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1.

SAMMENDRAG
V.I.T Bolig AS har engasjert Rambøll AS (RNO) til å utarbeide en VA-rammeplan til ny
reguleringsplan for gnr. 13 bnr. 996 Storetveit i Bergen kommune.
I henhold til byrådets bestemmelser i kommuneplanens arealdel skal VA-rammeplan inngå i alle
reguleringsplaner. Planens hensikt er å angi prinsippløsninger for VA-anlegg i området, vise
sammenhengen med overordnet hovedsystem, samt vise overvannshåndtering og flomveier. Det
stilles også krav om at nedbør fortrinnsvis skal infiltreres til grunn og ledes i åpne vannveier.
Detaljerte beregninger må gjennomføres i detaljprosjekteringen.
Området har god dekning for vann og avløp. Reguleringsplanen for gnr. 13 bnr. 996 kommer i
konflikt med eksisterende VA infrastruktur, som medfører omlegging av noen VA-ledninger. Det er
lagt opp til tilknytning til eksisterende ledningsnett. Overvann fra tak og tette flater skal fordrøyes
og videreføres til overvannsnett før utslipp til resipient Storetveitvannet.
Planlagt bygninger skal erstatte en eksisterende kontorbygning, et forretningslokale og to
eneboliger, og økningen av tette flater vil derfor være begrenset. I sørlig ende av planområdet er
det en pågående utbygging av kontorbygg på eksisterende parkeringsplass. Planer fra
detaljprosjektering er vist i tegningsvedlegg GH001.
Ved eventuelle sprengningsarbeider må det tas hensyn til eksisterende VA infrastruktur;
overvannsledning ø1000 i Storetveitvegen, VL150 i Vestre Fantoftåsen m.fl. Minsteavstand mellom
byggverk og kommunale VA-ledninger er 4 meter ved normal leggedyp, ref. /1/ og dette kravet må
ivaretas ved detaljprosjektering.
Samlet sett er det ingen spesielle forhold knyttet til fagområdet VA som tilsier at løsningene i forslag
til reguleringsplan for gnr. 13 bnr. 996 Storetveit ikke bør gjennomføres. Bergen kommune utfører
en beregning om det eksisterende systemet har kapasitet til å håndtere fortettingen og sprinkling
av planlagt utbygging.
VA-rammeplanen baserer seg på reguleringsplan av planområdet og underlagsmateriale levert av
Rambøll AS, Multiconsult og VA-kart levert av Bergen kommune.
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2.

INNLEDNING
V.I.T Bolig AS har engasjert Rambøll AS (RNO) til å utarbeide en VA-rammeplan til ny
reguleringsplan for gnr. 13 bnr. 996 på Storetveit i Bergen kommune.
Rammeplanen for VA er utarbeidet som et supplement til reguleringsplanen. Planen beskriver
prinsipielle løsninger for vann og avløp samt håndtering av overvann.
Planen er utarbeidet på grunnlag av forslag til reguleringsplan utarbeidet av Rambøll og kart over
eksisterende VA-infrastruktur i området mottatt fra Bergen kommune, samt annen relevant
grunnlagsinformasjon. Rammeplanen forutsetter at bygningsmassens omfang ikke endres
vesentlig. RNO har gjennomført egen befaring i området.
Målet med VA-rammeplanen er å angi prinsippløsninger for området og sammenhengen med det
eksisterende, overordnede hovedsystemet og vise overvannshåndtering og flomveier. Om det
avdekkes problemområder, skal VA-rammeplanen foreslå overordnede løsninger for å håndtere
dette.
Dimensjoner på ledninger og beregninger oppgitt i dette notat er veiledende, og detaljprosjektering
og beregninger må gjennomføres i senere planfaser og før utførelse. Den videre prosjekteringen
skal gjennomføres i tråd med gjeldende VA-norm for Bergen kommune.
Følgende dokumenter skal legges til grunn for planlegging og søknad om tiltak:




2.1

Bergen kommunes VA-norm med tilhørende vedlegg, ref. /1/
KPA Overvann, Bergen kommune ref. /2/
Sanitærreglement Bergen kommune (rev. des. 2019)

PLANOMRÅDET
Planområdet er lokalisert sentralt på Storetveit, avgrenset av Fv. 582 Storetveitvegen mot vest,
Fantoftvegen mot sør og Vestre Fantoftåsen mot nord og øst. Planområdet utgjør til sammen 15,7
daa. Det planlegges for inntil 110 nye boenheter, fordelt på 8 bygg. Totalt BRA inklusiv overbygd
areal er 9630 m2. Parkering legges i parkeringskjeller. Totalt BRA og parkeringskjeller er 13 185
m2 .
Reguleringsområdet er i dag bebygd med et kontorbygg. Sør-øst for planområdet ligger rekkehus,
eneboligbebyggelse og boligblokker. Vest og sørvest for planområdet, på motsatt side av
Storetveitvegen, ligger Storetveitmarken og Storetveit ungdomsskole. Nord for planområdet ligger
Bjørgvin Montessoriskole, Storetveitvannet og Tveitevannet.

Figur 2-1: Planområdet (bilde: google maps) (t.v.) og plassering av planområde (t.h.)
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2.2

GRUNNFORHOLD
Løsmassekart gir en grov indikasjon på hvilke typer masser som kan forventes i øvre løsmasselag.
Kartet over indikerer at en i store deler av prosjektområdet kan forvente at løsmassene består av
tynn morene eller fyllmasser. Bergartene under løsmassenivå er i hovedsak ambifiol-granat og
stedvis med lag av amfibolitt, grønnstein og kiselstein, ref. /5/. Området ligger innenfor marin
grense, men det er ikke registrert kvikkleire i området, se Figur 2-2, ref. /13/. Det er ingen
grunnvannsbrønner i området som vil komme i konflikt med utbyggingen, se Figur 2-3, ref. NGU
Granada.
Grunnvannsnivået for planområdet er ikke kjent, men det er antatt høy grunnvannstand grunnet
liten høydeforskjell/nærhet til Storetveitvannet og at planområdet ligger i et dalsøkk med
overliggende nedslagsfelt. Som vist i Figur 2-3 ligger planområdet innenfor flom
aktsomhetsområde, ref. /13/. Under utbygging av den sørlige delen av planområdet vil utbygger
observere og registrere grunnvannsnivået over tid, og ved behov vil nødvendige tiltak, eks. tett
garasjeanlegg, iverksettes.

Figur 2-2: Berggrunnkart (t.v.) og løsmassekart (midt), ref. /5/ og marin grense (t.h.), ref. /13/

Figur 2-3: Flom aktsomhetsområde, Kilde: NVE Atlas (t.v), Grunnvannsbrønner, Kilde NGU Granada (t.h)
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3.

EKSISTERENDE OG NYTT VANN- OG AVLØPSANLEGG

3.1

VANNFORSYNING
Eksisterende vannledninger
Nærmeste kommunale vannledning ligger i Vestre Fantoftåsen og er en ø150mm vannledning i grått
og duktilt støpejern. Eksisterende bygningsmasse er koblet til denne vannledningen. Det er 3
eksisterende vannkummer i nærheten av planområdet og kontorbygget under opparbeidelse i sørlig
ende av planområdet vil knytte seg til SID 625561.
Nye vannledninger
Planområdene blir forsynt fra Espeland vannbehandlingsanlegg. Normaltrykk i området er oppgitt
til kote 110 moh. Bygningsmassen er planlagt plassert innenfor planområdet med topp dekke på
laveste gulv på kote +53.8m og parkeringskjeller innvendig gulv på kote +50.3m. Trykkforholdene
i området er tilfredsstillende.
Planområdet vil bli utbygget i flere steg og endelig plassering av bygg og tekniske rom, utforming
av fellesarealer er ikke fastsatt. Avhengig av rekkefølgen på utbyggingstrinnene kan det være behov
for endringer av foreslått løsning. Innstikk til bygningene må derfor prosjekteres ved oppstart av
detaljprosjektering. I sørlig ende av planområdet er det en pågående utbygging av kontorbygg på
eksisterende parkeringsplass. VA plan og landskapsplan for kontorbygget er vist i tegningsvedlegg
GH001.
Det er ikke grøftedybde for vann og spillvannsledninger til å krysse over planlagt parkeringsgarasje,
se GH001, og ledningsnettet må føres mellom parkeringskjeller og bakre bygningsrekke, parallellt
med Vestre Fantoftåsen for planlagt utbygging øst i planområdet og langs Storetveitvegen for
planlagt utbygging vest i planområdet. Det eksisterer en vannkum, SID625533, i nordlig ende av
planområdet, men grunnet alder og usikker påkoblingsmulighet til denne vannkummen foreslås det
å knytte seg til ledningsnettet i nordlig ende av planområdet ved å etablere en ny vannkum på
offentlig ledningsnett med uttak til sprinkler og bygningsmasse som vist i GH001.
Beregning av estimert drikkevannsbehov for ny bebyggelse er utført med verdier angitt i ref. /3/.
Antall boenheter er ikke endelig fastsatt. Fordelingen av boenheter mot Storetveitvegen og Vestre
Fantoftåsen er antatt.
Tabell 3-1: Beregningsgrunnlag for estimert vannbehov

Beregningsgrunnlag for estimert vannbehov
Antall boenheter, totalt [-]

110

Fordeling:
-

Antall boenheter, mot Storetveitvegen (antatt)
Antall boenheter, mot Vestre Fantoftåsen (antatt)

70
40

Antall personer pr bolig [-]

4.0

PE [-]
Fordeling:
PE, mot Storetveitvegen
PE, mot Vestre Fantoftåsen

110 x 4.0 = 440

Vannforbruk pr. PE [l/døgn]

200

Maksimal døgnfaktor, fmaks [-]

2.3

70 x 4.0 = 280
40 x 4.0 = 160
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Maksimal timeforbruk, kmaks [-]

2.5

Lekkasje

20%

Maks time vannføring uten brannvann og lekkasje:

5.9 l/s

Fordeling:
Boenheter mot Storetveitvegen
Boenheter mot Vestre Fantoftåsen

3.7 l/s
2.1 l/s

Maks time vannføring med lekkasje, uten brannvann:

6.1 l/s

Fordeling:
Boenheter mot Storetveitvegen
Boenheter mot Vestre Fantoftåsen

3.9 l/s
2.2 l/s

Maks time vannføring uten brannvann og lekkasje:
𝑄

,

=

440 ∙ 200𝑙/𝑑 ∙ 2.3 ∙ 2.5
= 𝟓. 𝟗 𝒍/𝒔
24 ∙ 3600

Maks time vannføring med lekkasje, uten brannvann:
𝑄

=

,

440 ∙

200𝑙
200𝑙
∙ 2.3 ∙ 2.5 + 20% ∙ 440 ∙
𝑑
𝑑
= 𝟔. 𝟏 𝒍/𝒔
24 ∙ 3600

Maks time vannføring med lekkasje og brannvann:
𝑄

3.2

,

=

385 ∙

200𝑙
160𝑙
∙ 2.3 ∙ 2.5 + 20% ∙ 385 ∙
𝑑
𝑑 + 50𝑙 = 𝟓𝟔. 𝟏 𝒍/𝒔
24 ∙ 3600
𝑠

BRANNVANN
Iht. Bergen kommunes VA-norm er det krav om slokkevannskapasitet på 50 l/s, fordelt på minst to
uttak. Vann- og avløpsetaten skal gi uttalelse om vannforsyningens kapasitet for slokkevann basert
på modellberegninger og vurderinger. Med vannforsyningskapasitet menes leveringsmengde med
en resttrykk på ledningsnettet på 1.0 bar målt på det sted i trykksonen som får lavest trykk på
grunn av slokkevannsuttaket.
Alle slokkevannsuttak må plasseres slik at brannvesenet har enkel tilgang/adkomst til slokkevann
ved utrykning. Som slokkevannsuttak benyttes normalt brannkummer. Vannledning som fører vann
til slokkevannsuttak (hydrant/brannkum) skal ha min. dimensjon Ø150 mm.
Vannkummer med brannventil ligger i Vestre Fantoftåsen, ref. /6/, markert på GH001. Bebyggelsen
i planområdet ligger innenfor 25-50m radius til eksisterende brannvannsuttak SID625531 (ved
Vestre Fantoftåsen 74), SID625533 (ved Vestre Fantoftåsen 24) samt de to nye
brannvannsuttakene langs Storetveitvegen. Alle avstander er målt til den delen av bebyggelsen
som er lengst borte fra slokkevannsuttakene. Vannledning frem til brannvannsuttak i
Storetveitvegen overtas av kommunen.
For boligene som planlegges etablert mot Storetveitvegen er det krav om installasjon av
sprinkleranlegg. For den bakre husrekken, mot Vestre Fantoftåsen er det ikke krav om
sprinkleranlegg, men det er mulig at dette vil bli installert. I tillegg er det planlagt sprinkling av
parkeringsgarasje. I detaljprosjekteringsfasen skal trykk og vannmengde beregnes av
prosjekterende. Parkeringskjelleren er planlagt gjennomgående under Storetveitvegen 96 og 98,
men grunnet flere trinn i utbyggingen skal det planlegges for tilkobling for sprinkleranlegg både fra
nordlig og sørlig ende. Beregning av kapasitet på eksisterende ledningsnett utføres av Vann og
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avløpsetaten i Bergen kommune. Det skal ikke dimensjoneres for samtidig uttak fra hydrant og
sprinkler.

3.3

SPILLVANN
Planområdene er godt utbygd med hensyn på spillvannshåndtering. Utbygging av planområdet vil
komme i konflikt med kommunal Ø150mm spillvannsledning i betong som ligger mellom
eksisterende kontorbygg og Storetveitvegen, ref. /6/. Som vist i tegningsvedlegg GH001 er denne
foreslått flyttet til planlagt GS veg langs Storetveitvegen. Det forslås å øke dimensjonene til ø200
tilsvarende dimensjonene på spillvannsledningen ved nedre påkoblingspunkt, SID 431222, for å
tilrettelegge for økt kapasitet.
Planlagt bebyggelse for fremre bygningrekke mot Storetveitvegen gir følgende spillvannsmengder
med avløp til kommunal spillvannsledning i GS veg langs Storetveitvegen (70 boenheter x 4
PE/boenhet = 280 PE og faktorer gitt i Tabell 3-1):

𝑄
𝑄

=𝑄

=𝑄

=𝑄

𝑓

= 280 ∙ 200𝑙/𝑑

∙𝑘
24 ∙ 3600

2.5 ∙ 2.3
= 3.73𝑙/𝑠
24𝑡 ∙ 3600𝑠

Spillvann for boligene langs Storetveitvegen ledes til kommunal ledning i Storetveitvegen. Overkant
dekke på laveste gulv ligger på kote +53.8m. Ved å trekke fra 0.9m (krav til minimum
høydeforskjell på 900 mm mellom vannstand i laveste monterte vannlås i bygning og innvendig
topp kommunalt), og ledningsdimensjon finner vi at det er mulig å oppnå selvfall fra alle byggene
med fasade mot Storetveitvegen. Grunnet flere utbyggingstrinn, vil spillvannskum, opparbeidet i
første byggetrinn, markert som S6 i sørlig område av planområdet, sannsynligvis utgå ved
utbygging av neste byggetrinn, og ny spillvannsledning for kommunal overtakelse vil tilkobles S5 i
sørlig ende og SID431222 i nordlig ende.
Reguleringsforslaget planlegger å etablere parkeringskjeller og bodareal mm. på kote +50.3m,
innvendig gulv. Avløpet som renner til sluk fra parkeringsareal, fra for eksempel smeltevann fra
biler mm. og evt. avløp som samles opp fra teknisk rom må pumpes, og det foreslås å løses med
en intern privat pumpestasjon som etableres i parkeringskjelleren.
For boligene nærmest Vestre Fantoftåsen er det foreslått å legge spillvannsledningen mellom
parkeringsgarasjen og bakre bygningsrekke, da spillvannsledningen ikke vil oppnå tilstrekkelig fall
på min. 10‰ ref. /1/, ved å knytte seg opp mot privat spillvannsledning i Vestre Fantoftåsen.
Parkeringsgarasjen er planlagt med inn/utkjørsel i sørlig ende av planområdet. Grunnet topografi
og grunnvannstand er innvendig gulv parkeringsgarasjen hevet til kote +50.3m. Grunnflaten for de
sørlige to byggene av bakre bygningsrekke mot Vestre Fantoftåsen ligger over parkeringsgarasjen.
Her må spillvannsledningen evt. føres inn i parkeringsgarasjen og føres langs bakre vegg av
parkeringsgarasjen. Denne vurderingen utføres i detaljprosjektering, når planene for byggene er
fastlagt.
Innad i planområdet legges spillvannsledninger som vist i tegning GH001. Trase for
spillvannsledninger og vannledninger avviker noe grunnet fallforholdene på tomten. Min. dimensjon
iht. ref. /1/ for spillvannsledninger er 150mm.
Spillvannet føres til Knappen kommunale avløpsrenseanlegg.
Eksisterende stikkledninger til eksisterende bygningsmasse saneres.

8

Rambøll - VA RAMMEPLAN – ÅRSTAD, GNR. 13, BNR. 996 STORETVEITVEGEN BOLIG

3.4
3.4.1

OVERVANNSHÅNDTERING
Prinsipper for overvannshåndtering
Iht. retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune, ref. /2/, skal overvann håndteres
etter tre-leddstrategien ved først å infiltrere, videre fordrøye og som siste utvei, sikre trygge
flomveier. Overvann skal normalt ikke føres i ledning, men håndteres i åpne løsninger for å ledes
til terreng for infiltrasjon og fordrøyning. Økningen i nedbør som er ventet i fremtiden grunnet
klimaendringer skal håndteres lokalt i området. Overvannshåndteringen må vurderes med hensyn
til både normal nedbørsituasjon og flom.
Ved ekstrem nedbør, når fordrøyningsmagasin og infiltrasjon er mettet eller dersom ledningsnettet
blir overbelastet, tett eller ødelagt skal det være et avrenningssystem på overflaten der overvannet
kan renne bort uten å gjøre skade.
Flomveier skal dimensjoneres for å kunne ta unna all avrenning fra hele nedbørsfeltet, og må ha
kapasitet for å håndtere ekstreme nedbørshendelser.
Overvannshåndtering utføres slik at det ikke fører til ulempe eller skade for andre eiendommer
nedstrøms. Bekkelukking tillates ikke. Dersom tiltaket kommer i konflikt med eksisterende
bekker/elver skal disse legges om i åpen trasé. Grøntområder bør ha gode infiltrerende egenskaper.
Takvann og overvann som ikke blir infiltrert i grunnen, føres til fordrøyningsmagasin, for å
forebygge belastningen av eksisterende overvannsnett.

3.4.2

Fordrøyningsmagasin
Ved etablering av nye boliger og infrastruktur som øker andelen impermeable flater, skal det
gjennomføres tiltak for at avrenningen ikke skal øke. Iht. Bergen kommunes VA norm skal det ikke
videreføres mer overvann fra et område enn før utbygging.
Planområdet inngår i et eksisterende område med rekkehus og eneboliger der det ikke er vanlig
med flatt tak. Prosjektets utforming legger vekt på tilpasning til bebyggelsen i området. Valg av
takform med skråtak er en viktig del av dette helhetsbildet. Utforming av takform har også vært et
tema i drøftinger med Byarkitekten. På denne bakgrunn er fordrøyningsmagasin for overvann
vurdert som mest hensiktsmessig for prosjektet.
Det foreslås å etablere fordrøyningsmagasin for overvann fra takflater og andre tette flater.
Fordrøyningsmagasinet foreslås etablert som tett magasin med åpent volum (eks. betongrør eller
kummer) for å forenkle drift og vedlikehold. Fordrøyningsmagasinet foreslås plassert under
parkeringsanlegg som vist i tegningsvedlegg GH001. Etter fordrøyning føres overvannet til
overvannsledning langs Storetveitveien som vist i tegningsvedlegg GH001. Vann fra tak skal
fordrøyes i fordrøyningsmagasin. Det er kun en liten økning av impermeable flater i området, men
fordrøyningsmagasinet må ha kapasitet til å fordrøye økte fremtidige nedbørsmengder.
Beregning av nødvendig fordrøyningsvolum for takflater, inkludert klimafaktor, og økte fremtidige
nedbørsmenger er beregnet til 38m3. Arealer benyttet for å beregne nødvendig fordrøyningsvolum
er gitt i Tabell A - 7.
Beregninger for fordrøyningsmagasin er vedlagt, se vedlegg A. Utforming og detaljberegninger må
utføres i detaljprosjekteringsfasen.
Fordrøyningsvolumet kan reduseres ved å velge løsninger for fellesområdene med bedre
fordrøyningskapasitet, eller ved å øke kapasiteten ved økt diameter eller fall på overvannsledning
tilknyttet fordrøyningskammeret, dersom dette aksepteres av Bergen kommune. Det anbefales å
benytte blågrønne løsninger, som f.eks regnbed og infiltrasjonsgrøfter, som forsinker avrenning
gjennom infiltrasjon og fordrøyning, og kan gi en trygg avledning av overvann i detaljplanlegging
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av uteområdene. Videre kan volumet på fordrøyningsmagasinet reduseres ved undersprengning av
grunn under planlagt parkeringskjeller og ved oppfylling av sprengsteinsmasser der overvannet kan
fordrøyes. Løsning for fordrøyningsmagasinet for sørlig del av planområdet er ikke besluttet og vil
bli vurdert basert på observasjon/målinger av grunnvannsnivået i byggeperioden. Valg av løsning
for nordlig del er antatt basert på erfaringene fra valgt løsning for sørlig del.
Overvannsmagasinet må vedlikeholdes jevnlig for å opprettholde funksjon og det bør etableres
inspeksjonskummer i hver ende av magasinene for å sikre fremtidig drift og vedlikehold.
3.4.3

Nedbørsfelt og flomveger
Planområdet er del av et større nedbørsfelt som omfatter Bergensdalen, med utløp i
Nordåsvannet.
Planområdet har et overliggende nedslagsfelt på 0.22km2 med lavpunkt ved Storetveitvegen 96.
Det er antatt at overvannet i dette lavpunktet i eksisterende situasjon føres via overvannsluk til
overvannsledning OV200K som kobles til overvannsledning OV1000K ved krysset mellom
Storetveitvegen og Vestre Fantoftåsen. Overvannsledning OV1000K har utløp til Storetveitvannet.
Eksisterende OV200K overvannsledning vil komme i konflikt med planlagt utbygging og ny
overvannsledning må etableres for å sikre at overvannet føres bort fra området. En økning av
dimensjonen og omlegging av traseen til direkte utløp til Storetveitvannet kan vurderes i
detaljprosjekteringsfasen. Det foreslås at planlagt fordrøyningsvolum kobles til ny overvannsledning
som skissert i GH001.
Som vist i Figur A- 9 og Figur A- 10 er lavpunktet ved Storetveitvegen 96 kritisk med tanke på
vannansamling, og detaljprosjektering av VA plan, landskapsplan, GS-veg og parkeringskjeller må
ta høyde for dette. Høydeforskjellene mellom Storetveitvannet og lavbrekket ved Storetveitvegen
96 er små; lengdesnitt av Storetveitvegen er vist i Figur A- 11. Planlagt topp gulv i
parkeringsgarasjen er på kote +50.3m, mens høyde på Storetveitvannet er +48.3m (ref.
Norgeskart).
Avrenning og flomvegene for eksisterende situasjon er vist i tegningsvedlegg GH002. Scalgo Live
(Software, ref. /12/) og Bergen kommune sitt digitale avrenningskart er benyttet for inndeling av
nedslagsfelt og avrenningslinjer.
Nedslagsfeltet består av blokk og leilighetsbygg med omkringliggende grøntområder, samt noen
eneboliger/rekkehus. Det må antas at overvann i overliggende nedslagsfelt hovedsakelig blir
naturlig infiltrert i grunnen i omliggende grøntområder og blir håndtert av eksisterende
overvannsanlegg.
Videre er det antatt at flomvann følger vegene i området og at sørlig del av planområdet blir
utformet slik at flomvann som renner ned Fantoftvegen og Vestre Fantoftåsen føres til
Storetveitvegen og hindrer at det i en flomsituasjon ikke renner vann inn ved sørlig innkjørsel til
parkeringskjeller. Detaljprosjektering av VA anlegget før sørlig del av planområdet, ref. /14/ skal
ha kontrollert høyden på fortauskanten ved innkjørsel til parkeringskjeller fra Fantoftvegen til å
være tilstrekkelig til for en flomsituasjon med flomvann i Fantoftvegen. Andre tiltak for å hindre
oversvømmelse av parkeringsgarasjen er å etablere langsgående murkant e.l. og
overvannskummer langs vegen/innkjørsel til parkeringsgarasjen..
Beregninger av avrenning for 100-års gjentaksintervall er utført for nedbørsfeltet.
Langs planlagt GS veg ved Storetveitvegen er det antatt at det etableres infiltrasjonssandfang og
grøft med infiltrerende egenskaper for å håndtere overvann fra ny GS veg når denne opparbeides.

10

Rambøll - VA RAMMEPLAN – ÅRSTAD, GNR. 13, BNR. 996 STORETVEITVEGEN BOLIG

3.4.4

OVERVANNSKVALITET OG RENSING
Overvann inneholder varierende mengder og typer av forurensing. Forurensningsnivåene varierer
med arealbruk, trafikkmengde, nedbørsmengder, atmosfærisk forurensing mm. I Bergen
kommunes retningslinjer for overvannshåndtering vises en klassifisering av forventet
forurensingsinnhold for ulike områdetyper, gjengitt i Vedlegg D, Tabell C - 10 og Tabell C - 11.
Planområdet i VA-rammeplanen inngår i kategoriene småhusområde/ytre byområdet (tettere
boligområde), der Storetveitvegen har en ÅDT på 7000, og har i henhold til klassifiseringssystemet
lavt/lavt til middels forurensningsinnhold.
Informasjon om vannkvaliteten på resipienten Storetveitvannet med vannforekomstID 056144263-L er hentet fra vann-nett.no, ref. /10/. Det har vært gjennomført en tilstandsovervåking
av Storetveitvannet i 2018, der samlet økologisk tilstand er vurdert som dårlig, ref. /11/. Påvirkning
på vannkvalitet er diffus avrenning fra spillvannslekkasje i middels grad. Nedlagt fyllplass på
Slettebakken er trolig hovedkilde til PCB i nærliggende Tveitevannet, men påvirker trolig
Storetveitvannet i liten grad.
Overvannet som genereres på tomten vil være rent, og det vil ikke være nødvendig med ekstra
tiltak ifm. rensing av overvannet. Planlagt fordrøyningsmagasin vil ha en rensende effekt som
sedimenteringsbasseng.
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A. VEDLEGG 1 - OVERVANNSBEREGNINGER
A1.
A1.1.

BEREGNINGSMETODE FOR OVERVANN
Den rasjonelle metode
Vannmengdene er beregnet med den rasjonelle formel iht. ref. /2/, (Retningslinjer for
overvannshåndtering i Bergen kommune).
Formel 1: Den rasjonelle formel

𝑄 =𝐴𝑥𝐼𝑥𝐶𝑥𝐾
A:

Nedbørsfeltets areal (ha)

I:

Nedbørsintensitet (l/s ha)

C:

Avrenningskoeffisient (-)

Kf :

Klimafaktor (-)

Nedbørsfeltenes areal er bestemt gjennom analyse av vannveger frem til konsentrasjonspunktene
i feltet, som også er benyttet til å bestemme tilrenningstiden, tk. Avrenningskoeffisienten C er basert
på delfeltets beskaffenhet og permeabilitet. Feltgrensene er i noen tilfeller usikre. Det vil også være
usikkerhet knyttet til hvor stor andel nedbør som kan avskjæres på terrengoverflaten og hvor stor
andel som infiltreres i grunnen og føres til tilstøtende felt.
I Bergen kommunes retningslinjer for overvannshåndtering, ref. /2/, skilles det mellom åpne
områder hvor oversvømmelse medfører relativt små konsekvenser og hvor dimensjonerende
regnskyllhyppighet kan benyttes og ledningsanlegg dimensjoneres for fylt ledning, dvs. slik at
oppstuving ikke forekommer ved dimensjonerende gjentaksintervall/ regnskyll. I byområder og
hvor
oversvømmelser
vil
medføre
større
konsekvenser
skal
dimensjonerende
oversvømmelseshyppighet benyttes. Flomveier skal dimensjoneres for en kapasitet minst lik 100års flom. I overvannsberegningene er 20 års dimensjonerende regnskyllhyppighet for planområdet
benyttet, se Tabell A 1: Gjentaksintervall, Bergen kommunes retningslinjer for
overvannshåndering, ref. /2/.
Tabell A - 1: Gjentaksintervall, Bergen kommunes retningslinjer for overvannshåndering, ref. /2/

Dimensjonerende
regnskyllhyppighet
(gjentaksintervall)

Boligområde,
Områdetype

(1 i løpet av n år)

Dimensjonerende
oversvømmelseshyppighet
gjentaksintervall
(1 i løpet av n år)

10 år

Åpent

20 år

20 år

Lukket

30 år

Ved bestemmelse av nedbørintensitet er IVF-kurve for Bergen – Sandsli benyttet, se Figur A- 1.
Nedbørsdata brukt i beregninger er gitt i Vedlegg 3.
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Figur A- 1: IVF-kurver for Bergen Sandsli

For å bestemme nedbørintensiteten er det nødvendig å finne konsentrasjonstiden tk, som er den
lengste tiden det tar for vann som faller på bakken i nedbørfeltets fjerneste punkt å nå frem til det
punkt hvor vannmengden skal beregnes. Konsentrasjonstiden tar høyde for tiden nedbøren bruker
i ledning og på terreng. Tilrenningstid for et areal velges aldri mindre enn 3 minutter.
I beregningene er nomogram som vist i Figur A- 2 benyttet.

Figur A- 2: Nomogram for beregning av tilrenningstid, ref. /2/
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Avrenningskoeffisienten, C, er
basert på delfeltets beskaffenhet og permeabilitet
Avrenningskoeffisientene som er benyttet er gitt i Tabell A - 2. Anbefalte verdier er gitt i parentes.
Tabell A - 2: Avrenningskoeffisient, ref. /2/

Overflatetype

Avrenningskoeffisient, C [-]

Tette flater (tak, asfalterte plasser/veger)

0.90 (0.85 – 0.95)

Plen, Eng, skog, dyrka mark

0.40 (0.3 – 0.5)

Eneboligområder

0.60 (0.5 - 0.7)

Rekkehus-leilighetsområder

0.70 (0.6 – 0.8)

Grusveier, plasser, fellesareal

0.70 (0.5 – 0.8)

For å ta høyde for økt nedbørintensitet grunnet klimaendringer skal det inkluderes en klimafaktor i
beregningene. Anbefalte klimafaktorer er gitt i Tabell A - 3, ref. /3/. Det er inkludert 1.3 i
klimafaktor i beregningene for beregning av nødvendig kapasitet til fordrøyningsvolumet.
Tabell A - 3: Klimafaktor, ref. /3/

A1.2.

Gjentagelsesperiode

2 år

10 år

100 år

Klimafaktor

1.2

1.3

1.4

Flomberegning
Beregnet nedslagsfelt er vist i Figur A- 9. Det er lagt til grunn at flomvann fra overliggende
nedslagsfelt føres til Storetveitvegen og videre til Storetveitvannet.
Tabell A - 4: Areal, nedslagsfelt

A2.

Nedslagsfelt

Areal [ha]

Nedslagsfelt 1

0.22

DIMENSJONERING AV FORDRØYNINGSVOLUM
Utbygging av planområdet er en fortetting og vil gi en liten økning i tette flater. I tillegg vil forventet
økning i nedbør medføre en økning i fremtidig avrenning. Iht. Bergen kommunes VA norm skal det
ikke videreføres mer overvann fra et område enn før utbygging. Som vist i Tabell A - 5 og Tabell
A - 6 er det ikke en stor økning av tette flater. Volumet på fordrøyningsmagasinet er derfor beregnet
til å ha kapasitet til å fordrøye alt takvann i tillegg til å ta høyde for økt nedbør i planområdet.
Arealer inkludert i beregning av nødvendig kapasitet for fordrøyningskammer er vist i Tabell A - 7.
Nødvendig fordrøyningskapasitet for takarealene er 26m3 og nødvendig kapasitet å ta høyde for økt
nedbør for fellesarealene er 32m3 – 20m3 = 12m3. Totalt beregnet volum på fordrøyningskammer
er 38m3, se Tabell A - 8. Detaljerte beregninger må gjennomføres i detaljprosjekteringen når
endelige arealer og landskapsplan er fastsatt.
Fordrøyningsbassenget skal midlertidig ta hånd om en del av vannvolumet. Maks tillatt utslipp er
satt til 19 l/s, som er 70% av kapasiteten til ø200 BTG rør med 5 ‰ fall. For å ta hensyn til at
utløpet av magasinet ikke gir maks utslipp fra starten av regnskyllet, er utslippet begrenset til 70%
av kapasiteten, ref. /4/. Dette gir et utslipp fra fordrøyningsmagasinet til overvannsnettet på 27 l/s
*0.7 = 18.9 l/s.
Nødvendig magasinvolum er beregnet ved regnenvelopemetoden. Magasinvolumet er beregnet ved
den forutsetning at takene er dekket med impermeable flater og at arealene i fellesområdene har
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noe fordrøyningskapasitet. Hvis eksempelvis det velges løsninger for fellesområdene med bedre
fordrøyningskapasitet, vil nødvendig magasinvolum kunne reduseres noe. Det anbefales å benytte
blågrønne løsninger som forsinker avrenning gjennom infiltrasjon og fordrøyning, og kan gi en trygg
avledning av overvann i detaljplanlegging av uteområdene. Fordrøyningsvolumet vil også reduseres
ved å øke kapasiteten på OV ledning fra fordrøyningsbassenget, eksempelvis ved å legge en OV
ledning til Storetveitvannet.
Tabell A - 5: Situasjon etter utbygging

Arealformål, etter utbygging
BK
BBB1
BBB2
BBB3
BBB4
BKS1
BKS2
BKS3
BKS4
f_SV2
F_BRE
f_BUT
f_BGP
o_SVG1
o_SVG2
o_SF
f_SKV
f_SV1
GV
O_SVG3
f_SVG4
o_SVG5
f_SVG6
f_SV3
o_GF
Sum

Areal [m2]
2500
520
490
520
980
470
400
370
350
136.8
120.3
3250
170
898
49
70.11
418
1874
342
303
57.43
142
806.22
271
196
15704

Avrenningsfaktor
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.7
0.7
0.4
0.4
0.9
0.9
0.9
0.4
0.4
0.9
0.9
0.9
0.9
0.4
0.80

Tabell A - 6: Situasjon før utbygging

Arealer, eksisterende situasjon
Parkeringsareal (BK)
f_SKV
f_SV1
GV
o_SVG3
f_SVG4
o_SVG5
f_SVG6
f_SV3
o_GF
Storetveitvegen 98, kontorbygg
Storetveitvegen 96, kontorbygg
Storetveitvegen 94, enebolig
Storetveitvegen 92, enebolig
Vestre Fantoftåsen 21, forretning
Parkering , Storetveitvegen
Grøntareal, Storetveit 98,96,94
Grøntareal, Storetveit 92
Parkering, Storetveit 92
Parkering Vestre Fantoftåsen 21
Grøntareal -Vestre Fantoftåsen
Sum

Areal [m2]
2500
418
1874
342
303
57.43
142
806.22
271
196
966.42
1011
168.19
237.73
534.46
1313
2942.39
870.27
175
289.54
133
15551

Avrenningsfaktor
0.9
0.9
0.9
0.4
0.4
0.9
0.9
0.9
0.9
0.4
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.4
0.4
0.9
0.9
0.4
0.75
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Figur A- 3: Planforslag, Plan. Id 1201_66250000
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Tabell A - 7: Arealer benyttet i beregning av fordrøyningsvolum

Arealformål, etter utbygging
BBB1 - Takareal
BBB2 - Takareal
BBB3 - Takareal
BBB4 - Takareal
BKS1 - Takareal
BKS2 - Takareal
BKS3 - Takareal
BKS4 - Takareal
Fellesområder f_BUT og f_BGP
Sum

Areal [m2]
392
392
392
769
362
260
261
260
4432
7520

Avrenningsfaktor
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.7
0.78

Totalt [m2]

3088

4432
7520

Tabell A - 8: Beregnet fordrøyningsvolum

Bergnet fordrøyningsvolum
Takarealer, inkl. klimafaktor
Fellesområder f_BUT og f_BGP - uten klimafaktor
Fellesområder f_BUT og f_BGP - med klimafaktor
Sum

Volum [m3]
26
20
32

Differanse
[-]
11.8

Totalt [m3]
38
38
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Figur A- 4:.

Beregnet fordrøyningsvolum for takarealer
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Figur A- 5:.

Beregnet fordrøyningsvolum, fellesareal uten klimafaktor
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Figur A- 6:.

Beregnet fordrøyningsvolum, fellesareal med klimafaktor
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Figur A- 7:.

Beregningsnotat – flomveger 100 års gjentaksintervall
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A3.

Nedbørsfelt og flomveger

Figur A- 8: Nedbørsfelt – planområdet er markert med rød firkant, ref. Scalgo Live

Figur A- 9: Nedbørsfelt, ref. Scalgo Live
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Figur A- 10: Vannansamling, Storetveitvegen 96, ref. Scalgo Live

Figur A- 11: Lengdeprofil, Storetveitmarken, ref. Scalgo Live
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Figur A- 12: Storetveitmarken, ref. Bergen kommune sitt avrenningskart
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B.

VEDLEGG 2 – IVF KURVE BERGEN, SANDSLI
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RETURPERIODE(År)
2
5
10
20
25
50
100
200

1 min
262.7
325.5
367.0
406.9
419.5
458.5
497.2
535.8

2 min
216.6
268.5
302.9
335.8
346.3
378.5
410.5
442.4

3 min
191.3
239.1
270.7
301.0
310.6
340.3
369.7
399.0

5 min
158.7
198.7
225.2
250.6
258.6
283.5
308.1
332.7

10 min
117.2
139.8
154.8
169.2
173.8
187.9
201.8
215.8

Returverdi for nedbør (l/s*Ha)
VARIGHET (MINUTTER)
15 min
20 min
30 min
45 min
92.9
78.0
60.5
47.8
109.7
93.2
73.7
58.5
120.9
103.3
82.4
65.5
131.6
113.0
90.8
72.3
135.0
116.1
93.5
74.4
145.5
125.5
101.7
81.1
155.9
134.9
109.8
87.6
166.3
144.3
118.0
94.2

60 min
40.9
50.4
56.7
62.7
64.6
70.5
76.4
82.2

Tabell B - 9: IVF kurve Bergen Sandsli Periode 11.01.2019 – 17.11.2019. Lastet ned fra www.eklima.no 18.11.2019

90 min
32.6
40.8
46.2
51.4
53.1
58.2
63.2
68.2

120 min
29.1
37.0
42.2
47.2
48.8
53.7
58.6
63.4

180 min
23.7
29.2
32.9
36.5
37.6
41.1
44.5
47.9

360 min
16.3
19.3
21.2
23.1
23.7
25.5
27.4
29.2

720 min
11.0
13.5
15.2
16.8
17.3
18.9
20.4
22.0

1440 min
7.1
8.6
9.7
10.6
11.0
11.9
12.9
13.8
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C.

VEDLEGG 3 - KRAV TIL RENSING AV OVERVANN

Overvann inneholder varierende konsentrasjoner av suspendert stoff, organisk materiale,
næringssalter, tungmetaller, PAH, og olje/bensinprodukter og forurensningsinnholdet varierer
betydelig avhengig av arealbruk, trafikkmengder, atmosfærisk forurensning, snøsmelting,
nedbørsmengder m.m.
Iht. Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune, ref. /2/, skal det ved planlegging
av nye utbyggingsområder/tiltak vurderes behov for rensing av overvann basert på
forurensningspotensialet og resipientforhold. Områdeklassifisering er gitt i Tabell C - 10 og behov
for vurdering/krav til rensning er gitt i Tabell C - 11: Krav til rensing av overvann eller behov for
vurdering av rensing, Kap. 13.2 Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune, Tabell
C - 11.
Tabell C - 10: Områdetyper med hensyn til forventet forurensningsinnhold i overvann, Kap. 12.2 Retningslinjer
for overvannshåndtering i Bergen kommune,

Småhusområde
Lokalgater med ÅDT < 8.000
Parker, naturmark
Ytre byområde (tettere boligområde)
Veger med ÅDT 8.000-15.000
Bykjerne (bo-/arbeidsområde) Middels forurensningsinnhold
Store parkerings- og terminalområder
Veger med ÅDT 15.000 - 30.000
Trafikkområder med ÅDT > 30.000

Lavt forurensningsinnhold
Lavt til middels
forurensningsinnhold
Middels forurensningsinnhold
Middels til høyt
forurensningsinnhold
Høyt forurensningsinnhold

Tabell C - 11: Krav til rensing av overvann eller behov for vurdering av rensing, Kap. 13.2 Retningslinjer for
overvannshåndtering i Bergen kommune,
Resipient
Mark
Forurensnings-

Infiltrasjonsgrunn

innhold

Vassdrag/sjø
Grunn ikke

Svært ømfintlig

Ømfintlig

egnet for

Mindre
ømfintlig

infiltrasjon
Lavt

Infiltrasjon og

Bortledning til

fordrøyning

vannveier eller

Ikke rensing

Ikke rensing

Ikke rensing

Ikke rensing

ledningsnett
Middels

Høyt

Infiltrasjon og

Bortledning til

Rensing vurderes

Rensing vurderes

fordrøyning

vannveier eller

(evt. bortledning

(evt. bortledning

ledningsnett

til avløpsnett/

til avløpsnett/

Rensing før

Bortledning til

infiltrasjon (evt.

ledningsnett.

bortledning til

Rensing

avløpsnett/annen
resipient

annen resipient)

annen resipient)

Rensing

Rensing

Rensing vurderes
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D. VEDLEGG 4 - TEGNINGSVEDLEGG
Tegningsvedlegg 1 – GH001 – VA plan
Tegningsvedlegg 2 – GH002 – Avrenningsmønster og flomveger før utbygging
Tegningsvedlegg 3 – GH003 – Avrenningsmønster og flomveger etter utbygging

