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1. GENERELLE KRAV TIL OVERVANNSHÅNDTERING 

Dette er et midlertidig notat som handler om håndtering av overvann i planområdet.  

Drammen kommunes VA-norm, samt Veileder for overvannshåndtering gir føringer for hvordan 

overvann skal håndteres og ledningsnett skal prosjekteres. Det er planavdelingen og 

byggesaksavdelingen som behandler saker om overvannshåndtering etter Plan- og bygningsloven. Vann 

og avløpsavdelingen gir sine uttalelser om overvannshåndtering som eier av det kommunale 

ledningsnettet for vann og avløp.  

I henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17) §15-8 skal overvann generelt håndteres på egen grunn så langt 

det er mulig, det vil si uten tilkobling til kommunalt nett. Det skal benyttes løsninger for 

overvannshåndtering som ikke medfører skade på miljø, bygninger og konstruksjoner. Lokal 

overvannshåndtering skal benyttes der dette er mulig. 

Hvis dette ikke er mulig å gjennomføre i praksis, skal en tretrinns strategi med infiltrasjon, fordrøyning 

og sikre flomveier legges til grunn. Før kommunen tillater tilkobling av privat overvann til kommunalt 

nett, skal det sendes inn beregning av dimensjonerende påslippsmengde (liter/sekund) for gjennomsyn. 

For beregning av overvannsmengde står i Drammen kommunes VA-norm: «IVF-kurvene (intensitet-

varighet-frekvens) for Drammen er utdatert og vi ønsker derfor at det benyttes IVF-kurver for Asker med 

klimafaktor 1,5 (klimafaktor 1,2 gir antakeligvis ingen margin i forhold til dagens situasjon ettersom IVF 

baserer seg på historiske data). Med hensyn til likebehandling av utbyggere har vann og 

avløpsvirksomheten som praksis å foreslå at private utbyggere kan legge til grunn 20 års 

gjentaksintervall ved beregning av nødvendig påslippsmengde til kommunalt nett. For dimensjonering av 

kritisk infrastruktur benyttes gjentaksintervall 50 år eller mer».  

Gjentaksintervall er satt etter tilbakemelding fra Drammen kommune. Til informasjon vil regn med 

gjentaksintervall på 100 år med klimafaktor 1,4 tilsvare krav fra Drammen kommunes VA-norm på 20 års 

gjentaksintervall og klimafaktor 1,5. 

2. FORUTSETNINGER OG PRINSIPPER FOR BEREGNINGENE 

Overvann håndteres ihht. Norsk vanns 3-trinns strategi. I tråd med 3-trinnstrategien skal avrenning fra 

mindre regn fanges opp og infiltreres i trinn 1, avrenning fra store regn skal infiltreres og fordrøyes i 

trinn 2 og avrenning fra ekstreme regn skal sikres trygg avledning på overflaten via flomveier i trinn 3. 

Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt, det vil si gjennom infiltrasjon og fordrøyning i åpne 

løsninger der dette er mulig. 

Overvann og nødvendig fordrøyningsvolum er beregnet etter de følgende overvannsparmetere: 

• IVF-kurver for Asker målestasjon 

• 100 års gjentaksintervall 

• 40% klimapåslag. 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/15/iii/15-8/


3. NATURLIG SITUASJON: 

Den rasjonelle formel brukes primært for overslagsberegninger og dimensjonering for små urbane felt 

opp mot 0,5 km2 (50 ha). For felt med areal i området 0,5 - 2 km2 må den rasjonelle formel benyttes 

med varsomhet (større naturlige eller kombinerte naturlige/urbane felt). Derfor er det brukt Norges 

vassdrags- og energi direktorat automatisk kartverktøy for å finne overvannsavrenning i naturlig/dagens 

situasjon.  

 
Figur 1: Oversiktskart over naturlig/eksisterende stort nedbørsfelt mot utløp Z (1,37 km2)  

i Verkenselva, hentet fra NVE. 

Resultater fra flomberegning fra NVE viser at ved 20 års-regn med 1,4 klimafaktor er det beregnet 

overvannsavrenning til 2,0 m3/s for hele nedbørsfeltet (1,37 km2) og 2,80 m3/s for 100 års-regn med 1,4 

klimafaktor, se vedlegg A. 

Nedbørsfelt som vises på figur 2 er et delareal (ca. 0,194 km2) av nedbørsfelt (1,37 km2) som vises på 

figur 1.  Dette utgjør ca.14 % av nedbørsfelt som har avrenning mot utløp Z og dermed beregnes 

overvannsavrenning for nedbørsfelt som har avregning mot utløp A til 392 l/s for 100 års-regn med 1,40 

klimatillegg. Tabell 1 viser naturlig avrenning mot fra nedbørsfeltet som har avrenning mot utløp A og 

utløp Z etter NVE resultater.   

 

 

Utløp Z  

Utløp A, Eks. stikkrenne 



 

Tabell 1: overvannsavrenning for naturlig situasjon ved utløp A, 100 års-regn og 1,4 kf. 

 
Nedbørsfeltet som har avrenning 

mot utløp Z 

Nedbørsfeltet som har avrenning 

mot utløp A 

Areal m2 1,37*106 194000 

Q l/s 2800 392 

  

 
Figur 2: Oversiktskart over naturlig/eksisterende stort nedbørsfelt mot utløp A (0,19 km2), hentet fra SCALGO. 

 

Område som reguleres er et delareal (ca. 2,44 ha) av et nedbørsfelt (ca. 19,4 ha) som har avrenning mot 

eksisterende stikkrenne som ligger i sør under Dalenveien. Dette er kartlagt og avgrenset etter befaring 

og ved hjelp av et automatisk kartverktøy (SCALGO), se figur 2 og 3.  

Planområdet er delt opp i 3 delarealer basert på topografi og geografi. Arealene, som nevnt tidligere, er 

avgrenset og kartlagt etter befaring og ved hjelp av (SCALGO). Avrenning fra delareal 1 samles/ledes 

naturlig mot nord-øst (utløp D). Alt overvannsavrenning fra delareal 2 samles i en naturlig nedsenking 

(grop) i sørøst ved utløp B og ledes videre gjennom eksisterende bekk til utløp A. Avrenning fra delareal 

3 samles også i en liten dam ved utløp C og ledes videre via veggrøft til utløp A, se figur 3. 

Delareal 2 utgjør ca. 9,50 % av nedbørsfelt som har avrenning mot utløp A og dermed beregnes 

overvannsavrenning for delareal 2 som har avregning mot utløp B til 35 l/s. Tabell 2 viser Naturlig 

overvannsavrenning for hvert delareal. 

 

Utløp A, Eks. stikkrenne 



|  

Figur 3: Oversiktskart over areal fordeling basert på topografi.  

Tabell 2: Naturlig overvannsavrenning for hvert delareal. 

 Delareal 1 Delareal 2 Delareal 3 

Totalt areal m2 6522 18132 6300 

Avrenningsfaktor C 0,10 0,10 0,10 

Konsentrasjonstid min. 45 60 45 

Avrenning mot Utløp D B C 

Spiss naturlig avrenning l/s 14 35 13 

    

 

4. PLANLAGT SITUASJON: 

I planlagt situasjon vil planområdets avrenning øke da det tilføres flere tette flater. Dette fører til mindre 

naturlig infiltrasjon og en kortere konsentrasjonstid. Planområdet vil bestå av ulike flater som gir en 

midlere avrenningskoeffisient ca. på 0,40. Nødvendig fordrøyningsvolum er beregnet ut fra beregnet 

avrenning for planlagt situasjon og dagens situasjon. Totalt nødvendig fordrøyningsvolum er beregnet til 

603 m3 for å opprettholde maksimale utslippsmengder som vist i tabellen nedenfor. Tabell 3 viser 

forskjellige parametere som er brukt i beregning av avrenning fra delarealene mot sine utløp B, C og D. 
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Tabell 3: overvannsavrenning og fordrøyningsvolum for planlagt situasjon for hvert delareal. 

 Delareal 1 Delareal 2 Delareal 3 

Totalt areal m2 6522 18132 6300 

Avrenningsfaktor C 0,41 0,34 0,46 

Konsentrasjonstid min. 5 10 5 

Avrenning mot Utløp D B C 

Spiss planlagt avrenning (Q) l/s 149 276 163 

Maks. Utslippsmengde l/s 14 35 13 

Midlere utslippsmengde l/s 11 28 10 

Nødvendig fordrøyningsvolum m3 137 310 156 

For detaljering se vedlegg B, C og D. 

5. SUMMASJONSKURVEMETODE FOR BEREGNING AV AVRENNING  

MOT UTLØP A 

For å beregne totalt overvannsmengde som slippes i utløp A fra eksisterende nedbørsfelt og planlagte 

delareal 2 og 3 som alle har naturlig avrenning i dagens sitasjon mot samme utløp, er det brukt 

summasjonskurvemetode.  

Bakgrunn for summasjonskurvemetoden er å holde orden på når hvert delfelt begynner å gi 

overvannsbidrag i det sammensatte avløpsfelts utløpspunkt, når bidraget fra delfelt når en topp, når 

reduksjon i bidraget starter og når bidraget avslutter fra delfeltet (kfr «Vann- og avløpsteknikk». 2. utg, 

s. 351).  

Utløp A får avrenning fra delareal 2, delareal 3 og resten av arealet fra det totale nedbørsfeltet. I vedlegg 

F1 og F2 er det laget en tabell som viser overvannsavrenning til utløpet for hvert delfelt, samt 

eksisterende nedbørsfelt som har avrenning mot utløp A. Jo lengre fra utløpet et felt er, jo senere vil 

avrenningen med «siste dråpe» komme til utløpet. Ved overvannstiltak vil bidraget fra delareal 2 og 3 ta 

ca. 4 minutter for å komme til utløp A, se figur 4 og 5. 

Ved foreslåtte overvannstiltak (fordrøyningsmagsiner/utslippsmengder), vil ikke reguleringsområdet 

påvirke/forstyrre eksisterende situasjon. Mengderegulering for utslippsmengder reguleres/detaljeres i 

detaljprosjekteringsfase, se figur 4 og 5.  

 



 
Figur 4: overvannsavrenning ved utløp A, med overvannstiltak. 

 

Figur 5: overvannsavrenning ved utløp A, uten overvannshåndtering. 
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6. TEKNISKE LØSNINGER 

Overvann fra del areal 1 og 3 vil håndteres lokalt i fordrøyningsmagasiner. Overvann fra delareal 2 vil 

håndteres i åpen løsning som plasseres i naturlig nedsenking (grop) sørøst i delareal 2. Figur 7A og 7B 

viser grovt overvannsplan som inkluderer plassering av magasiner og grøfter for overvannshåndtering. 

Detaljprosjektering av overvannsnett utføres i neste fase.    

 
Figur 7A. Oversiktskart over overvannstiltak. 

 

Figur 7B. Overvannsplan, utklippet fra G01. 



7. TRINNSTRATEGI  

1. Fange opp og infiltrere små regn 

Mindre regn blir holdt tilbake på overflate på veggrøfter, permeable flater og vekstelag. 

2. Forsinke og fordrøye større regn 

Større regn med gjentaksintervall på 100 år eller mindre fordrøyes på overflate og i foreslåtte 

fordrøyningsmagasiner, og regulert påslipp til kommunal overvannsledning.  

3. Sikre trygge flomveier for store regn 

Regn som overstiger gjentaksintervall på 100 år vil ledes trygt ut av området mot syd og ned 

til eksisterende flomveier, tilsvarende dagens flomsituasjon. Se figur 8. 

 
Figur 8. Oversiktskart over dagens flomveier. 

8. RENSING AV OVERVANN 

En av de vanligste forurensningene ved et bebyggelsesområde er partikler og oljesøl fra bil og 

tungtransport. På grunn av de ulike tiltak vil avrenningen fra planområdet bli renset i flere trinn. 

Overvannet vil først renses ved sedimentasjon i grønne arealer og filtreres gjennom grunnen før det 

renner via overvannsnett til planlagte fordrøyningsmagasiner. Etterpå vil utslippsvann dreneres gjennom 

stedlige løsmasser mot nærliggende vassdrag.  

Planområdet 


