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1 Sammendrag 

Vestby kommune planlegger regulering av et område på Kolås i Son til boliger. Området 

består i dag av hytter, men flere er brukt som boliger. Reguleringsplanen vil innebære en 

bruksendring fra fritidsbebyggelse til helårbebyggelse. Det aller meste av planområdet er 

bygget ut i dag, men det er noen tomter/områder som gir rom for utbygging av ny 

bebyggelse. Overvannsplanen fokuserer på behov knyttet til utbygging av disse tomtene, 

samt en helhetlig vurdering av avrenningsmønster, flomveier og behov i planområdet.  

 

Overvannshåndteringen skal være åpen og lokal og følge 3-trinnsstrategien. Kommunens 

overvannsveileder og bestemmelser setter krav til maksimalt 15 l/s*ha avrenning fra tomt 

og krav til fordrøyning av et 25 års regn. Det er gjort vedtak om minimum tomtestørrelse på 

1500 m² for planområdet. Det er gjort overordnede beregninger for en eksempeltomt med 

denne størrelsen for å finne avrenningsmengde og nødvendig fordrøyningsvolum. 

Beregningene gir maksimal spissavrenning på 25,4 l/s fra en slik tomt. Det er også beregnet 

et nødvendig fordrøyningsbehov på 27 m³ for et 25 års regn med utgangspunkt i maksimal 

avrenning fra tomten på 15 l/s*ha. Det anbefales at det gjøres skjønnsmessige vurderinger 

for hver enkelt tomt der det etableres ny bebyggelse, angående i hvilken grad 

fordrøyningskravet skal følges. Forhold som spiller inn kan være dagens avrenningssituasjon, 

graden av naturlig skogsareal, nærhet til resipient og kvalitet på flomveiene i nærheten av 

tomten. Ved etablering av mer tette flater langt Kolåsveien i forbindelse med ny gang- og 

sykkelveg, må det sikres at 3-trinnsstrategien følges også her. 

 

En analyse av dagens avrenningsmønster og flomveier viser at flomveiene i hovedsak følger 

vegsystemet eller går over naturområder fram til resipient. Det er ikke indentifisert særlig 

problematiske områder knyttet til flom. Notatet presentert muligheten for å flytte en flomvei 

som i dag går gjennom bebyggelse i Kolåsveien 72 og 68, til å følge Kolåsveien dersom det 

gjøres endringer på vegen med etablering av fortau eller gang- og sykkelveg.  

2 Innledning  

Vestby kommune ønsker å regulere et nytt boligområde på Kolås i Son. I den forbindelse 

skal det utarbeides en overvannsplan for området. COWI er engasjert av Vestby kommune 

for dette arbeidet. Denne rapporten inneholder en redegjørelse av planlagt overvannsystem, 

med overvannsplan og tilhørende beregninger.  

 

Områdereguleringsplan for området er vist i Figur 1. 
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Figur 1. Områdereguleringsplan for Kolås (Vestby kommune). 
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3 Områdebeskrivelse  

3.1 Dagens situasjon 

Oversikt over planområdet i dag er vist i Figur 2. I nord ligger planområdet langs Kolåsveien, 

mens det i den sørlige delen dekker et område fra Kolåstjern og ned mot havna. Området 

består i dag hovedsakelig av spredt bebyggelse med hytter med tilhørende uteområder. 

Området preges av mye naturlig vegetasjon, skogholt og naturområder rundt Kolåstjern.  

 

Figur 2. Planområdet, dagens situasjon. 
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3.2 Situasjon etter utbygging  

Områdereguleringsplanen legger opp til regulering til boligområde på store deler av 

planområdet. De arealene som reguleres til boliger er delt i 12 delfelter, B1-B12. Alle 

delfeltene inngår i overvannsplanen, selv om det for to av dem (B1 og B10) stilles krav til 

detaljreguleringsplan.  

 

Alle delfeltene utenom B10 er regulert til frittliggende boligbebyggelse, mens B10 er regulert 

til boligbebyggelse med noe høyere utnyttelsesgrad. Det er vedtatt at eiendommene i 

planområdet (utenom B10) skal være på 1500 m² med en boenhet per tomt. Det tilsvarer i 

underkant av 200 boliger i planområdet. Reguleringsplanen handler først og fremst om 

bruksendring fra fritidsbebyggelse til helårsboliger. Det er noen tomter på planområdet som 

kan bygges med nye boliger, men det vil ikke bli fortetting av området, da dagens struktur 

ønskes bevart. Planforslaget innebærer også justeringer på Kolåsveien, der det skal 

etableres fortau langs veien noen steder og separat gang- og sykkelveg på enkelte 

strekninger.  

4 Grunnlag  

4.1 Grunnforhold og infiltrasjon  

Kvartærgeologisk løsmassekart fra NGU viser at det er litt varierende grunnforhold i 

området, se Figur 3. Hoveddelen av planområdet er klassifisert med bart fjell, mens 

resterende areal består av marin strandavsetning, tykk havavsetning, og noe torv og myr 

ved Kolåstjern. Bebyggelsen ligger for det meste i områder med bart fjell og tynt 

løsmassedekke. 

 

Norconsult har i 2020 gjort en geoteknisk vurdering av planområdet på oppdrag fra Vestby 

kommune. Rapporten viser bl.a. til NGUs løsmassekart, og bekrefter at planområdet i 

hovedsak består av bart fjell i dagen eller et tynt løsmassedekke. Helt i nord, mellom 

Kolåsveien og planområdets avgrensning, anbefaler Norconsult at det utføres 

grunnundersøkelser for å avkrefte/bekrefte forekomst av kvikkleire, da det i dette området 

ikke ble observert berg i dagen.  

 

Med bakgrunn i et hovedprinsipp om å i størst mulig grad ha en lokal håndtering av 

overvann for planområdet, vil det være ønskelig å infiltrere overvann i grunnen. Løsmassene 

må i så fall være av en slik karakter at dette er mulig. Grunnforholdene i området resulterer i 

varierende forhold for infiltrasjon, se Figur 4. Det er noen arealer med godt egnede masser 

for infiltrasjon nord i planområdet, og et lite område sørvest for Kolåstjern. Resten av 

planområdet er klassifisert som uegnet for infiltrasjon. 
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Figur 3. Løsmassekart (NGU). Planområdet markert i rødt.  

 

Figur 4. Infiltrasjonspotensiale (NGU). Planområdet markert i rødt.  
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4.2 Dagens avrenningsmønster og flomveier  

Det er gjennomført en overordnet analyse av dagens overflateavrenning med programmet 

Scalgo. Avrenningsmønsteret programmet genererer er basert på en terrengmodell med 1x1 

m i oppløsning. Analysen tar ikke hensyn til ledningsnettet. Analysen viser heller ikke 

utbredelsen av dreneringslinjene/flomveiene, kun retning og mønster på avrenningen. 

 

Oversikt over avrenningsmønster for hele planområdet er vist i Figur 5. Avrenningen ledes til 

flere resipienter. Nord på planområdet ledes avrenningen til Kolåsveien og videre mot vest til 

Stamnesbekken. Østsiden av Revlingsåsen, øst for Kolåsveien, har avrenning mot Kolåstjern, 

det samme gjelder arealene rett øst for tjernet. Kolåsveien har et høybrekk som deler 

avrenningsretningen i nordlig og sørlig retning. Sør for høybrekket ledes avrenningen langs 

Kolåsveien, og videre i sørvestlig retning til et bekkedrag før utløp i sjøen. Enda lenger sør i 

Kolåsveien går det en drenslinje langs veien med utløp ved havneområdet. Området sør for 

Kolåstjern har avrenning mot elven Såna i sør, der deler av avrenningen følger bekken som 

ledes fra utløpet fra Kolåstjern og til Såna.  
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Figur 5. Avrenningsmønster for hele planområdet (Scalgo).
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4. 3 Eksisterende ledningsnett

Det ligger eksisterende overvannsnett i området. Figur 6 viser et kart over ledningsnettet,

både overvann-, spillvann- og vannledninger (kart mottatt fra Vestby kommune).

I krysset Kolåsveien og Revlingåsveien starter det en overvannsledning som går sørover

langs Kolåsveien, vestover inn Kjøvangveien før den ledes til utslipp i sjøen. Det ligger også

overvannsledninger i området sør for Kolåstjern. Ledninger her langs Gamle Kolåsvei kobles

til systemet i Kolåsveien, mens overvannsnett i Fergeveien ledes sørøstover og har utslipp i

Såna. Det ligger også noen overvannsledninger nord på planområdet ved Kolåsveien, som

slipper vann vestover til Stamnesbekken.

Figur 6. VA-ledningsnett i området. Overvannsledninger markert med svart.
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Stamnesbekken

OV-nett i

Fergeveien med

utslipp i Såna

OV-nett i

Kolåsveien med

utslipp i sjøen
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4.4 Befaring 

Det ble gjennomført befaring av planområdet 22.09.2021. Det hadde i tiden før befaring 

vært en relativt tørr værperiode. Drenslinjene og avrenningsmønsteret vist i kap. 4.2 ble 

gjennomgått på befaringen. Det ble fokusert på steder der flomveier krysser veier, endrer 

retning, ved nærhet til bebyggelse etc. Avrenningsmønsteret generert i Scalgo stemmer godt 

med det som ble observert på befaring. Figur 5 til 7 kan derfor legges til grunn som dagens 

avrenningsmønster.  

Området har mye naturtomter, med berg i dagen og skogsvegetasjon. Det var generelt lite 

tegn etter tydelige drensveier, erosjon eller flomveier på overflaten på steder med 

vegetasjon. Det kan gi indikasjon på at det er diffus avrenning mange steder. Det vil si at 

avrenningen renner på overflaten over et større areal, istedenfor å samle seg i drenslinjer 

med en gang. Eksempelvis var det ikke mulig å se tegn til flomveien på overflaten nord på 

planområdet, der flomveien krysser Kolåsveien og renner videre vestover mot 

Stamnesbekken.  

 

Avrenningen samles mange steder i grøfter langs veiene, spesielt langs Kolåsveien, se Figur 

7. Her er det kuppelrister som samler opp overvann og leder det til overvannsnettet. Mange 

av de mindre veiene i planområdet er grusveier. Flere av disse hadde tegn til erosjon, se 

Figur 7. Erosjonsskader vil også kunne oppstå andre steder med bratt terreng.  

 

Det ble ikke indentifisert områder som er spesielt sårbare for flom i planområdet. Flomveiene 

går i hovedsak langs veger eller krysser jorder/grøntområder. Det er kun et par steder at det 

går drenslinjer langs bebyggelse. Dette gjelder ved Kolåsveien 84 og 86, og ved nr. 68 og 

72, se Figur 8. Se kap. 5.4 for videre beskrivelse av disse flomveiene, samt beregning av 

flomavrenning i Kolåsveien.  

 

   

Figur 7. Bilder fra befaring. Venstre: grøft lang Kolåsveien, med kuppelrist. Høyre: Seljebuveien ned mot 

Kolåsveien, viser tegn til erosjon i grusveien.  

Kuppelrist 
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Figur 8. Eiendommer med drenslinje/flomvei tett på bygning. 

4.5 Kommunale anbefalinger og krav  

Kommunen krevet generelt at alt overvann fra eiendommer føres til terreng eller på annen 

måte blir håndtert på egen eiendom. Kommuneplanens bestemmelse §13 stiller krav til at 

det ved regulering utarbeides en overvannsplan i samsvar med kravene i §18. Denne 

paragrafen (§18) sier at det skal utarbeides overvannsløsninger slik at avrenningen fra 

områdene ikke overstiger 15 l/s*ha, og at inntil et 25 års regn blir fordrøyd. For 

flomvannføring utover et 25 års regn, skal det sikres trygge flomveier.  

 

I tillegg til bestemmelsene i kommuneplanen gjelder overvannsveilederen 

"Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør (2018).  

 

3-trinnsstrategien for overvann skal benyttes:  

1 Infiltrere lett nedbør 

Grønne områder fanger opp og holder tilbake de første 10-20 mm regn. 

2 Forsinke og fordrøye mer omfattende nedbør 

Åpent og/eller lukket fordrøyningsvolum holder tilbake mindre flomepisoder (som 

tilsvarer nedbør med 20-25 års gjentaksintervall).  

3 Sikre trygge flomveier for den ekstreme nedbøren 

Flomveier skal sikres for 200-års gjentaksintervall. 

86 

84 

72 

68 
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Figur 9. Illustrasjon av 3-trinnsstrategien.

5 Overvannshåndtering

5. 1 Hovedprinsipp for overvannshåndtering

Overvannshåndteringen baseres på følgende hovedprinsipper:

› Etterstrebe åpen og lokal håndtering av overvannet.

› Avrenning skal ikke medføre flomproblemer nedstrøms.

› Avrenningen fra området skal ikke forverre tilstanden i resipientene.

› Avrenningen fra tette flater skal ledes til, og forsinkes på terreng, samt infiltreres, så

langt dette er mulig.

› Området skal ha en terrengutforming som sikrer en trygg utledning av flomvann ved

ekstremvær.

› Overvannssystemet må være tilpasset områdets topografi og plassering av bygg og

infrastruktur. Nye bygg tilpasses topografien og høydesettes så langt det lar seg gjøre

iht. prinsippet i Figur 10.
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Figur 10. Prinsipp for høydesetting av tiltaksobjekter for å ivareta overvannshåndtering og trygge 

flomveier.  

5.2 Overvannsberegninger  

Forutsetninger for overvannsberegningene:  

› Beregningene er utført med den rasjonelle formel. 

› Nedbørsdata er hentet fra IVF-kurven til målestasjonen på Ås - Rustadskogen 

(måleperiode 1974-2017, 41 sesonger).  

› Dimensjonerende gjentaksintervall settes til 25 år for trinn 2.  

› Det benyttes en klimafaktor på 1,4 i henhold til overvannsveilederen.  

› Avrenning fra hver tomt skal ikke overstige 15 l/s*ha.  

 

Beregningen utføres med den rasjonelle formel: 

𝑄25 å𝑟 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 ∗ 𝑘𝑓 

𝐶 = 𝐴𝑣𝑟𝑒𝑛𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝐼 = 𝑁𝑒𝑑𝑏ø𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (
𝑙

𝑠
∗ ℎ𝑎) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 (ℎ𝑎) 
𝑘𝑓 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

Avrenningsfaktorer baseres på Statens vegvesens Håndbok V240 Vannhåndtering. 

Ettersom dette er en overvannsplan til en områderegulering, vil overvannsberegningene 

gjøres på et overordnet nivå iht. det detaljnivået plansaken er på. Det er ikke laget konkrete 

utbyggingsplaner, men gitt føringer for tomtestørrelse og utnyttelsesgrad. Et felt (B10) er 

satt av til boligutbygging med foreløpig antall på 6 boliger. For resterende felter er det 

vedtatt tomter på 1500 m² med en boenhet per tomt. For disse områdene er det en 

begrensning på maksimalt 300 m² bruksareal (BRA) per tomt. 

 

Bygg

Grøntstruktur
/vannanlegg

Vassdrag

Veier/plasser
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Det vil ikke gjøres beregninger for hver enkelt del eller alle tomtene i planområdet, men det 

gjøres en beregning for et eksempeltomt på 1500 m² som vil være representativt for 

tilsvarende tomter som bygges ut.  

 

Grunnforholdene tilsier at det er uegnede forhold for infiltrasjon på majoriteten av 

planområdet. Det beregnes derfor ikke med infiltrasjon til grunnen. Opptak av vann i 

vegetasjon og på overflaten vil likevel tas hensyn til ved valg av avrenningsfaktorer.  

 

I tillegg til å åpne for utbygging av tomter med boliger, er det planlagt noen steder fortau og 

andre steder gang- og sykkelveg langs Kolåsveien. På de strekningene som får fortau vil 

mengden tette flater kun øke marginalt sammenlignet med i dag, mens der det etableres 

gang- og sykkelveg vil mengden tette flater øke i større grad. Endringer i Kolåsveien med 

etablering av mer tette flater må også følge 3-trinnsstrategien, og overvann må fordrøyes 

slik at avrenningsmengden nedstrøms ikke øker. Det vil ikke i denne overvannsplanen gjøres 

detaljerte beregninger for fordrøyningsbehov for endringene i Kolåsveien, men det presiseres 

at det i forbindelse med vegprosjekteringen må etableres grøfter eller andre tiltak som sikrer 

god overvannshåndtering i henhold til 3-trinnsstrategien.  

 

Beregning for tomtestørrelse på 1500 m² (Felt B1-B9, B11 og B12): 

 

Det gjøres antagelser for arealbruk. Det antas 175 m² med takflater ut ifra kravet om maks 

300 m² BRA. Det skal være to parkeringsplasser per tomt, dette er antatt å være grus. 

Resten av tomtene beregnes som grønne uteområder, enten som naturlig skogsareal eller 

plen. Oversikt over arealer og avrenningsfaktorer er vist i Tabell 1.  

Midlere avrenningsfaktor for tomten er beregnet til 0,46.  

Tabell 1. Oversikt over overflater og avrenningsfaktorer for en eksempeltomt. 

Arealtype  Areal (m²) Avrenningsfaktor 

Tak 175  0,9 

Grus, permeable 

dekker 

50 0,5 

Grønt/gress 1275 0,4 

Totalt  1500 0,46 

 

Konsentrasjonstiden settes til 10 minutter.  

 

› Maksimal avrenning ved et 25 års regn (uten fordrøyning): 

Da konsentrasjonstiden settes til 10 minutter vil det være en regnhendelse med 10 

minutters varighet som vil gi maksimal spissavrenning fra tomten. Nedbørintensiteten 

for denne regnhendelsen er 263,3 l/s*ha for 25 års gjentaksintervall.  

𝑄25 å𝑟 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 ∗ 𝑘𝑓 = 0,46 ∗ 263,3
𝑙

𝑠 ∗ ℎ𝑎
∗ 0,15 ℎ𝑎 ∗ 1,4 = 25,4

𝑙

𝑠
 

› Beregnet nødvendig fordrøyningsvolum 

Avrenning ut fra tomten skal være maksimalt 15 l/s*ha. For en tomt på 1500 m² (0,15 

ha), tilsvarer dette 2,25 l/s. Denne mengden settes som tillatt utslipp fra tomten i 

beregningene.  
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Dimensjonerende nedbørsvarighet er den varigheten som skaper det største nødvendige 

fordrøyningsvolumet. For et 25 års regn på denne tomten vil en 90 minutters 

regnhendelse gi det største fordrøyningsvolumet, og denne er beregnet til 27 m³ 

(beregninger i vedlegg).  

Felt B10 

 

Felt B10 er regulert til boligbebyggelse, og det vil trolig være marginalt mer utbygget enn for 

resterende felter i planen. Det er foreløpig antatt ca. 6 boliger på feltet, som tilsvarer litt 

mindre tomter per bolig enn 1500 m². Det gjøres likevel ikke egne beregninger for dette 

feltet da det er såpass liten forskjell fra resterende del av planen. Det er krav om 

detaljreguleringsplan på dette feltet, og må uansett gjøres beregninger i senere faser.  

 

 

Figur 11. Utklipp av plankartet med markert felt B10. 

 

Kommentar til beregningene  

 

Prinsippberegningen for en tomtestørrelse på 1500 m² har inkludert hele tomten. Til senere 

faser i byggesaker og utarbeidelse av detaljert overvannsplan ved utbygging, bør det tas en 

vurdering fra tomt til tomt hvilke deler av tomten som skal inngå i overvannsberegningene 

og som skal oppfylle kravet om fordrøyning. Da det er mye naturareal og mange store 

naturtomter, kan det være aktuelt å ikke inkludere hele tomten i beregningene. Dette kan 

gjelde deler av tomten som f.eks. har avrenning direkte til en nedstrøms bekk eller til 

Kolåstjernet, eller steder der avrenningen ledes til skogsareal der det ikke er til fare for 

nedstrøms bebyggelse. Dermed kan nødvendig fordrøyningsvolum per tomt reduseres 
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sammenlignet med det som er kommet fram i dette notatet. Beregningene som er gjort har 

også lagt til grunn at det er ett fordrøyningstiltak. Resultatet vil kunne variere dersom det er 

flere tiltak. Beregnet nødvendig fordrøyningsvolum i dette notatet må derfor ses på som et 

overslag på et overordnet stadium. Til byggesaker ved utbygging i området må planlegging 

av overvannsystem, tiltak og beregninger gjøres. 

5.3 Mulige overvannsløsninger og aktuelle problemstillinger 

Da det ikke er konkrete utbyggingsplaner, vil det heller ikke bli presentert konkrete 

overvannsløsninger i denne overvannsplanen. Det presenteres likevel gunstige tiltak og 

prinsipper som kan brukes ved videre planlegging i området.  

 

› Taknedløp på terreng 

Taknedløp bør ledes ut på terreng til infiltrasjon, istedenfor å kobles til ledningsnettet. 

Vannet må ledes ut fra bygningskroppen, og kan med fordel ledes til overvannstiltak 

som f.eks. et regnbed.  

› Bruk av permeable overflater 

Det er fordelaktig med bruk av permeable overflater, fremfor tette flater som f.eks. 

asfalt. Dette gir mulighet for infiltrasjon av overvann til grunnen, og vil bidra til å i 

større grad bevare det naturlige hydrologiske kretsløpet. Permeable overflater vil kunne 

redusere og forsinke avrenningen noe sammenlignet med tette flater. Eksempler på 

permeable flater er grus/singel, permeabel belegningsstein eller armert gress og kan for 

eksempel brukes på parkeringsplasser eller interne gangveier på tomten. 

› Plassering av tiltak 

Plassering av overvannstiltak må tilpasses topografien på tomten. Generelt bør tiltak 

plasseres i lavpunkt med størst mulig tilrenningsareal. Det må passes på hvor 

avrenningen ledes ut av tomten slik at det ikke skaper problemer for naboer og 

tilliggende tomter.  

› Tilpasning til overvannsnettet 

Da det ligger overvannsnett flere steder i planområdet er det hensiktsmessig å ta dette 

med i planleggingen av overvannssystem ved utbygging. Overløp ut fra tomtene kan 

med fordel ledes til sluk i nærheten, dersom dette er mulig.  

› Åpne tiltak, ønsker ikke lukkede tiltak 

Overvannsveilederen setter krav til bruk av åpne overvannstiltak så langt dette er 

mulig, men åpner for lukkede tiltak ved behov. For dette planområdet bør det kun 

brukes åpne tiltak. Det er ikke ønskelig med lukkede tiltak, og vil ikke være 

hensiktsmessig for områder med eneboligbebyggelse.  

Dersom det ikke er mulig å tilfredsstille kravene til fordrøyning med åpne tiltak bør det 

gjøren en skjønnsmessig vurdering av hva som er best mulig helhetlig løsning.   
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5.4 Flomveier  

Dagens flomveier skal som utgangspunkt ikke endres som følge av utbygging innen området. 

Tomter som bygges ut må påse at det etableres en trygg flomvei ut av tomten og som 

knyttes til eksisterende flomvei. Dagens avrenningsmønster og flomveier er tidligere vist og 

beskrevet i Figur 5 i kap. 4.2. Flomveier følger i hovedsak vegsystemet i området. Det er 

ikke identifisert særlig problematiske flomveier. Som beskrevet i kap. 4.4 er det dog 

identifisert noen tomter med drenslinjer tett på bebyggelse, se også Figur 8. For nr. 86 og 84 

er oppstrøms areal lite og dersom det skal gjøres tiltak her må det gjøres på eget initiativ av 

grunneier. For nr. 68 og 72 er det to ulike drenslinjer som renner over tomtene. Den ene 

kommer fra oppstrøms skogsareal, og er ikke hensiktsmessig å gjøre noe med i denne 

planen, annet enn at grunneier selv gjør eventuelle tilpasninger på egen tomt. Den andre 

drenslinjen kommer inn på tomtene fra Kolåsveien i vest. Denne er det hensiktsmessig å 

lede langs Kolåsveien, dersom dette er mulig i forbindelse med fremtidige endringer på 

Kolåsveien. En illustrasjon av mulig endring av flomveien er vist i Figur 12. Uavhengig av om 

det etableres separat gang- og sykkelveg, eller fortau langs Kolåsveien er det viktig at 

flomveiene tas hensyn til i planleggingen av veien. 

 

 

Figur 12. Flomvei ved Kolåsveien 72 og 68. Viser mulig endring i flomvei. Eksisterende situasjon er vist 

med blå drenslinjer, eventuell endring av flomveien langs Kolåsveien er vist i lilla drenslinje. 

72 

68 
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5.4.1 Flomberegning 

Det gjøres flomberegninger for å finne avrenningsmengden i Kolåsveien ved to punkter; sør 

på planområdet der flomveien forlater Kolåsveien og ledes over jordet vest for veien, og der 

flomvei krysser Kolåsveien i nord og ledes vestover til Stamnesbekken. Det beregnes 

flomavrenning for både 25, 100 og 200 års gjentaksintervall.  

Figur 13 viser nedbørfeltene. Nedbørfeltet i den sørlige delen har et areal på 4,34 hektar, 

mens nedbørfeltet i nordenden av planområdet er på 3,9 hektar.  

   

Figur 13. Nedbørfelt til flomveier i Kolåsveien, som det beregnes flommengder for. Venstre: nedbørfelt i 

sørlig del, høyre: nedbørfelt i nordlige del av planområdet. 

Avrenningsfaktoren settes til 0,4 (etter kategorien "lite tettbebygd boligområde" i Statens 

vegvesens håndbok V240 Vannhåndtering). For 100 og 200 års regn justeres 

avrenningsfaktoren med en korreksjonsfaktor på 1,3 (håndbok V240), og avrenningsfaktoren 

øker dermed til 0,52.  

Hastighetsmetoden er benyttet for å finne konsentrasjonstiden for nedbørfeltet. Det er antatt 

overflatestrømning over gress de første 100 meterne, deretter er det kanalisert strømning 

langs Kolåsveien i grøfter. Dette gir en konsentrasjonstid på i overkant av 30 minutter for 

begge nedbørfeltene. Dimensjonerende nedbørsvarighet tilsvarer konsentrasjonstiden. 

Dermed benyttes verdier i IVF-kurven for 30 minutter som dimensjonerende 

nedbørsvarighet.  

 

Beregnet flomvannføring for begge nedbørfeltene/flomveiene er presentert i Tabell 2. Det er 

benyttet klimafaktor 1,4 i beregningene.  
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Tabell 2. Beregnet flomvannføring i flomveiene i Kolåsveien. 

  
Gjentaks-
intervall 

Areal 
(ha) 

Avrennings-
faktor 

Dimensjonerende 
nedbørvarighet 

Nedbørintensitet 
(l/s*ha) Q (l/s) 

Nedbørfelt 

sør i 
Kolåsveien 

25 år 4,34 0,40 30 130,6 317 

100 år 4,34 0,52 30 160,1 506 

200 år 4,34 0,52 30 174,7 552 

Nedbørfelt 
nord i 

Kolåsveien 

25 år 3,90 0,40 30 130,6 285 

100 år 3,90 0,52 30 160,1 455 

200 år 3,90 0,52 30 174,7 496 

6 Oppsummering 

Overvannsplanen fokuserer på behov knyttet til de tomtene som eventuelt bygges ut, samt 

en helhetlig vurdering av avrenningsmønster, flomveier og behov i planområdet.  

Overvannshåndteringen skal være åpen og lokal og følge 3-trinnsstrategien. Det er gjort 

overordnede beregninger for en eksempeltomt på 1500 m² for å finne avrenningsmengde og 

nødvendig fordrøyningsvolum iht. kommunens krav og retningslinjer. Beregningene gir 

maksimal spissavrenning på 25,4 l/s fra en slik tomt. Det er også beregnet et nødvendig 

fordrøyningsbehov på 27 m³ for et 25 års regn med utgangspunkt i maksimal avrenning fra 

tomten på 15 l/s*ha. Det anbefales at det gjøres skjønnsmessige vurderinger for hver enkelt 

tomt der det etableres ny bebyggelse angående i hvilken grad fordrøyningskravet skal 

følges. Ved etablering av mer tette flater langt Kolåsveien i forbindelse med ny gang- og 

sykkelveg, må det sikres at 3-trinnsstrategien følges også her. 

 

Dagens flomveier følger i hovedsak vegsystemet eller går over naturområder fram til 

resipient. Det er ikke indentifisert særlig problematiske områder knyttet til flom. Notatet 

presenterer muligheten for å flytte en flomvei slik at den følger Kolåsveien dersom det gjøres 

endringer på vegen med etablering av fortau eller gang- og sykkelveg.  
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Vedlegg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning av dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig utjevningsvolum 

Ås-Rustadskogen

År 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 60 90 120 180 360 min. 720 min. 1440 min.

2 141.6 113.3 95.8 71 52.9 42.6 33.2 26.4 19.5 12.7 8.6 5.3

5 190.3 151.6 126.2 94.9 71.3 57.7 45.8 35.6 26.3 16.6 10.7 6.5

10 222.6 176.9 146.3 110.7 83.5 67.6 54.2 41.8 30.7 19.1 12.1 7.3

20 253.5 201.2 165.5 125.8 95.2 77.2 62.3 47.7 35 21.6 13.5 8.1

25 263.3 208.9 171.7 130.6 98.9 80.2 64.8 49.6 36.3 22.4 13.9 8.3

50 293.5 232.7 190.5 145.4 110.4 89.5 72.7 55.3 40.5 24.8 15.2 9

100 323.5 256.2 209.2 160.1 121.7 98.8 80.5 61 44.7 27.2 16.5 9.8

200 353.5 279.8 227.9 174.7 133 108 88.3 66.7 48.8 29.5 17.8 10.5

GRUNNLAGSDATA BEREGNET

Areal nedslagsfelt A = 0.1500 ha Dimensjonerende nedbørsvarighet 90 min

Midlere avrenningskoeffisient φ = 0.46 Dimensjonerende nedbørsintensitet 64.8 l/s*ha

Nedslagsfeltets konsentrasjonstid tk = 10 min Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet 6 l/s

Dimensjonerende regnskyllshyppighet 25 år Innløpsvolum i løpet av konsentrasjonstiden 34 m³

Klimafaktor 1.4 Nødvendig utjevningsvolum 27 m³

Mak påslipp til kommunalt ledningsnett/utslipp 2.25 l/s Fordrøyningsprosent 80 %

Krav til maksimalt påslipp tilsvarer nedbørsintensitet 32 l/s*ha
(for dette feltet med φ = 0.5 )

TABELL

Innløpshydrogram Q = φ • i • A  [med i for tr]

Nødvendig utjevningsvolum m³ 
ÅR / MIN 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440

2 7 8 9 10 10 10 11 10 8 2
5 10 12 13 14 15 15 17 16 15 10
10 12 14 15 17 18 19 22 20 19 15 1
20 13 16 17 19 21 22 26 25 24 20 7
25 14 17 18 20 22 23 27 26 25 22 9
50 16 19 20 23 25 27 31 30 30 27 14

100 17 21 22 25 28 30 35 34 34 32 20
200 19 23 24 28 31 33 39 38 38 37 25

GRAF

Dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig utjevningsvolum beregnes for anlegg hvor det er stilt krav til maksimalpåslipp til kommunalt ledningsnett eller maksimalt 
utslipp fra tomten

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440

N
ø

d
ve

n
d

ig
 v

o
lu

m
 [

m
3

]

Minutter siden regnet startet

Nødvendig utjevningsvolum

100

50

20

10

5

2

200

25


