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SAMMENDRAG 

Trekantkvartalet i Ski sentrum i Nordre Follo kommune skal bygges ut, og gå fra spredt villabebyggelse til 
blokkbebyggelse med noe næring og et indre grønt gårdsrom. Dette notatet beskriver vann, spillvann og 
overvannshåndtering i forbindelse med rammeplan for Trekantkvartalet. Avslutningsvis vil det også beskrive 
flomveier. Det må etableres flere nye tilknytninger til kommunalt ledningsnett, og det må etableres nye brannkummer 
på, og rundt tomten for å dekke brannvannsbehovet. I forbindelse med den planlagte utbyggingen er det også behov 
for å legge om to kommunale ledningstraseer vest i prosjektområdet. Det er planlagt å håndtere overvann via grønne 
tak og grøntområder på bakken med f.eks. regnbed. Overvannstiltakene vil sikre tilstrekkelig fordrøyningsvolum i 
henhold til kommunens retningslinjer.  
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1 Bakgrunn for utarbeidelse av notat 
Multiconsult er engasjert av Ferd Eiendom for å utarbeide VA rammeplan til regulering for 
Trekantkvartalet i Ski. Dette notatet vil redegjøre for VA inkl.  overvannshåndtering og 
flomhåndtering.  Hensikten med prosjektet er å omregulere området fra spredt villabebyggelse (se 
Figur 1) til bolig i blokkbebyggelse og næringsareal i sokkel samt parkering under bakken i tråd med 
vedtatt områdeplan for Ski sentrum. For situasjonsplan over planlagt utbygging se Figur 2. Området 
er avgrenset av Skoleveien i vest, Idrettsveien i nord og Sanderveien i sør-øst. Ski kommmunes VA-
norm legges til grunn etter avtale mellom byggherre og kontaktperson i kommunen. Når ny VA-
norm for Nordre Follo kommune er på plass vil denne legges til grunn.  

 

Figur 1: Eksisterende bebyggelse i Trekantkvartalet (maps.google.com) 

 

 

Figur 2: Situasjonsplan for boligområdet, utforming av takterrasser til høyre (Utsnitt fra uteomhusplanen, Arcasa 
Arkitekter AS).  
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2 Krav til rammeplan VA 
I Ski kommune var det krav om at følgende punkter skal inngå i rammeplan VA. Det har, som 
beskrevet tidligere, blitt avklart mellom byggherre og kommune at det er disse punktene som skal 
svares ut også for denne rammeplanen. 

• Tenkt belastning på nettet (dimensjoneringsgrunnlag) 

• Brannvannsdekning og behov 

• Eksisterende nett i området, og tenkt fremtidig nett – i tilegg til tenkt påkobling til 
kommunalt nett 

• Overvannshåndtering – under bakken, og på bakken (i tråd med reguleringsplanens 
bestemmelser for dette). Er det tenkt ført noe overvann til kommunalt nett? Forandrer 
avrenningen på overflaten seg som en konsekvens av utbygging? 

• Vurdering av åpning av lukkede vassdrag – Ikke aktuelt her 

• VA-tekniske anlegg i området (utenom ledningsnett) – Ikke aktuelt her 

• Eierskap – ønsker utbygger at noe av ledningsanlegg eller tekniske installasjoner skal 
overtas av kommunen? 

3 Eksisterende VA-nett i området 
Eksisterende VA-ledningsnett og planlagt utbygning er vist i Figur 3. 

  

Figur 3:  Eksisterende kommunalt ledningsnett og planlagte nye bygg. Rød strek med kryss over viser konflikt mellom VA 
og nye bygg. Dette gjelder i Skoleveien for OV450 og SP180. 

Planlagt utbygging og eksisterende ledningsnett kommer i konflikt vest i prosjektområdet. Det går 
en SP180 under planlagt bygg, og en OV450 nær planlagt bygg. Dette er kommunale 
ledningstraseer, og disse må legges om.  I henhold til TEK17 og kommunens VA-norm er 
minimumsavstandskrav til bygg 4 meter.  
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4 Belastning på kommunalt spillvannsnett 
Planlagt utbygging vil føre til en økt belastning på det kommunale ledningsnettet. For å beregne 
denne belastningen må man vite hvor mange som skal bo og arbeide i området. Nedenfor blir det 
gjort et grovt overslag basert på planforslaget som er lagt ut om detaljregulering av 
Trekantkvartalet i dag.  

 Planlagt utbygging 

Området skal omreguleres fra spredt villabebyggelse til bolig i blokkbebyggelse og næringsareal i 
sokkel, samt parkeringsareal under bakken i tråd med vedtatt områdeplan for Ski sentrum. 
Arealbruk vil være i tråd med gjeldende regulering – overvekt bolig – ca. 250 stk., tilsvarende ca. 
19.380 m2, og ca. 2.700 m2 næring i form av utadrettet virksomhet/forretning.  

 Dimensjoneringsgrunnlag  

Boligområder 

For Nordre Follo kommune er det beregnet 2,37 beboere per husholdning ifølge SSB. Det antas 
dermed at man kan bruke gamle Ski kommunes VA-norm, som antar 2,5 beboere per leilighet. I 
henhold til dette skal det regnes med 250 l/pe*d ved maksimal timesbelastning, inkludert 
infiltrasjonsvann.  

Næringslokaler 

Dimensjonerende spillvannsmengde for kontorer er 80 l/pe*d (VA miljøblad nr. 115/2015). Nyere 
kontorbygg bygges gjerne med et areal på 17-23 m2 per ansatt.  

Døgn- og timesvariasjoner 

Avløpsmengdene vil variere gjennom dagen og gjennom året. Verdiene over referer til 
gjennomsnittlig avløp, med unntak av verdien for boligområder som er for maksimal 
timesbelastning. For å finne maksverdier må vi bruke faktorer som får frem denne variasjonen. 
Aktuelle faktorer er vist i Tabell 1, kmaks er maks timesfaktor og fmaks er maks døgnfaktor. 

Tabell 1: Døgn og timesfaktorer fra VA miljøblad Nr 115/2015 

 

I Ski er det totalt 59 288 innbyggere. Planområdet ligger sentralt i Ski sentrum, det blir likevel ikke 
riktig å bruke faktorene for byer med mer enn 10 000 pe da ledningsnettet i dette prosjektområdet 
ikke håndterer et så stort område. De planlagte tilkoblingene er til ledninger med dimensjon på 160 
– 200 mm, dette tyder på at det er et mindre avløpsfelt. Det velges derfor å bruke midlere faktorer 
for tettsted med 1000 - 3000 pe fra Tabell 1, altså døgnfaktor (fmaks) på 1,9 og timesfaktor (kmaks) på 
2,4. 

Innlekking og fremmedvann 

Verdien for boliger inkluderer innlekking. Det er ikke valgt å legge til faktor for innlekking næring da 
det ikke forventes at innlekking til kommunalt nett vil øke på grunn av denne utbyggingen. Det er 
kun korte stikkledninger som legges opp fra de nye byggene og ut i til gata, det vil skje svært 
begrenset innlekking på disse strekkene.  
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 Beregning av spillvannsmengder for Trekantkvartalet Ski 

Boliger: 250 boenheter * 2,5 pe/boenhet * 250 l/pe*d * fmaks  1,9 = 296 875 l/d 

Næring: 2700 m2 / 20 m2/ansatt * 80 l/ansatt*d * fmaks 1,9 * kmaks  2,4 = 49 248 l/d  

Påslipp til kommunalt nett omregnet til l/s:  

• 3,4 l/s fra boliger tilkobles til kommunalt nett 

• 0,6 l/s fra næring tilkobles til kommunalt nett 

 

Totalt 4,0 l/s tilkobles til kommunalt ledningsnett fra hele prosjektområdet.  

5 Brannvannsdekning og behov 
I henhold til TEK17 skal slokkevannkapasitet være minst 1200 l/minutt i småhusbebyggelse, og 
minst 3000 l/minutt fordelt på minst to uttak i annen bebyggelse. I dette tilfellet vil kravet altså bli 
3000 l/minutt. 

Brannkummer skal plasseres innenfor 25 – 50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må 
være tilstrekkelig antall brannkummer slik at alle deler av byggverket dekkes med maks 50 meter 
slangeutlegg fra oppstillingsplass. Det kan bli behov for flere nye brannkummer på og rundt 
tomten, dette er nærmere beskrevet i kapittel 6. Det antas også at de nye byggene vil få 
sprinkleranlegg. 

Ski kommune har utført kapasitetsberegninger for vannkummer rundt tomten. Beregningene viser 
at kummer i Sanderveien kan levere 3000 l/minutt og fortsatt ha tilstrekkelig trykk (3 - 4 bar 
resttrykk). I Idrettsveien kan det i dag kun leveres 1800 l/s.  

Ledningen i Idrettsveien har i dag dimensjon på 100 mm. I henhold til Ski kommunes VA-norm skal 
ledninger med krav til brannvannsuttak normalt ha dimensjon på minimum 150 mm. Denne 
ledningen forsynes med vann fra Sanderveien der brannvannskapasiteten er god. Dersom 
dimensjonen på ledning i Idrettsveien økes antas det at man kan oppnå tilstrekkelig 
brannvannskapasitet også her. Etter hva som planlegges for Skolekvartalet, som er naboprosjektet i 
nord, er det ikke tenkt å byttes hele ledningen i Idrettsveien, men kun enkelte deler. På tross av 
dette er det allikevel planlagt etablering av brannkum, se Figur 4.  Dette vil være en brannkum 
Trekantkvartalet også vil benytte seg av. Etter tilbakemelding fra Nordre Follo kommune ved Line 
Lid Brække vil det sendes krav til Skolekvartalet for å endre løsning til å bytte ut hele ledningen i 
Idrettsveien til Ø150 mm slik at ledningen har tilstrekkelig kapasitet for brannvann for de to 
prosjektene. Endringene i Idrettsveien må være ferdigstilt før Trekantkvartalet kan koble seg til.  

 

Figur 4: Foreløpig planlagt VA-omlegging i forbindelse med Skolekvartalet (Rambøll) 
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6 Planlagt VA-nett i området 
Det er behov for nye tilknytninger for vann og spillvann for de nye byggene. Planlagt VA-nett er vist 
i H001 – VA rammeplan og Figur 5. 

For å sikre brannvannsdekning er det behov for å etablere en ny brannkum i Sanderveien og en ny 
brannkum i Skoleveien. Videre antas det, som beskrevet i kapittel 5 Brannvannsdekning og behov, 
at Trekantkvartalet kan benytte seg av brannkummen i Idrettsveien som er planlagt etablert i 
forbindelse med Skolekvartalet. Det henvises til rammeplanen for Skolekvartalet i Ski ang. 
plassering og kapasitet av disse. De to nye brannkummene Trekantkvartalet må etablere (en i 
Skoleveien og en i Sanderveien), sammen med den nye brannkummen i Idrettsveien og de allerede 
eksisterende brannkummene sikres kravet om 25 – 50 meter til hovedangrepsveier. Foreslått 
plassering av disse brannvannskummene er vist på . Endelig plassering av brannkummer på tomten 
må avklares med brannrådgiver i senere fase.  

I forbindelse med kommunens arbeid er det ønskelig å legge 200 VL, 450 OV og 180 SP ledning i 
skoleveien. Dimensjonene og materialkvalitet bestemmes endelig i senere fase når kommunen har 
vurdert de nødvendige dimensjonene. Dimensjonene i denne planen er dermed kun forslag etter 
avtale med kommunen.  

Alle byggene vil ha sin egen tilkobling av vann til både forbruk og sprinkler samt spillvann. Videre er 
det planlagt to tilkoblinger til overvannsnettet via sluk. 

 

Figur 5: Planlagt VA-nett og utbygging 
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7 Overvannshåndtering   

 Forutsetninger 

I områderegulering for Ski sentrum legges det til grunn at overvann opp til 20-års gjentaksintervall 
med 50 % klimapåslag skal håndteres på egen eiendom. I henhold til Ski kommunes rapport 
«Overvannsplan som premissgivende forvaltningsverktøy» kan det likevel godkjennes at det føres 
en begrenset mengde videre til kommunalt ledningsnett. I rapporten er det anbefalt en maksimal 
påslippsmengde på 10 l/s/ha. 

 Grunnforhold  

I følge NGU sin karttjeneste består grunnen innenfor tiltaksområdet av fyllmasse, noe som betyr at 
den er ikke klassifisert når det kommer til infiltrasjonspotensiale. For kvartalet rett nord for 
tiltaksområdet, Skolekvartalet, er det gjort grunnundersøkelser som viser masser som gir 
forholdsvis god infiltrasjon. Der er det også gjort grunnvannsmålinger som viste nivåer på 0,9 og 1,9 
meter under terreng. Det betyr at man kan oppnå infiltrasjon der det er permeable overflater, men 
man at det ikke vil være hensiktsmessig å etablere infiltrasjonsanlegg under bakken da de vil kunne 
fylles opp av grunnvann og dermed ikke ha noen effekt. Infiltrasjonsevne og grunnvannstand bør 
undersøkes i senere fase.  

Ved å øke infiltrasjonen av overvann til grunn, vil også grunnvannsstanden periodevis stige. Siden 
utbyggingen planlegges med kjeller, må det tas hensyn til virkningen dette vil ha på nødvendig 
drenering av bygningsmassen. Da det ikke er hensiktsmessig med drensledning grunnet høy og 
varierende grunnvannsstand, anbefales det at kjeller blir støpt i vanntett utførelse.  

 Planlagt overvannshåndtering 

Det legges opp til å følge tretrinnsstrategien for overvannshåndtering der de minste 
regnhendelsene håndteres åpent ved infiltrasjon, større regnhendelser fordrøyes og det sikres 
trygge flomveier for de største regnhendelsene. Prinsippet er vist i Figur 6. Overvannet vil primært 
håndteres åpent. 

 

Figur 6: Tretrinnsstrategien for overvannshåndtering (Multiconsult AS)  

 

Trekantkvartalet er på 7259 m2. Utomhusplanen for kvartalet kan sees i Figur 2. Figuren viser også 
plan for takterrasser som er preget av grønn beplantning og som dermed også har en fordrøyende 
effekt.  
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Trekantkvartalet inneholder følgende elementer 

• Grussti 

• Fallunderlag i gårdsrom ved lekeareal 

• Grus på torg ved og under sykkelparkering  

• Grøntarealer på torg 

• Plantekasser på takterraser 

• Sedumtak  

• Vannrenne 

• Regnbed 

 

For Trekantkvartalet vil overvann renne fra nordøst mot nordvest eller sørvest via infiltrerende og 
fordrøyende overflater. Det er ikke spesifisert løsning for taknedløp, men dersom de kan ledes 
utvendig til terreng er dette ønskelig da man i større grad kan fordrøye overvannet. 

Tiltaksområdet inneholder også noe av Skoleveien. Den planlegges med kjørebane, sykkelfelt og 
fortau på begge sider. Videre er det også en grøntrabatt langs veien. Grøntrabattene i seg selv vil 
ikke kunne håndtere alt vannet, det må etableres løsninger med lagring/fordrøyning av overvann 
under bakken i tilknytning til grøntrabatten. Det kan være en løsning som vist i Figur 7, eller det kan 
være en sammenhengende fordrøyning og infiltrasjon i drenerende masser under grøntrabatten. 

 

 

 

Figur 7: Plantebed med fordrøyningsvolum (Storm Aqua) 

 

 Beregninger 

Arealfordelingen innenfor selve trekantkvartalet kan hentes fra beregninger for blågrønn faktor. 
Som beskrevet tidligere er trekantkvartalet 7259 m2 stort og består av flatene i Tabell 2. 
Avrenningskoeffissienter er hentet fra Statens Vegvesens anbefalinger (håndbok n200), 
avrenningskoeffisient for grønne tak er hentet fra NVE og Bent Braskeruds rapport «Grønne tak og 
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styrtregn». 

Tabell 2: Arealfordeling og avrenningskoeffisient 

Flate Areal [m2] Avrenningskoeffisient 

Grus 202 0,4 

Fallunderlag 194 0,4 

Heller 511 0,5 

Platting 589 0,9 

Tett flate 1492 0,9 

Gress 1129 0,3 

Grønt tak 3142 0,55 

TOTALT 7259 0,60 

 

Det antas at det kan videreføres sammen mengde til kommunalt nett i Nordre Follo kommune slik 
det var i henhold til gamle Ski kommunes retningslinjer. Disse retningslinjene sa at videreført 
mengde til kommunalt nett maks kan være 10 l/s/ha, noe som vil si 7,3 l/s for Trekantkvartalet. 
Forutsatt et dimensjonerende gjentaksintervall på 20 år og klimapåslag 50 % vil nødvendig 
fordrøyningsvolum for boligkvartalet bli 180,3 m3, se vedlagt fordrøyningsberegning. 

 Fordrøyning 

Grøntarealene og de andre LOD-tiltakene i utomhusplanen skal ta imot overvann fra områdene 
rundt. LOD-tiltakene i utomhusplanen og deres fordrøyningskapasitet kan sees i Tabell 3. Det betyr 
at overvannstiltakene kan fordrøye 313 m3 overvann. Det er derfor ikke nødvendig å søke om 
maksimalt påslipp 7,3 l/s til kommunalt ledningsnett, da det er tilstrekkelig med et påslipp på 2,5 
l/s, se vedlagt fordrøyningsberegning. Dette vil bli søkt om i senere fase.  viser planlagt plassering 
av tilkobling til kommunalt OV-nett. 

 

Tabell 3: Fordrøyningsmuligheter på tomten 

LOD tiltak Areal [m2] Volum [m3] 

Forsenkning 299 60 

Plantekassser 161 40 

Sedumtak 2239 180 

TOTALT - 280  

  

8 Flomveier  
Overvann utover dimensjonerende 20 års returperiode, skal ledes i trygge, sikre og åpne flomveier. 
Fra karttjenesten Scalgo er det, via deres terrengmodell, mulig å se hvor dreneringslinjene går (se 
Figur 8). En dreneringslinje går fra Idrettsveien og sør langs Skoleveien. Det er viktig å få denne 
dreneringslinjen til å fortsette å følge Skoleveien etter prosjektet er realisert.  

Videre er det en annen dreneringslinje som kommer fra krysset mellom Sanderveien og 
Idrettsveien som krysser tomten og renner inn på dreneringsllinjen i Skoleveien. Denne flomveien 
er planlagt med mindre justringer da den kommer i konflikt med planlagt bebyggelse. Statens 
vegvesen har utredet, via Sweco (oversendt til Ski kommune 17.03.2016), muligheten for å benytte 
flere fylkesveier i Ski som flomvei, herunder Sanderveien. Det har i dette notatet sammen med 
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pågående reguleringssak for Sanderveien blitt foreslått å benytte Sanderveien som flomvei og den 
er foreslått utformet slik at flomvann vil holdes i veien. Dette er et forslag Trekantkvartalet stiller 
seg bak da det vil hindre mulige flomskader inne på tomten. Flomveien vil, for planområdet, ha 
samme start og slutt som eksisterende flomvei, men endret underveis. Dersom ikke Sanderveien 
rehabiliteres før Trekantkvartalet utbygges anbefales det å implementere midlertidige tiltak som 
f.eks. en avskjærende grøft langs Sanderveien med tilstrekkelig kapasitet for å håndtere en 
dimensjonerende 200-års flom.  

Det refereres til e-post mottatt 6. april 2021 fra Petter Bay Braathen at det har vært samtale 
mellom Viken fylkeskommune og Ferd Eiendom vedrørende bruk av Sanderveien som flomvei. De 
kom frem til at:  

- så lenge overvann og flom er prosjektert iht. lovverket uten avvik, er det ikke behov for å 
stoppe plansaken av Trekantkvartalet i påvente av en forhåndsuttalelse fra 
fylkeskommunen. 

- Fylkeskommunen vil uttale seg ifm. detaljreguleringen ifm. høringsperioden/offentlig 
ettersyn. 

- Fylkeskommunen er ellers opptatt av at flomhåndtering er utredet på overordnet nivå ifm. 
sentrumsplanen/områdeplanen. Og at dette håndteres i egne møter med kommunen og 
Viken seg imellom.   

 

 

Figur 8: Dreneringslinjer (scalgo.com) 

Den interne flomveien på tomta følger i stor grad grøntdraget internt på tomten, og kan sees i Figur 
9.  
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Figur 9: Interne flomveier på tomten 

9 Eierskap 
Det er ønskelig at vannledningen, spillvannsledningen og overvannsledningen, samt alle 
prosjekterte kummer tas over av kommunen. Stikkledninger er tenkt private. Dvs. at følgende 
ledninger og kummer er tenkt overtatt av kommunen da disse ligger i kommunal veigrunn (se Figur 
10): 

- VL 200 i Skoleveien 

- OV 450 i Skoleveien 

- SP180 i Skoleveien 

- VL200 i Torgveien  

- Brannkum i Skoleveien 

- Overvannskum i Skoleveien 

- Brannkum i Sanderveien 

 

Denne listen omfatter ikke omlegging i Idrettsveien da Skolekvartalet er ansvarlig for denne 
ombyggingen.  
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Figur 10: Forslag til fremtidige ledninger kommunen skal ha eierskap over 

 

10 Vedlegg 
Plantegning VA Rammeplan 

Fordrøyningsberegning ved maksimalt påslipp 

Fordrøyningsberegning planlagt situasjon 
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H001 – VA Rammeplan 
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Fordrøyningsberegning ved maksimalt påslipp 
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Fordrøyningsberegning planlagt situasjon 

 


