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1. Orientering
Asplan Viak AS er engasjert for å utarbeide en områdereguleringsplan for Einan 6.Planen
omfatter eiendommene gnr./bnr. 56/865, 56/24 og 56/1177 i området Natten/Tverrlie på
Nesfjellet i Nesbyen kommune. I den forbindelse er det vurdert vann- og avløpsløsninger
for området.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et helhetlig grep for grønn og grå
infrastruktur, areal til utvidelse av golfbane til 18 hull og differensiert ny fritidsbebyggelse.
Det totale arealet til planområdet er 13,9 Ha.

Figur 1: Planens avgrensing og områder satt av til utvidelse av golfbanen
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2. Eksisterende VA-forhold og føringer for VAløsninger i planområdet
2.1. Eksisterende vannforsyningsanlegg
Tverrlia VA-drift AS har bygd ut et felles vannforsyningsanlegg for store deler av Tverrliaområdet. Anlegget er bygd i flere trinn. Kapasiteten til anlegget er utredet i en tidligere
rapport av Asplan Viak [1].
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.
Største uttaket som er testet til nå er ca 14 m3/time (3,5 l/s) og 406 m3/ på 2
dager for brønn GV5. Maksimal synk i brønnen var 11,8 meter. Det renner over i
brønn med ca 4 m3/time når en ikke
Det er lagt til rette for å etablere minst 5 ekstra grunnvannsbrønner i fjell,
spesielt området sør for Tverrlia 7.
Vannbehandlingsanlegget består av jern-/manganfjerning, avherding og UVbehandling. 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
strekningen, 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.
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Figur 2. Skjermbilde av driftskontrollanlegget for vannbehandlingsanlegget, Tverrlia7 Vannverk

Figur 3. Jern-/manganfilter i Tverrlia 7 Vannverk.
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2.2. Prinsipp eksisterende vannforsyning
I Figur 4 er det satt en opp en skjematisk framstilling av vannforsyningssystemet, både
utbygd og planlagt

Figur 4 Prinsippskisse av forsyningssystemet.

Figur 4 viser følgende:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lys blå hovedledning er bygd (Oppgradering av hovedledning i trykksone 6 og
ny R7 er foreløpig ikke bygd)
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]
Planlagt høgdebasseng HB3 vil forsynes fra reduksjonskum R6
Fremtidig mulighet med forsyning mellom HB1 og HB2
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 trykksone 3B
Trykkøkningsstasjon TR2B etableres i forbindelse med HB1 og forsyner
trykksone 2B
Hele systemet er tilrettelagt for også forsyning av vann fra Rukkedalen, se [2].
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Tverrlia Vannverk med tilhødende forsyningsområde er tilrettelagt for å kunne forsyne
området Einan 6, dersom det ikke etableres eget vannverk for Einan 6.
I Dimensjoneringsnotat fra mars 2021 [1] er det lagt til grunn tilknytting av 3800 enheter
på sikt, og reserve på 1500 enheter.
Det er i denne VA-planen også sett på muligheten for å etablere eget
vannforsyningsanlegg, slik at dette kan forsyne Einan6 samt supplere andre områder, dvs.
inngå i forsyningen til Tverrlia Vannverk.

2.3. Avløpsløsning
Alt avløpsvann fra hytter og leiligheter føres i dag til Nesbyen Renseanlegg
Det er bygd ny overføringsledning Ø315 for avløpsvann fra Einan til buffertank i
Rukkedalen. Det er tilrettelagt Ø250 retning Einan 6 i knutepunkt ved ny rundkjøring Einan
5.
Dimensjoneringsgrunnlaget for overføringsledningen er 5000 enheter/hytter, jfr [3] I
tillegg vil eksisterende Ø160 ledning fra Nattenområdet opprettholdes.
Total reservekapasitet for overføring avløpsvann ned til buffertank er god.
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3. Dimensjoneringsgrunnlag
3.1. Forsyningsvann
Utgangspunktet for planen er å legge til rette for utvidelse av golfbanen, samt
fritidsbebyggelse.
For videre dimensjonering kan følgende tabell legges til grunn ved detaljregulering av
delfelt. Tabellen er laget ut fra målt forbruk i Tverrlia-området [1].
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

I planen er det ikke fastsatt eksakt antall fritidsboliger siden dette blir endelig fastsatt ved
detaljregulering, men i utgangspunktet er det tenkt opp mot 500 enheter. Dette vil isåfall
gi følgende tabell for vannbruk:
Tabell 1: Dimensjonerende vannforbruk for Einan 6.

Trykksone/område
Fritidsboliger
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Antall
Ant. Pe pr.
Totalt Maksdøgn Makstime
enheter
enhet
antall pe
[l/s]
[l/s]
500
4,5
2250
4,58
10,68

Qmidl
Qmidl
[l/s] [m3/døgn]
3,91 337,50
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3.2. Brannvann
Ved dimensjonering av vannforsyning er det tilgang på brannvann som vil være det
dimensjonerende for hovedvannsforsyningen.
Nesbyen kommune aksepterer 6 km til nærmeste fyllepunkt for brannvann der det er
småhusbebyggelse (20 l/s). Det er etablert fyllepunkt brannvann både ved Bøgaset og ved
RK8-kummen ved Einan.
Det vurderes i detaljprosjektering om det skal lages tappepunkt i Einan 6 også
Ved større bebyggelse må det evt. etableres brannkummer i feltet med mulighet til uttak
av 50 l/s og en brannvannsreserve på 180 m3.
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4. Tilkobling vann og avløp
4.1. Alterantiv 1, tilkobling Tverrlia vannverk
Vannforsyning til Einan 6 kan kobles til vannforsyningssystemet for Tverrlia Vannverk.
Tilkoblingen til ledningsnettet kan gjøres nede ved Einan5/Solgrenda til forsyning
trykksone 7. Det er lagt klar VL160 ved planlagt rundkjøring.
Ny ledning føres opp igjennom reguleringsområdet. Prinsippet er vist i Figur 5.

Figur 5: Tilkobling til eksisterende ledningsnett for vann og spillvann for Einan 6.

For å etablere en sikker tosidig forsyning kobles vannledningen inn på
hovedvannledningen som overfører vann fra Tverrlia til Bøgaset (trykksone 5). Dette vil
sørge for en tosidig vannforsyning inn i Einan 6. En trykkreduksjonsventil monteres for å
redusere trykket fra trykksone 5 til 6, og videre fra sone 6 til 7 lenger nede i feltet.
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Figur 6: Tilkobling til hovedvannledningen ved Bøgaset, samt plan for høydebasseng og grunnvannsbrønner.

4.2. Alternativ 2, egen vannforsyning for Einan 6
Dersom Einan 6 skal bygges fullt ut med 500 enheter vil dette gå utover den
reservekapasiteten som Tverrlia vannverk har pr. dags dato [1]. Det kan da være behov for
en ekstra vannforsyning. Denne kan bygges ut og tilkobles det samme ledningsnettet, slik
at det vil være en supplerende vannforsyning som også vil komme deler av
forsyningsområdet til Tverrlia til gode, og på den måten sørge for en forbedret
forsyningssikkerhet, og minske belastningen på Tverrlia vannverk.
Det legges opp til at det kan etableres et høydebasseng for Einan 6 med tilhørende
vannforsyning fra grunnvannsbrønner. Et nytt vannverk etableres i nærheten av
grunnvannsbrønnene som vist på Figur 7.
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Figur 7: Grunnvannsbrønner og nytt vannverk.

4.2.1. Grunnvannsbrønner
Planlagt område for nye grunnvannsbrønner ligger i en randsone langs Sollihøgde, tett
inntil planområdet for Einan 6. Grunnvann i dette området har ikke samme nedslagsfelt
som Tverrlia vannverk, men tilhører nedslagsfeltet til Trondrudåne. Eksisterende brønner
på toppen av Sollihøgda har ikke registrert særlig god kapasitet med 50 og 300 liter/time.

Grunnvannsbrønner

Figur 8: Berggrunnskart ved Nesfjellet. Kilde: Berggrunn. Norsk berggrunnsdatabase

Rapport – VA-plan – Einan 6

12

Området hvor det er planlagt grunnvannsbrønner ligger i en randsone mellom to ulike
bergtyper, Metabasalt og Gabbro/Amfibolitt. Dette er tettere bergtyper som ofte gir
grunnvannsbrønner med lav kapasitet.
Brønner 3-500 l/h

Brønn30 l/h

Figur 9: Oversikt grunnvannsbrønner ved Sollihøgde. Kilde: Granada. Nasjonal grunnvannsdatabase.

Randsone

Figur 10: Oversikt over berggrunnen ved Sollihøgde. Kilde: Berggrunn. Norsk berggrunnsdatabase

Brønnene i områdene rundt som Trollset, Nystølen og Bøgaset har kapasiteter som ligger
mellom 50- 700 l/time. Dette er lite med tanke på enkelte brønner i Tverrlia som har en
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kapasitet på opp mot 9000 l/time. Siden området ligger i randsone mellom to ulike
bergtyper kan det være mulighet for at grunnvannsbrønnene har bedre kapasitet enn det
bergtypen skulle tilsi. Området er også gunstig med tanke på at det er avskjermet fra
bebyggelse, samtidig som det ligger nært Einan 6 med tanke på å tilknytte brønnene med
minst mulig naturinngrep. Området ligger også i nedslagsfeltet til Trondrudåne og ikke i
samme nedslagsfelt som Tverrlia. Råvannsbehov er opp mot 14 m3/døgn. Etablering av 2-3
brønner i første fase for å vurdere mulig kapasitet vil være hensiktsmessig,
En kombinasjon med forsyning fra Tverrlia Vannverk og forsyning fra vannverk i Einan 6 vil
være fornuftig, dersom uttaksmengden er begrenset.

4.2.2. Vannverk for Einan 6
Grunnvannet fra brønnene vil behandles i et eget vannverk. Det legges separate
vannledninger fra hver av grunnvannsbrønnene som etableres. Pumping fra hver brønn
alterneres, og gangtid tilpasses målt kapasitet i hver brønn. Disse pumpene pumper
vannet gjennom behandlingsanlegget til utjevningsbassenget.
Dersom det kan dokumenteres med vannanalyser at vannkvaliteten i råvannet fra
brønnene er hygienisk god, vil brønnene(vannkildene) og UV-anlegg være tilstrekkelig
som hygieniske barrierer.
Ut ifra fra erfaring med uttak av grunnvann i området, vil man forvente at det også må
installeres anlegg for fjerning av mangan/jern. Figur 11 viser Trollset vannverk som har en
tilsvarende størrelse på bygg og en type behandling av grunnvannet som man kan
forvente ved Einan 6.

Figur 11: Trollset vannverk.
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4.3. Høydebasseng
Det vil være behov før følgende volum i høydebasseng for Einan 6 basert på Tabell 1.
Brannvannsvolum: 50 l/s x 1 time = 180m3
Sikkerhetsvolum for 2250 pe (16 timers midlere vannforsyning):
2250 pe x 150 l/pe x 16/24 = 195 m3
Utjevningsvolum for 1166 pe (25% av maks døgnforbruk):
2250 pe x 150 l/pe x 1,5 x 25/100 = 66 m3
Nesbyen kommune forutsetter at brannvannsreserve (72 m3) alltid skal være tilgjengelig.
Det betyr at en får et totalvolum på 246 m3 (brannvannsreserve og utjevningsvolum).
Sikkerhetsvolumet inngår i dette totalvolumet.

4.4. Trykksoner
Einan 6 vil følge samme trykksoneinndeling som for Tverrlia. Trykksonene er vist i Tabell 2.
Tabell 2: Trykksoneinndeling for Einan 6.

Trykksone
5

Trykk bestemt av
Høydebasseng/evt

Statisk

Forsyningsområde Tappetrykk

trykk (kt)

(kt)

(mVs)

880

805-855

25-75

trykkøkningsstasjon
6

Høydebasseng

830

755-805

25-75

7

Høydebasseng

780

705-755

25-75

4.5. Prinsipp spillvann
Ny hovedledning legges ned til Einan, og ledes videre inn på overføringsledning fra Einan
til Rukkedalen. Tilkoblingspunktet er vist i Figur 5. For områder i Einan 6 som ikke får fall
inn mot hovedtraseen langs Bøgasetvegen, kan avløp ledes ned til Solgrenda. Et alternativ
for områder uten fall mot hovedtraseen er å etablere avløpspumpestasjon som pumper
opp til hovedledningen.
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5. Vassdrag og overvann
5.1. Nedbørfelt
Det er utført analyser i Scalgo Live for å generere avrenningslinjer som viser hvor vannet
teoretisk vil renne på terrenget. Info og data om nedbørfeltet er også hentet fra NVE sin
karttjeneste NEVINA.

5.2. Nedbørstatistikk
Det er benyttet IVF-kurve fra Nesbyen (Skoglund, stasjonsnr 24880) som har 20 år med
nedbørdata (1967 – 1986), vist i Tabell 3. Det er benyttet 200 års gjentaksintervall.
Tabell 3. Nedbørstatistikk i l/s ha.
RETURPERIODE

10

15

20

30

45

60

360
min

720
min

1440
min

(År)

min

min

min

min

min

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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5.3. Klimapåslag
Klimaprofil Buskerud anbefaler et klimapåslag som er tilpasset ulike regnvarigheter som
vist i Tabell 4.
Tabell 4: Klimapåslag for kraftig nedbør, avhengig av varighet og dimensjonerende gjentaksintervall. Kilde:
Norsk klimaservicesenter.

Dimensjonerende

Dimensjonerende

gjentaksintervall <50 år

gjentaksintervall >50 år

< 1 time

40%

50%

>1 – 3 timer

40%

40%

>3 – 24 timer

30%

30%

5.4. Beregning av vannmengder
5.4.1. Rasjonalle formel
Beregning av overvannsmengder ved bruk av den rasjonale formel:
𝑄𝑄 = 𝜑𝜑 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾

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 [3].

5.4.2. 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)
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5.4.3. 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. Typiske avrenningsfaktorer er vist i
Tabell 5 og Tabell 6 nedenfor.
Tabell 5: Avrenningsfaktor for et utvalg av karakteristiske terrengtyper[3].

Tabell 6: Avrenningsfaktor for et utvalg av terrengtyper og med ulik helning [5].
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5.4.4. Småfeltsformel
Nedbørsfeltet for Trondrudåne er så stort at den rasjonale formel medfører stor usikkerhet,
og det må derfor benyttes andre metoder. Den rasjonale formel benyttes kun som et
supplement.
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 [6].
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.

5.5. Kapasitet stikkrenner
Stikkrenner dimensjoneres iht. Flomberegninger og kulvertdimensjonering [7].
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 7: Kapasitet (l/s) for stikkrenner med innløpskontroll ved ulik utforming av innløpet [7].

Dimensjon innvendig [mm]

Innløpstype
(Se figur 4)

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 12: Ulike utforminger av innløp på stikkrenner [7].

5.6. Dimensjonerende vannmengder Trondrudåne
Nedslagsfeltet til Tronrudåne er vist i Figur 13. I tillegg til dette ligger en del av planen i
nedslagsfeltet til Einetjern. Dette er behandlet i VA-planen som ble laget i forbindelse med
Einan 4 [8].
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Figur 13: Nedslagsfelt for Tronrudåne.

Tabell 8: Oppsummering nedslagsfelt Tronrudåne.

Nedslagsfelt
Tronrudåne

Areal (ha)
1540

Høyde, topp (m)

Høyde, bunn (m)

Lengde (m)

1186

687

8500

Beregning av vannmengde for en 200-års flom ved bruk av den rasjonale formel:
Tc = 0,6 * L * H-0,5 + 3000 * Ase = 0,6 x 8500 x 464-0,5 + 0 = 237 min
𝜑𝜑 = 0,4

I237 = 23,0 l/s ha
A = 1540 ha
Kf = 1,3

𝑄𝑄 = 𝜑𝜑 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0,4 * 1540 x 23 * 1,3 = 18,4 m3/s

Beregninger gjennomført med småfeltsformelen:
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Tabell 9: Parametre for Tronrudåne hentet fra Nevina

Felt

Middelvannføring

Høydeforskjell

Effektivt

Konsentrasjonstid

Qn [m3/s]

H(m)

sjøareal

tc (min)

ASE
Tronrudåne

0,19

464

0,2 %

20

Tabell 10: Beregning av nedbørsintensitet for Tronrudåne

Areal [km2]

Qn [l/s km2]

Qm [m3/s]

Q200/Qm

Q200 [m3/s]

Q200 m/ KF
[m3/s]

15,4

16,7
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2,87

15,1

21,1
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5.7. Eksisterende kulvert for Trondrudåne
Eksisterende kulvert for Tronrudåne er en stålrenne som har en diameter på ca 2,8meter,
og leder alt vannet fra nedslagsfeltet gjennom denne under Trondrudvegen. Eksisterende
kulvert har kapasitet til å ta unna normale flommengder. Ved en 200-års flom vil vannet
stige opp over innløpet. Beregnet vannstand går ikke over veien, men det vil være fare for
bortvasking og ødeleggelser på veien. Det vil også være fare for erosjon ved utløpet av
kulverten hvor vannhastigheten vil være stor.

Figur 14: Eksisterende kulvert for Tronrudåne
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Figur 15: Beregnet strømning i eksisterende Ø2800 kulvert ved en 200-årsflom inkludert klimapåslag.

5.8. Overvannshåndtering Einan 6
5.8.1. Nedslagsfelt
Planen for Einan 6 omfatter deler av nedslagsfeltet til Trondrudåne og Lislesetbekken som
renner ned til Einetjern før bekkene samles på nedsiden av veien. Området er i dag urørt
natur foruten Bøgaset veien som går gjennom området som består av myrlendt terreng og
furuskog. Ut ifra dette er området gitt en avrenningsfaktor på 0,3. Figur 16 viser delfelt A
som har avrenning direkte mot Trondrudåne, og del delfelt B som har avrenning mot
Einetjern.
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Delfelt A

Delfelt B

Figur 16: Nedslagsfelt som blir påvirket av planen for Einan 6. Det grønne skraverte området går direkte mot
Trondrudåne, mens det oransje skraverte feltet har avrenning mot Einetjern.
Tabell 11: Deltfelt A og B oppsummert

Areal [ha]

Avrenningsfaktor

Høydeforskjell [m]

Tilrenningstid [min]

Delfelt A

94

0,3

109

93

Delfelt B

46

0,3

109

93

5.8.2. Dagens avrenning fra delfelt A
Dagens avrenning fra delfelt A ved en 200-års returperiode er summert opp i Tabell 12 og
er på totalt1184 l/s.
Tabell 12: Beregning av dagens avrenning fra delfelt A.

Delfelt A

Tilrenningstid [min]

Nedbørsintensitet I200 [l/s*ha]

Avrenning Q [l/s]

93

42

1184

5.8.3. Dagens avrenning fra delfelt B
Siden deltfelt B har avrenning mot Lislesetbekken i vest er feltet delt opp i mindre felt hvor
avrenning er beregnet ned til Lislesetbekken som går ned gjennom området. Det er satt
opp 6 underfelt basert på eksisterende avrenningslinjer. Disse linjene er generert med
hjelp av Scalgo Live og viser eksisterende naturlige avrenningslinjer i terrenget.
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B4

B3
B6

B1

B2

B5

Figur 17: Oversikt over delfelt B1-B6

Tabell 13: Deltfelt B1-B6 oppsummert

Areal [ha]

Avrenningsfaktor

Høydeforskjell

Lengde

Delfelt B1

3,08

0,3

22

300

Delfelt B2

7,61

0,3

25

400

Delfelt B3

4,62

0,3

27

230

Delfelt B4

10,8

0,3

97

740

Delfelt B5

21,1

0,3

94

600

Delfelt B6

7,6

0,3

50

248

Tabell 14: Beregning av dagens avrenning fra delfelt B1-B6.

Tilrenningstid [min]

Nedbørsintensitet I200 [l/s*ha]

Avrenning Q [l/s]

Delfelt B1

38

75

69

Delfelt B2

48

67

153

Delfelt B3

27

85

117

Delfelt B4

46

69

222

Delfelt B5

37

76

480

Delfelt B6

21

97

220

Den totale avrenning fra hele felt B er i dag 1261 l/s ved en 200-returperiode.
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5.8.4. Avrenning ved utbygging
5.8.4.1 Beregning av konsentrasjonstid
En utbygging av Einan 6 vil påvirke avrenningen fra området. For å beregne avrenning fra
området når det er utbygd benyttes den rasjonelle metoden, men med noen justeringer.
Formelen for konsentrasjonstid er beregnet på bruk i naturlige felt.
Konsentrasjonstid for naturlige felt: Tc = 0,6 * L * H-0,5 + 3000 * Ase
For å bruke denne i utbygde områder må formelen tilpasses. Dette gjøres ved å bytte ut
0,6 med en K-faktor tilpasset terrenget [3].
Tc = K * L * H-0,5 + 3000 * Ase
For et utbygd felt kan K-faktoren settes denne til 0,3. Området vil ha mye naturlig
vegetasjon, men en høyere andel tette flater som tak og grusveier, samt plen og grøfter
som leder vannet raskere bort. For delfeltet settes K-faktoren til 0,4-0,45 for beregning av
konsentrasjonstiden.
5.8.4.2 Beregnet avrenning ved 200-års gjentaksintervall for Delfelt A og B1-B6
Tabell 15: Beregnet avrenning fra delfelt B1-B6.

Tc [min]

I I200 [l/s*ha]

Q200 [l/s]

Q inkl klimafaktor [l/s]

Delfelt A

69

55

1873

2810

Delfelt B1

28

80

172

258

Delfelt B2

32

80

279

418

Delfelt B3

20

100

180

270

Delfelt B4

30

80

462

693

Delfelt B5

25

90

967

450

Delfelt B6

15

110

348

523

Total avrenning fra felt B1-B6 er beregnet til 2612 l/s etter utbygging. Ved å regne hele felt
B under ett med en konsentrasjonsfaktor på 0,3 og 0,4 (Tabell 16) får vi omtrent det
samme resultat som betyr at avrenning øker til mellom 2118 og 2648 l/s.
Tabell 16: Samlet beregning av delfelt B med ulike K-faktorer for konsentrasjonstiden.

Delfelt B

K-faktor

Tc [min]

I I200 [l/s*ha]

Q200 [l/s]

Q inkl klimafaktor [l/s]

0,3

40

75

1765

2648

0,4

53

60

1412

2118
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5.8.4.3 Total avrenning
Total avrenning fra felt A som går mot Trondrudåne øker fra ca 1184 l/s til ca 1873 l/s, og
avrenning fra felt B mot Einetjern øker fra ca 1216 l/s til ca 2612 l/s.

5.8.5. Åpne grøfter
Det legges opp til å lede overvann i åpne grøfter gjennom området, og Tronrudåne og
Lislesetbekken skal holdes mest mulig åpne. Overvannet fra veger/plasser ledes i åpne
grøfter ned til Tronrudåne eller Lislesetbekken og erosjonssikres som vist i Figur 18. For å
sikre fordrøyning skal takvann og vann fra tette flater gå til grøntområder, og i minst mulig
grad ledes bort i rør. For bortleding av overvann skal det benyttes grønne grøfter for å
sikre mest mulig fordrøyning av overvannet.

Figur 18. Aktuell erosjonssikring av veggrøfter
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Figur 19. Eksempel på åpen overvannsgrøft. Løpene kan sikres med bruk av stein/blokk fra området.
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