivå bortsett 
fra øvre del av ventilkammer.  
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5.1.4. Brannvann 

Ut fra reguleringsplanforslaget krever planlagt bebyggelse 50 l/s. Det legges opp til brannkummer 

fordelt i utbyggingsområdet for å dekke krevet til 25-50 meter til hovedangrepsveg til byggene. 

Sentralt fyllepunkt for brannbil vil være i overbygg ved HB3 og Reduksjonskum RK4B med overbygg.   

Hovedledningen fra HB3 legges med dimensjon 225/250 for at det skal legges til rette for tapping 

minst 50 l/s i sentralområdet i trykksone 6 og 7. 

 

 

Figur 9: Utsnitt av VA-planen for området der det legges opp til et ringledningssystem med VL160 for 
brannvann 50 l/s. 

 

5.1.5. Trasevalg og ledningsdimensjoner 
Tegning HB101 viser planlagt løsning for VA-traseer i reguleringsplanområdet. Ved 
detaljprosjektering kan det bli noen justeringer for optimalisering av trasevalg. Det er i 
utgangspunktet lagt traseer langs vegene og skiløyper. 

Dimensjonene på vannledningene for hoved- og samletraseene er påført tegning HB101.  

Hovedledningene langs ny hovedveg og flateregulerte områder vil ha dimensjon Ø160. Det legges 
opp til ringledning i trykksonene 3, 4 og 5 slik at en sikrer god kapasitet. 

Det betyr at en kan etablere brannkummer og mulighet for uttak av 50 l/s l/s til disse områdene. Fra 
HB3 legges Ø225/250 videre nedover. Denne dimensjoneres for brannvann 50 l/s. 
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5.2. Prinsippløsning spillvann 

5.2.1. Generelt 
Det forutsettes at alle enheter i reguleringsplanområdet tilknyttes kommunalt renseanlegg og 
overføringsledning til renseanlegget.  

5.2.2. Ledningstraseer 
Tegning HB101 viser planlagte traseer. Det er forutsatt at det bygges hovedledning med selvfall for 
avløpsvann  

Dimensjon til ledningsanlegget er foreløpig ikke vurdert i detalj, da en må endelig fastslå hvor mange 
enheter det er aktuelt å tilknytte hovedledningen vest i planområdet.  

Dimensjoner av samleledninger vil være Ø110 eller 160.  

Hovedledning fra HB3 forutsettes lik Ø200 

5.2.3. Tilknytting kommunal hovedledning 
I første omgang kan området tilknyttes eksisterende, kommunal overføringsledning. Dette pga. at 
denne ledningen vil avlastes ved omkobling ved Golfbanen og avløpsvannet ledes fra Tverrlia, 
Bøgaset og områdene innover til ny hovedledning.  

Ved utbygging i området Einan 5 kan hovedledningen føres videre til bygd VA-ledning fra K3. 

 

 

Figur 10. Tilnærmet hovedtrase spillvann 

 

 

 

.  

Tilknyttingspunkt fase 1 Tilknyttingspunkt fase 2 
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5.3. Ledningsanlegg  

5.3.1. Vannledninger 

Som vannledninger benyttes PE 100 SDR11 ledninger i alle grøfter.   

 

 

Figur 11. Eksempel på brannvannskum  
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Figur 12. Eksisterende brannkum BK105 på overføringsledning mellom området K3 og Einan. 

 

 
Figur 13. Eksempel på vannkum for ledningsdimensjoner Ø63- 90 som hovedledning.   
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Figur 14 Eksempel på kumsett med avstikk til manifold for stikkledninger. 

5.3.2. Spillvannsledninger 

Det er forutsatt Ø160 PP spillvannsledninger som hovedledninger.  

Det benyttes inspeksjonskummer i plast ved alle tilknyttinger.  

 

 
Figur 15. Eksempel på plast inspeksjonskum.  

5.3.3. Overvann- og drensledninger 

Det legges i utgangspunktet drensledninger i alle grøfter hvor drenering fra vannkummene ledes. 

Drensledningene føres til terreng på naturlige utløp.  

Lukket overvannsnett benyttes ikke. Alt overvann forutsettes ledes bort i overvannsgrøfter og 

flomveier.  
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6. VASSDRAG OG OVERVANN 

6.1. Nedbørfelt 

Det er utført analyser i Scalgo Live for å generere avrenningslinjer som viser hvor vannet teoretisk vil 
renne på terrenget i dag. Avrenningslinjene er brukt for å beregne størrelse på nedbørfeltet til de 
utvalgte punktene. Felt 1 og 2 er vist i Figur 16 og Figur 17. Feltene er henholdsvis 24 og 52 Ha store. 
Felt nummer 2 ligger i kanten av området, og berøres bare i nedre del av utbyggingsfeltet.  

 

 

Figur 16: Nedslagsfelt 1 for utbyggingsområdet. Kilde: Scalgo Live. 
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Figur 17: Nedslagsfelt 2. Kilde: Scalgo Live 

 

 

6.2. Nedbørstatistikk  

Det er benyttet IVF-kurve fra Nesbyen (Skoglund, stasjonsnr 24880) som har 20 år med nedbørdata 
(1967 – 1986), vist i Tabell 1. Det er benyttet 200 års gjentaksintervall. 

Tabell 6. Nedbørstatistikk i l/s ha. 

RETURPERIODE 
(År) 

10 
min  

15 
min  

20 
min  

30 
min  

45 
min  

60 
min  

90 

min 

120 

min 

180 

min 

360 

min 

720 

min 

1440 

min 

2 78.5 61.3 51.2 39.8 30.6 26.0 18.60 15.20 11.50 7.80 5.40 3.10 

5 94.1 72.4 62.1 49.2 39.0 32.6 23.80 19.50 14.70 10.20 6.70 3.80 

10 104.4 79.7 69.4 55.4 44.5 37.0 27.30 22.30 16.70 11.80 7.50 4.20 

20 114.3 86.8 76.3 61.4 49.8 41.3 30.60 25.10 18.70 13.30 8.40 4.60 

25 117.4 89.0 78.5 63.2 51.5 42.6 31.70 25.90 19.30 13.70 8.60 4.70 

50 127.1 95.9 85.3 69.1 56.7 46.8 34.90 28.60 21.30 15.20 9.50 5.10 

100 136.7 102.8 92.1 74.9 61.9 50.9 38.20 31.30 23.20 16.70 10.30 5.50 

200 146.3 109.6 98.8 80.6 67.1 55.0 41.40 33.90 25.10 18.10 11.10 5.90 
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6.3. Klimapåslag 

Klimaprofil Buskerud anbefaler 40 % klimapåslag for regnvarigheter under 3 timer. Nedbørfeltene er 
beregnet til å ha kortere konsentrasjonstid enn dette. Det er derfor benyttet 40 % klimapåslag for å 
ta høyde for fremtidig økning i nedbørintensiteter.  

6.4. Beregning av vannmengder 

6.4.1. Rasjonalle formel 
Beregning av overvannsmengder for feltet er gjort ved bruk av den rasjonale formel: 

𝑄 = 𝜑 ∗ 𝐴 ∗ 𝐼 ∗ 𝐾𝑓 

Hvor Q er overvannsavrenningen [l/s], φ er midlere avrenningskoeffisient for nedbørfeltet [-], A er 
størrelsen på nedbørfeltet [ha], I er nedbørintensiteten på regnhendelse det beregnes for [l/(s*ha)] 
og Kf er forventet relativ økning av i nedbørintensitet som følge av klimaendringer [-]. 

Ifølge Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging anbefales den rasjonale formel for felt mindre 
enn 2- 5 km2 (100 – 500 ha). Ved felt større enn 10 km2 (1000 ha) kan formelen medføre stor 
usikkerhet. Begge nedslagsfeltene her er innenfor dette slik at den rasjonelle formelen kan benyttes. 

6.4.2. Konsentrasjonstid 
Konsentrasjonstiden til nedbørfeltene (naturlige felt), Tc, er oppgitt i minutter, og er beregnet etter 
formelen for naturlige felt. Tc = 0,6 * L * H-0,5 + 3000 * Ase 

Hvor: 

L = lengden av nedbørfeltet (m)  

H = høydeforskjellen i nedbørfeltet (m)  

Ase = effektiv sjøprosent, forholdstall (0 ≤ Ase ≤ 1) 

6.4.3. Avrenningskoeffisient 
Avrenningskoeffisienten Φ er forholdet mellom avrenningen fra et område og den totale nedbøren 
over samme område. Avrenningsfaktoren er avhengig av overflatens permeabilitet, beskaffenhet og 
fallforhold i terrenget. Avrenningsfaktorer i tabell 5 nedenfor er blitt benyttet i beregningene. 

 
Tabell 7: Avrenningsfaktor for et utvalg av karakteristiske terrengtyper, henter fra Lærebok Drenering og 
håndtering av overvann, Statens vegvesen 2018 [3]. 

 

Nedbørfeltene består i dag hovedsaklig av skog. Anbefalte verdier for skog er 0,2 – 0,5. Det er 
benyttet avrenningskoeffisient på 0,30 for begge nedbørfelt. 
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Ved en utbygging som tenkt i reguleringsplanen med hytter og leiligheter med en utnyttelsesgrad på 
40% kan man regne med en faktor på 0,6-0,8. Det anslås at det kan bli en del tette flater, men at 
utstrakt bruk av asfalt vil være noe begrenset. Faktoren settes derfor til 0,7. 

6.4.4. Småfeltsformel 
NVE har utviklet et nasjonalt formelverk for beregning av middelflom og vekstkurver for felt < 50 km2 

(NVE, 7/2015). Formelverket er basert på regresjonsanalyser og er testet på over 4000 nedbørfelt. 
Inngangsparameterne til formelen er feltareal, midlere avrenning og effektiv sjøprosent. Det 
henvises til NVE (2015) for beskrivelse av formelverket.  

Ved beregning av middelflom med formelverket er den spesifikke middelvannføringen (qM) og 
dermed middelvannføringen i m3/s en stor kilde til usikkerhet. Vekstkurven fra formelverket vurderes 
som robust og lite sensitiv for lokale variasjoner. Den anbefales derfor som et generelt førstevalg 
(NVE, 97/2015). Flomverdiene (medianverdi) er gitt som kulminasjonsverdier. 

 

6.4.5. Kapasitet stikkrenner 
Stikkrenner er dimensjonert iht. Flomberegninger og kulvertdimensjonering (SINTEF, 1992). 

Det er forutsatt innløpskontroll på stikkrennene. Innløpskontroll sikres ved min. 15 promille og at den 
i liten grad blir påvirket av oppstuving fra nedstrøms side. 

Kapasitet avhenger av: 

- Diameter på rør 
- Innløpets geometri/utforming 
- Vannstand ved innløpet 

 

Tabell 8: Kapasitet (l/s) for stikkrenner med innløpskontroll ved ulik utforming av innløpet (SINTEF, 1992)  

 

 

Innløpstype 

(Se figur 4) 

Dimensjon innvendig [mm] 

400 600 800 1000 1200 1400 1600 

A 135 361 726 1240 1940 2820 3890 

B 132 357 723 1250 1950 2850 3950 

C 117 320 652 1130 1780 2600 3630 
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Figur 18: Ulike utforminger av innløp på stikkrenner. Kilde: SINTEF, 1992. 
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6.5. Dimensjonerende vannmengder 

 

Vannmengder beregnet med rasjonale formel er vist i Tabell 9(før utbygging) og Tabell 10(etter 
utbygging).  

 

Tabell 9: Beregnet vannmengde for 200-års nedbør for de to nedbørfeltene før utbygging 

 

Areal (ha) Konsentrasjonstid 
(min) 

Intensitet  
(l/s ha) 

C 
(-) 

Q200  
(l/s) 

Felt 1 24 40 70 0.3 705 

Felt 2 52 53 60 0.3 1310 

 

Tabell 10: Beregnet vannmengde for 200-års nedbør for de to nedbørfeltene etter utbygging 

 

Areal (ha) Konsentrasjonstid 
(min) 

Intensitet  
(l/s ha) 

C 
(-) 

Q200  
(l/s) 

Felt 1 24 40 70 0.7 1646 

Felt 2 52 53 60 0.7 3057 

 

 

Med tanke på dimensjonering er det felt 1 som er mest interessant her fordi hele dette 

nedbørsområdet ligger i utbyggingsområdet, og må tas hensyn til i utbygging. Nedslagsfelt 2 blir kun 

berørt i nedre del, men den delen av det som blir berør blir avskåret av veien. Derfor må også grøfta i 

dette området dimensjoneres etter avrenningen fra felt 1. 

Grøfta som skal lede vannet fra felt 1 og ut av utbyggingsområdet må kunne ta unna 1600 l/s. Dette 

betyr et rør med dimensjon Ø1200 [4]. En åpen grøft kan etableres ved et vått tverrsnitt på min 1,2 

m2. Eksempel på utførelse av åpne grøfter er vist i Figur 20. 

6.6. Åpne grøfter 

Det legges opp til å lede overvann i en avskjærende grøft ned langs utbyggingsområdet for å samle 
avrenning fra området. Noen steder vil overvannet følge veggrøft. Det forutsettes at det her 
etableres ekstra erosjonssikring. 
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Figur 19. Aktuell erosjonssikring av veggrøfter 

 

 

Figur 20. Åpen overvannsgrøft. Løpene kan sikres med bruk av stein/blokk fra området. 

 

6.7. Plassering av stikkrenner  

I Figur 21 viser røde piler hvordan overvann er tenkt skal ledes ut via plastrede grøfter. Disse er 
markert med sorte stiplede linjer på tegning HB101.  

Overvannshåndtering for hvert delområde må vurderes nærmere, og det vil være aktuelt å legge 
sikre overvannsgrøfter og flomveier gjennom hvert delfelt og ikke bare grøfter langs hovedvegene  

Dimensjonering av stikkrenner må gjøres ved detaljprosjektering, men den totale avrenningen for 
hele nedslagsfeltet er foreløpig beregnet til ca 1600 l/s. 
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Figur 21: Overvannshåndtering for utbyggingsområdet. 

  

Beregningspunkt 
felt 1: 1600 l/s. 
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6.8. Sikker videreføring av overvann  

Ved detaljprosjektering må en kontrollere alle stikkrenner nedstrøms utbyggingsområdet. Det må 
kontrolleres at eksisterende stikkrenner har tilstrekkelig kapasitet. Figur 22 viser nedslagsfelt til 
stikkrenna som går under Tverrlievegen. Dette nedbørsfeltet kalt felt 3 inkluderer felt 1 som ligger i 
utbyggingsområdet. 

 

Figur 22: Nedslagsfelt for stikkrenne under Tverrlievegen. 

 

En beregning av dette nedslagsfeltet med klimafaktor 1,4 og 0,6 avrenningsfaktor, og en 
konsentrasjonstid på 45 minutter gir følgende resultat. 

Tabell 11: Beregnet vannmengde for 200-års nedbør for stikkrenne fra felt 3 

 

Areal (ha) Konsentrasjonstid 
(min) 

Intensitet  
(l/s ha) 

C 
(-) 

Q200  
(l/s) 

Stikkrenne 
Tverrlievegen - 
Felt 3 

43 45 67,1 0.6 2423 

 

 

Minimum dimensjon av stikkrenne forutsettes være Ø1400. Det kan legges supplerende renne i 
tillegg til dagens stikkrenne.  

Selve bekkeløpet må også kontrolleres på strekningen, f.eks nedenfor Nesbyen Alpinsenter der 
bekken følger adkomstvegen. 
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Figur 23. Eksisterende bekk må erosjonssikres, her langs hovedadkomstvegen til Natten og Tverrlia, utsnitt 
Google Map.  

 

Alt vann ledes til Einetjern og videre til Lislesetbekken og Tronrudåne. 

Kulvert eller bru ved nytt veiknutepunkt ved Einan må dimensjoneres både for avrenning F9 og 
øvrige områder 

 

Figur 24. Figur viser punkter hvor stikkrennedimensjon må kontrolleres, utsnitt fra Kommunekart.com.  

 

Beregningspunkt felt 2: 
1300 l/s. Ø1200 

Stikkerenne felt 3: 2400 
l/s. Ø1400 
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