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Fagnotat Sterudkvartalet – Overvann 

Sammendrag 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Sterudkvartalet i Moss har Sweco bistått 

tiltakshaver Oslo House med overvannsvurderinger og utarbeidelse av en lokal overvannsstrategi 

for planområdet. Dette notatet beskriver dagens overvannssituasjon og konsekvenser av 

planforslaget, samt en redegjøring av tiltak for å sikre at hensyn til overvann er ivaretatt.  

Planforslaget for Sterudkvartalet medfører en moderat fortetning av planområdet som vil kunne 

gi raskere avrenning og endring i avrenningsmønster internt på tomten. Samtidig bevares deler 

av eksisterende grøntareal på tomten og det legges opp til en betydelig andel grønne tak. Dette 

motvirker effekten av fortetning. Det er hensyn til et fremtidig klima som har den største 

konsekvensen for dimensjonerende avrenning fra tomten.  

Overvannstiltak etableres dermed for å dempe spissavrenning fra planområdet. Tre-trinns-

strategien og lokal overvannshåndtering er lagt grunn for utarbeidelse av en stedsspesifikk 

overvannsstrategi for Sterudkvartalet.  

Trinn 1 ivaretas ved infiltrasjon og evapotranspirasjon, hovedsakelig fra bevaring av grøntareal 

og etablering av grønne tak. Videre er det nødvendig å fordrøye overvann som genereres ved 

mer ekstreme nedbørshendelser (Trinn 2). Fordrøyningsbehovet dekkes av delvis åpne løsninger 

og lukkete magasin. I Trinn 3 skal overvann sikres trygge flomveier frem til resipient. Det 

eksisterer ikke resipienter i nærhet av området som overvann kan ledes trygt til. Overvannet må 

dermed tas ut via kommunalt ledningsnett og infiltrasjon til grunnet etter fordrøyning. For ikke å 

overbelaste ledningsnettet stilles det strengere krav til fordrøyning slik at dette blir en kombinert 

Trinn 2 og 3 løsning.  

Summen av tiltak vurderes å bedre overvannssituasjonen fra dagens situasjon og være robust 

mot fremtidige endringer i klima.  



   

 

 

2 (13) 
 
OVERVANNSNOTAT 
06.02.2020 

 

 

KE \\noskifs001\oppdrag\32284\10215701_sterudkvartalet\000\06 dokumenter\30 overvann\04 rapporter\10215701_overvannsnotat_rev01.docx 

1. Innledning  

Dette overvannsnotatet tar for seg de vurderinger av overvann som er gjort i forbindelse med 

planforslaget Sterudkvartalet i Moss Kommune. Notatet beskriver relevante krav og føringer for 

overvannshåndtering i Moss, eksisterende situasjon, nedbørfelt, avrennings- og 

tilrenningsmønstre, samt konsekvenser og muligheter ved planlagt arealbruk. Basert på dette er 

det utarbeidet en lokal overvannsplan for planområdet.   

2. Forutsetninger for overvannshåndtering 

Styrende prinsipper  

Fortetting og klimaendringer fører til raskere avrenning og høyere flomtopper. Større 

overvannsmengder gir økt risiko for oversvømmelser, materielle skader, forurensning og høyere 

miljøbelastning. Overvann berører derfor mange sektorer og aktører. Overvannshåndtering har 

som overordnet mål å redusere risikoer tilknyttet overvann samt legge til rette for at overvann blir 

en ressurs, fremfor et problem.  

 

Figur 1: Tre-trinn strategien som beskrevet i Norsk Vann (2008), tilpasset fra Paus (2018). 

I hovedsak styres prinsipper for overvannsløsninger av tre-trinns strategien som beskrevet i Norsk 

Vann (2008). Den består av følgende trinn: 1) oppsamling og infiltrasjon av mindre regn, 2) 
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fordrøyning av kraftige regn, og 3) avledning av overvann til resipient i trygge flomveier ved 

ekstreme regn. 

I dette legges det til grunn at trinn 1 og 2 består av tiltak som håndterer overvannet lokalt. Behovet 

for tiltak i de ulike trinnene varierer etter lokale forhold, som avstand og tilgang til trygge flomveier 

og resipienter, sårbarheter nedstrøms, grad av forurensning i overvannet, med mer. 

Grensebetingelser for nedbørshendelsene som skiller de ulike trinnene fra hverandre settes også 

som regel lokalt.   

Det foretrekkes i økende grad at overvann fortrinnsvis håndteres i blå-grønne løsninger som, i 

tillegg til flomtoppreduksjon og mindre tilførsel av overvann til etablerte avløpssystemer, har 

positive effekter for biologisk mangfold, klimaregulering, luftkvalitet, helse, rekreasjon og 

stedsidentitet. Slike løsninger krever dog plass og fordrer at overvannshåndtering samordnes 

med eksisterende og planlagt arealbruk. For å sikre trygge flomveier og arealer til 

overvannshåndtering må overvann vurderes tidlig i planprosessen. Overvann bør derfor inngå 

som en naturlig del av planarbeidet, og det stilles i økende grad krav til at det foreligger en 

overvannsplan på reguleringsnivå i norske kommuner. I en slik overvannsplan skal 

hovedprinsippene og gjennomførbarheten for helhetlig overvannshåndtering ivaretas.  

Planbestemmelser og veiledere 

COWI har utarbeidet en overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma 

Sør (COWI, 2018). Denne overvannsveilederen er inkludert i høringsutkastet til ny kommuneplan 

for Moss 2019-2030, og vil være en juridisk forankret føring for overvannshåndtering i nye Moss 

Kommune dersom høringsutkastet vedtas. Det er planlagt å behandle arealdelen i 

kommunestyret før sommeren 2020. Selv om det foreløpig er de gamle kommunedelplanene som 

gjelder, er overvannsveilederen et nyttig verktøy og legges derfor til grunn for innhold og 

vurderinger av overvann i reguleringsfasen av Sterudkvartalet.  

Lover og forskrifter som ligger til grunn for overvannsløsninger 

Overvannsløsninger skal i størst mulig grad utarbeides i henhold til nevnte prinsipper og 

overvannsveileder. VA-normen til Moss Kommune legges til grunn for tekniske installasjoner som 

rør, kummer, grøfter, etc. Dersom et område ikke dekkes av disse, skal anerkjente, relevante 

kilder benyttes, deriblant: TEK17, Norsk Standard, Norsk Vann rapporter og VA-miljøblad.  
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Løsninger for overvann/fordrøyning kan med fordel sikres i regulering og det kreves 

dokumentasjon på dette ved ramme, jf pbl. (Dialogmøte arkivreferanse 19/73518).  

Dimensjoneringsgrunnlag  

Nevnte overvannsveileder gir følgende føringer for dimensjonering:  

- For Moss kommune benyttes IVF-kurver for nedbørstasjonen på Ås (stasjons-id 17870) 

for å lese av dimensjonerende nedbørintensitet.  

- Grensene i tre-trinns-strategien foreslås til returperiode (nedbør) T = 2 år mellom trinn 1 

og 2 og T = 25 år mellom trinn 2 og 3. Flomveier skal tåle 200-årsregnet. 

Videre fremgår det fra Dialogmøte mellom tiltakshaver og kommunen 12.12.2019 (arkivref. 

19/73518) at klimafaktor 1.5 skal legges til grunn.  

Det må legges til rette for fordrøyning lokalt på tomten. For å kunne tømme fordrøyningsanlegg 

tillattes et utslipp på 5 l/s fra Sterudkvartalet (j.fr. Moss kommunes tilbakemeldinger på fagnotater 

20/8778-7-ELMÆ). En slik vannføring vil kunne tømme et volum tilsvarende 432 m3 i løpet av 24 

timer. Fordrøyningsvolum mindre enn 500 m3 vil ikke kunne aksepteres.  

3. Dagens situasjon 

Terreng og grunnforhold 

Sterudkvartalet ligger i Moss sentrum. Kvartalet grenser til Kongensgate i øst, Skoggata i nord-

vest. Svaebakken i sør-vest og Gregers gate i sør-øst. Foreslått reguleringsområde utgjør 1.34 

ha. Høydeforskjellen er på ca 10 meter fra kote ~25 mot Gregers gate og ~15 i Skoggata. Området 

består av delvis bebygd areal, parkering og tette flater, samt noe grønt areal midt på tomten. Det 

anslås at omtrent 75% av tomtearealet består av tette flater (Figur 2).  

Ifølge løsmassekartet til NGU ligger Sterudkvartalet i et område preget av høy grad av fyllmasser 

(Figur 3). Slike masser består av antropogent materiale og er generelt preget av stor lokal 

variasjon i infiltrasjonskapasitet grunnet utskiftninger av masser og fyllinger.  
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Figur 2: Illustrasjon av arealdisponering ved dagens situasjon. Rød markering for tett flater og grønn for 

permeable dekker.  

 

Figur 3: Utsnitt fra NGUs løsmassekart  

 

 

 

 



   

 

 

6 (13) 
 
OVERVANNSNOTAT 
06.02.2020 

 

 

KE \\noskifs001\oppdrag\32284\10215701_sterudkvartalet\000\06 dokumenter\30 overvann\04 rapporter\10215701_overvannsnotat_rev01.docx 

Eksisterende infrastruktur for overvann 

I følge kartgrunnlag for VA oversendt fra Moss Kommune ligger det offentlige overvannsledninger 

i områdets omkringliggende gater. I Kongens gate ligger det en OV Ø800 ledning. I Gregers gate 

ligger det en OV Ø300 ledning som tilsynelatende går over i Ø800 ledningen i Kongens gate. I 

Skogggata og Svaebakken ligger det henholdsvis OV Ø250 og OV Ø200, som går over i en OV 

Ø500 ledning i Kronprinsens gate.  

 

Det fremgår ikke av kartgrunnlaget hva som ligger av privat anlegg innenfor tomten. Det kan i 

midlertid observeres flere sluk på de eksisterende parkeringsdekkene i området. Videre ligger 

Mosseelva i ca 250 meter luftlinje fra nordenden av tomten. Sterudkvartalet ligger utenfor 

aktsomhetsområde for flom i Mosseelva (NVE Atlas) og det foreligger ikke noen grunn til å anta 

at det ligger omfattende infrastruktur gjennom tomten, som lukkede bekkeløp eller lignende. 

 

Det antas at takvann, ved dagens situasjon, i stor grad føres direkte til de kommunale OV-

ledningene. Flere utvendige taknedløp som enten trekkes under fortau, eller har utløp på fortau, 

kan observeres på bygningene med fasade mot Kongens gate og Skogggata.  

Avrenning 

Eksisterende avrenningssituasjon er vurdert ved hjelp av programvaren SCALGO. SCALGO 

bruker Kartverkets prosjekt Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) (1x1m oppløsning) som 

grunnlag. Figur 4 oppsummererer vurderinger i SCALGO for området omsluttet av veinettet 

Gregersgate, Svaebakken, Skoggata og Kongensgate. 

Det er generelt lite tilrenning til området fra oppstrømsareal, med untak av areal sør for tomten 

tilsvarende 0.32 ha. I følge SCALGO er det tilrenning fra dette området som krysser Gregers gate 

og renner inn på planområdet i nærhet av det sør-vestlige hjørnet av området. SCALGO tar i 

midlertid ikke hensyn til eksisterende infrastruktur. Det er derfor usikkert om denne tilrenningen 

avkjæres av tiltak/ledningsnett oppstrøms eller ikke. Videre viser figuren at avrenning fra området, 

i.e. overvann som genereres innnenfor planområdet, i hovedsak renner ut i Skoggata, med unntak 

av et utløpspunkt i Svaebakken.  

Avrenning fra Svaebakken og Kongens gate følger eksisterende gateløp. Gregers gate er nok så 

flat og har avrenningsretning mot både Svaebakken og Kongens gate. I Skoggata, nedstrøms 

planområdet, er det et lavbrekk som tilsynelatende er utsatt for stående vann. I Figur 4 vises 
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oversvømt areal med vanndybde > 10 cm ved avrenning tilsvarende 40 mm. SCALGO tar ikke 

hensyn til VA-ledninger og annen infrastruktur. Eksempelet forutsetter derfor at kapasiteten på 

eksisternde infrastruktur for overvann allerede er nådd. 17.01.2020 ble det avholdt et 

avklaringsmøte mellom NSW, Sweco og Moss Kommune. Moss Kommune opplyste her at de 

kjenner til begrensede utfordringer i Skoggata. Skoggata må i midlertid vernes mot tilrenning fra 

Sterudkvartalet da eksisterende bebyggelse danner en barriere mot avrenning videre ned mot 

resten av sentrum (j.fr. Moss kommunes tilbakemeldinger på fagnotater 20/8778-7-ELMÆ). Det 

er dermed nødvendig å holde tilbake alt overvann ved et 200-årsregn.  

 

Figur 4: Avrenningssituasjon for eksisterende situasjon. Hentet fra SCALGO Live. Figuren viser 

høydefordeling i kvartalet, avrenningslinjer, fordypninger med vannstand over 10 cm (ved eksempel 

avrenning 40mm) og tilrenningpunkt fra oppstrøms areal (0.32 ha). 
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Kongens gate markerer skillet mellom to nedslagsfelt med ulikt utslippspunkt. Vannmengder fra 

østsiden av Kongens gate har utløp i Mosseelva, mens overvann fra Sterudkvartalet tilhører et 

annet felt. Etter lavbrekket renner vannet videre ned Kronprinsens gate før det finner veien til 

Mossesundet.  

4. Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 5: Illustrasjon av tiltaket og fotavtrykk inkl. takplan per 05.05.2020 (LARK) 

Planinitiativet for Sterudkvartalet fremgår av Figur 5. Deler av bebyggelsen som vender ut mot 

omsluttende veier bevares. Dette gjelder bebyggelse i krysset Sveabakken/Skoggata, Huitfeldt 

gården i nord, samt bygningene merket K og L i Figur 5.  Utendørs parkeringsareal nedlegges og 

det etableres nye bygg som vist i figuren. Det planlegges videre et parkeringsanlegg i flere nivåer 

under terreng.  



   

 

 

9 (13) 
 

OVERVANNSNOTAT 

06.02.20  

 

 

KE \\noskifs001\oppdrag\32284\10215701_sterudkvartalet\000\06 dokumenter\30 overvann\04 rapporter\10215701_overvannsnotat_rev01.docx 

 

Nye bygninger omslutter eksisterende grøntområde i midten av tomten og det etterstrebes å 

bevare trærne som står der og beholde dette som grøntareal. Grunnen under trærne berøres 

derfor ikke av det planlagte parkeringsanlegget.  

Det opparbeides to nye tun for bygningene ABC (felt C) og for bygningene DEFGH (felt A), samt 

en almenning omsluttet av bygningene CDJKL (felt B). Videre legges det opp til opphold og 

fordrøyning av overvann på bygningenes tak. Det legges opp til at flate tak opparbeides med 50 

% grønne tak med vekst- og drensjikt på minimum 50 cm.  

Videre legges det opp til åpen overvannshåndtering på terreng, gjennom vadi og forsenkingninger 

i terrenget (jfr. gjeldende utomhusplan) samt semi-permeable dekker.  

Innenfor veinettet som omslutter planområdet er følgende arealfordeling estimert basert på 

utomhusplan og benyttet i videre beregninger for overvann:  

Tabell 1: Arealfordeling 

 

Valg av avrenningskoeffisienter er gjort i tråd med anbefalinger i Norsk Vanns rapport 162 

Overvann, vedlegg 6. Grønne tak settes til avrenningsfaktor 0 ettersom takene ikke vil ha 

tilrenning fra de øvrige takarealene og de etableres med et generøst vekstgrunnlag. 

Avrenningsfaktor 0 vil dermed bety at takene håndterer det vannet som faller på de grønne 

takenes areal og ikke vil ha videreførte vannmengder utover drenering. Dette kan eksempelvis 

oppnås ved å etablere takene med en toppkant noen centimeter over vekstgrunnlaget eller 

kombinasjonsløsninger som eksisterer for blågrønne tak.  

Arealet av forsenkninger / vadi er estimert til 190 m2.  

Areal                       

(m2)

1,972

2,151

2,151

2,749

1,178

0.8

0

Semi-permeabelt bakkenivå

Annet tak 

Grønne tak

0.85

Avrennings-

koeffisient

0.8

0.6

Beskrivelse

Andre tette flater

Eksisterende bygg
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Eksempel på grønne, grå og blågrå takløsninger fra SFI Klima2050 (www.klima2050.no), ved Høvringen 

renseanlegg i Trondheim (Foto: Vladimir Hamouz) 

 

5. Lokal overvannsstrategi for Sterudkvartalet  

I følgende avsnitt presenteres de vurderinger som gjort vedr. lokal overvannsstrategi for 

Sterudkvartalet. Tre-trinnsstrategien legges til grunn. Strategien er overordnet og legger føringer 

for taktiske valg som avklares i detaljfasen. Illustrasjon av overvannsplanen er gitt i Figur 7. 

Trinn 1 

I Trinn 1 legges det opp til at hverdagsregnet forbrukes internt på tomten gjennom infiltrasjon og 

evapotranspirasjon. Dette er i ivaretatt gjennom høy andel grønne tak og bevaring av grøntareal 

mitt på tomten. Grønne tak utformes som en del av et større ‘parkanlegg’ med rom for opphold 

på tak. Dette sikrer god tilgang og mulighet for vedlikehold slik at takenes funksjon sikres i 

fremtiden.  
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Takvann ledes videre til terreng etter prinsipper gjengitt i Figur 7. I hovedsak ledes takvann til 

tilhørende tun/almenning. Flate tak kan utløse krav om innvendig taknedløp. Løsning for hvordan 

takvann fra de ulike takene ledes til terreng må prosjekteres i detaljfasen.  

Avrenning på terreng håndteres i hovedsak i vadi/forsenkninger. Disse utgjør et samlet areal på 

190 m2. Med antakelse om 0.2 m dybde utgjør dette et samlet volum på 38 m3 hvor vannet kan 

infiltrere grunnen.  

 

Figur 7: Overvannsplan. 
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Trinn 2 og 3 

Trinn 2 skal forsinke overvann ved større regnskyll. Ettersom Sterudkvartalet ligger i et 

sentrumsstrøk med tett bebyggelse og det ikke eksisterer trygge flomveier i nærheten av 

planområdet vil det være nødvendig med en kombinasjon av lukkete fordrøyningsmagasin og 

åpen overvannshåndtering.  

Fordrøyningmagasin plasseres i størst mulig grad langs avrenningslinjer, slik at det sikres at 

overvann fra hele planområdet fanges opp av løsningen. Det er illustrert to potensielle 

plasseringer av lukkede magasin i Figur 7. Disse arealene er strategiske med tanke på 

avrenningslinjer og kommer ikke i konflikt med planlagt p-anlegg. Målt fra ca 1 m ut fra veggliv 

utgjør arealene til sammen om lag 440 m2. Med kassettfordrøyning med dybde 1.2 m og effektivt 

areal utgjør dette et potensiale på 506 m3 fordrøyning. Magasinene må utformes med strupet 

utløp slik at total belastning på kommunalt nett nedstrøms ikke overstiger 5 l/s. Videre bør 

fordrøyningsmagasinene ha åpen bunn slik at overvann kan infiltrere grunnen. Med antakelse om 

infiltrasjonskapasitet på 3 cm/hr vil dette tilsvare 2 l/s med et infiltrasjonsareal på 440 m2. Ved 

prosjektering av eventuelt fordrøynignsmagasin i det nordlige hjørnet må det tas høyde for at 

arealet over benyttes til brannoppstilingsplass og tilstrekkelig forsterkning sikres. Løsningen må 

detaljprosjekteres og infiltrasjonskapasiteten ved fordrøyningsanleggene må kontrolleres. 

Overnevnte og arealfordeling og oppgitt dimensjoneringsgrunnlag (avsnitt 2) danner grunnlag for 

overvannsberegninger. Resultatene av beregningene er oppgitt i vedlegg 1. Resultatene viser at 

dimensjonerende spissavrenning etter tiltak er estimert til 236 l/s ved T=25 år og varighet 10 

minutter. For T=25 år blir dimensjonerende varighet for fordrøyning 12 timer. For denne 

hendelsen kreves et fordrøyningsvolum på 386 m3 med antakelse om 5 l/s tillatt utslipp og 2 l/s 

infiltrasjon fra fordrøyningsmagasin. Kravet om 500 m3 synes dermed hensiktsmessig ettersom 

200 årsregnet også må håndteres på området.  

Det er videre gjort beregninger for alle tilgjengelige returperioder for å teste for hvilke 

nedbørshendelser 500 m3 fordrøyningsvolum vil være tilstrekkelig. Beregningene viser at 500 m3 

er tilstrekkelig for alle korte, intense nedbørshendelser med returperioder opp til 200 år og 

medregnet klimafaktor 1.5. De lengste varighetene med de høyeste returperiodene vil 500 m3 

ikke være tilstrekkelig. Den største differansen er for 12-timers nedbøren med 200 års 

gjentaksintervall. Ved denne hendelsen vil fordrøyningsbehovet være 37.5 m3. Ettersom det 

etableres forsenkninger/vadi med estimert volum 38 m3, er alle trinn i tre-trinnsstrategien ivaretatt. 
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Overvannskvalitet  

Ettersom overvann generes på opparbeidet terreng over p-kjeller anses risikoen for at eventuell 

foruenset grunn skal ha påvirkning på overvannskvaliteten som minimal. Det er heller ikke lagt 

opp til aktiviteter på området som vil forringe overvannskvaliteten. I tillegg legges det opp til stor 

grad av blå-grønne løsninger som har positiv effekt på kvalitet. Det anses derfor ikke som 

nødvendig å differensiere mellom overvannsløsninger med tanke på kvalitet.  

Drift og vedlikehold 

Valg av løsninger vil utløse ulike krav til drift og vedlikehold. I hovedsak må de åpne løsningene 

holdes åpne og sikres mot blokkeringer. Fordrøyningsanlegg må vedlikeholdes slik at kapasiteten 

vedvarer.  
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7. Vedlegg 

Vedlegg 1 – Overvanns- og fordrøyningsmagasins beregning 
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Forutsetninger for beregningen

25

10

1.5

7

Nedbørsfelt

Areal                       

(m2)

1,972

2,151

2,151

2,749

1,178

10215701Oppdragsnr.

NOFRIBKontrollert avNOEKRI

Sterudkvartalet

0.8

0

Semi-permeabelt bakkenivå

Annet tak 

Grønne tak

Overvannsberegninger

8,050

0.85

Avrennings-

koeffisient

Sum areal (m2)

0.8

0.6

Gjentaksintervall (år)

Revisjon

Utført av 

Konsentrasjonstid for hele nedbørsfeltet (min)

Maks tillatt videreført vannmengde (l/s)

Klimafaktor

Beskrivelse

Andre tette flater

Eksisterende bygg

28.04.2020

Oppdrag

Dato

Vedlegg 1



Fortsetter på neste side

IVF-kurver

År 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 180 min. 360 min. 720 min. 1440 min.

2 296.6 258.1 231.9 194.3 141.6 113.3 95.8 71.0 52.9 42.6 33.2 26.4 19.5 12.7 8.6 5.3

5 362.1 324.6 294.3 251.1 190.3 151.6 126.2 94.9 71.3 57.7 45.8 35.6 26.3 16.6 10.7 6.5

10 405.4 368.7 335.6 288.6 222.6 176.9 146.3 110.7 83.5 67.6 54.2 41.8 30.7 19.1 12.1 7.3

20 447.0 411.0 375.2 324.7 253.5 201.2 165.5 125.8 95.2 77.2 62.3 47.7 35.0 21.6 13.5 8.1

25 460.2 424.4 387.7 336.2 263.3 208.9 171.7 130.6 98.9 80.2 64.8 49.6 36.3 22.4 13.9 8.3

50 500.8 465.7 426.5 371.4 293.5 232.7 190.5 145.4 110.4 89.5 72.7 55.3 40.5 24.8 15.2 9.0

100 541.1 506.7 464.9 406.4 323.5 256.2 209.2 160.1 121.7 98.8 80.5 61.0 44.7 27.2 16.5 9.8

200 581.4 547.7 503.2 441.3 353.5 279.8 227.9 174.7 133.0 108.0 88.3 66.7 48.8 29.5 17.8 10.5

41.3 76.2 104.5 151.0 236.5 187.7 154.2 117.3 88.8 72.0 58.2 44.6 32.6 20.1 12.5 7.5

Største vannføring (ved uregulert utløp):

10 236.53

Utregning av nødvendig fordrøyningsvolum

Modell: Aron og Kiblers metode (VA-miljøblad nr. 69)

1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440

2.5 9.1 18.8 45.3 141.9 168.9 185.1 211.2 239.9 259.4 314.3 320.8 352.2 434.6 539.4 644.2

2.3 2.5 2.7 3.2 4.2 5.3 6.3 8.4 11.6 14.7 21.0 27.3 39.9 77.7 153.3 304.5

0.2 6.6 16.1 42.2 137.7 163.6 178.8 202.8 228.3 244.7 293.3 293.5 312.3 356.9 386.1 339.7

Største nødvendige fordrøyningsvolum

386.1

Antall serier 41Måleperiode 1974-2020

Dimensjonerende 

avrenning fra feltet (l/s)

Gjennomsnittlig avrenningskoeffisient

Sum  red.a. (m2) 5,989

0.74

Varighet regn (min)

Nødvendig 

fordrøyningsvolum (m
3
)

Videreført volum (m3)

Tilført volum (m
3
)

Målestasjon

Varighet (min) 

SN17870 Ås - Rustadskogen

Q dim (l/s)

Nødvendig fordrøyningsvolum (m
3
)



Fordrøyningsbehov ved ulike returperioder og varigheter

År 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 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 -- 3.0 8.5 23.0 72.1 86.4 97.0 106.4 116.8 123.1 140.0 143.5 149.3 168.7 180.4 106.9

5 -- 4.5 11.5 30.7 98.4 117.3 129.7 145.0 161.4 171.9 201.2 203.0 215.3 244.4 261.9 200.0

10 -- 5.4 13.5 35.7 115.8 137.8 151.4 170.6 191.0 203.9 241.9 243.1 257.9 292.9 316.3 262.1

20 0.1 6.3 15.5 40.6 132.4 157.4 172.1 195.0 219.4 235.0 281.2 281.2 299.7 341.4 370.6 324.2

25 0.2 6.6 16.1 42.2 137.7 163.6 178.8 202.8 228.3 244.7 293.3 293.5 312.3 356.9 386.1 339.7

50 0.4 7.5 18.0 46.9 154.0 182.9 199.1 226.7 256.2 274.7 331.7 330.4 353.0 403.5 436.6 394.0

100 0.6 8.4 19.8 51.6 170.2 201.9 219.2 250.5 283.6 304.8 369.5 367.2 393.8 450.1 487.0 456.1

200 0.8 9.3 21.7 56.3 186.3 221.0 239.4 274.1 311.0 334.6 407.3 404.1 433.5 494.7 537.5 510.4

Fordrøyningsvolum tilstrekkelig

Fordrøyningsvolum ikke tilstrekkelig


