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PROSEDYRE – VURDERING AV VANN-, AVLØPS- OG OVERVANNSANNSLØS-

NINGER I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER I 

MOLDE KOMMUNE  

 

0. Til tiltakshavere i reguleringssaker 

Avsnitt som må tas hensyn til av tiltakshavere i reguleringsprosessen er markert med 
rød skrift eller rød ramme. Kapittel 5.2.1 må ivaretas i sin helhet av tiltakshaveren! 
 
 

1. Formål 

Sørge for at det i forbindelse med utarbeidelse av kommunale og private regulerings-

planer er gode planer som sikrer: 

• forsvarlig slokkevannsmengder 

• hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann til området 

• at bortleding av avløpsvann (kloakk fra boliger og industri) fra området er sikret 

i samsvar med forurensningsloven 

• at det etableres nye overvannsløsninger (overflatevann, takvann og drensvann) 

fra området som nedenforliggende infrastruktur kan håndtere. 

 

 

2. Omfang 

Denne prosedyren skal sørge for at det i forbindelse med utarbeidelse av regulerings-

planer gjennomføres faglige vurderinger på løsninger for VA-infrastrukturen.  

 

Prosedyren begrenses til å gjelde for reguleringsplaner der det er vannforsyning fra 

kommunalt vannverk og/eller kommunal avløphåndtering. 

 

 

3. Lovhjemmel 

Plan og bygningsloven § 12.1, § 27.1 og § 27.2 
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4. Ansvar 

4.1 Plan- og utvikling 

• påse at det er tilstrekkelig slokkevannforsyning i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplaner  

• påse at det er gjennomført utredninger og at planen angir forsvarlige løsninger 

for, drikkevannsforsyning, bortledning av avløp og en forsvarlig overvannshånd-

tering.  

4.2 Tiltakshaver 

Utarbeide av planutkast og gjennomføring av ROS-analyse som grunnlag for planen. 

Innenfor VA-området må tiltakshaver avklare følgende: 

▪ at det er tilstrekkelig slokkevannsmengder inn til og innenfor reguleringsom-

rådet 

▪ at det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikke-

vann 

▪ at bortleding av avløpsvann (kloakk fra boliger og industri) er sikret i samsvar 

med forurensningsloven 

▪ at det etableres nye overvannsløsninger (overflatevann, takvann og drens-

vann) som nedenforliggende infrastruktur kan håndtere. 

 

4.3 Molde Vann og avløp KF 

1. Etter henvendelse fra tiltakshaver gjennomføre mengdeberegning i forhold til ut-

tak av ønskede slukkevannsmengder. 

2. Etter henvendelse fra tiltakshaver. Avklare om: 

a. Kommunalt ledningsnett kan levere ønskede vannmengder fra kommu-

nalt vannverk basert på resultat fra 1. 

b. Kommunalt ledningsnett kan håndtere økte avløpsmengder. 

c. Vurdere om overvannsnettet og samleelver/bekker kan håndtere økte 

overvannsmengder. 
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5. Beskrivelse av tjenesten 

Oppgavene nedenfor skal gjennomføres før reguleringskart fremmes til politisk be-

handling. 

5.1 Slokkevann 

1. Tiltakshaveren skal for utarbeidelse av reguleringsplan avklare behov/ønske i for-

hold til slukkevann og hvor brannvannet er planlagt tatt ut. 

2. Molde vann og avløp v/prosjektering sørger for utarbeidelse av en fagling vurde-

ring om slokkevannbehovet kan dekkes (Epanettberegning) 

3. Tiltakshaveren legger konklusjonen inn som grunnlag i ROS-analysen til regule-

ringsplanen. 

 

Gjennomførte slokkevannsberegninger legges på W-disken. 

 

Eksempel 1 på slutten til prosedyren viser eksempelmal for gjennomført slukkevanns-

beregning. 

 

5.2 Vannforsyning, avløpsvann, overvann 

5.2.1 Tiltakshaver 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan skal tiltakshaver innhente en vurde-

ring fra Molde Vann og Avløp KF i forhold til om det er tilgjengelig kapasitet på kom-

munal VA-infrastruktur. Datagrunnlaget som følger med forespørselen må minimum 

omfatte: 

▪ Skisse til intern plan for feltet som viser planlagt infrastruktur for vann, avløp og 

overvann og planlagt påkoblingspunkt til offentlig nett. 

▪ Maksimalt vannforbruk (brannvannsbehov) 

▪ Vannbehov/avløpsmengder 

Boliger x 3,5 personer pr bolig x 200 liter/person/døgn = 0 liter/døgn 

 
Boliger er ikke ennå planlagt. Det kan komme noen i felt BS_1, men det er ikke satt 

antall eller tidspunkt. Det dimensjoneres ut ifra butikkareal under boligene. 
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▪ Økte overvannsmengder 

▪ Avrenningskoeffisient 

▪ Flater i kvadratmeter før tiltaket 

▪ Flater i kvadratmeter etter tiltaket 

▪ Beregnet økning i overvannsmengder fra reguleringsområdet1 

▪ Det vises til veiledning i eksempel 2! 

 
▪ Forenklet beregningsmodell avrenning før tiltaket 

 

Tette flater: 33.600 m2  x 0,9 x 0,075 = 2268 l/s 

Bolig/næring: 0 m2   x 0,7 x 0,075 = 0l/s 

Park/skog/eng: 101.700 m2  x 0,4 x 0,075 = 3051 l/s 

SUM                135.300 m2                             5319 l/s 

 
▪ Forenklet beregningsmodell avrenning etter tiltaket 
 

Tette flater: 92.340 m2  x 0,9 x 0,075 = 6233 l/s 

Bolig/næring: 0 m2   x 0,7 x 0,075 = 0 l/s 

Park/skog/eng: 42.960 m2  x 0,4 x 0,075 = 1289 l/s 

SUM                135.300 m2                            7522 l/s 

 
Beregningen inkluderer ikke vegareal. 

5.2.2 Molde Vann og Avløp KF 

Har nettmodell for vannforsyning, men mangler detaljert nettmodell over avløpsnettet 

og overvannsnett. Inntil en slik modell er på plass må det gjennomføres kvalitative 

vurderinger av tilgjengelig kapasitet på avløpsnett og overvannssystem. Følgende 

punkt må sjekkes: 

▪ Kan vannforsyningen håndtere økt behov for drikkevannsforsyning.  

▪ Tidligere oversvømmelser/driftsproblemer nedstrøms på avløpsnettet pga. mang-

lende kapasitet. 

▪ Vurdering av om avløpsledningsnettet vil tåle økt vannmengde. 

▪ Opplysninger om driftsproblem fra VA-drift 

▪ Vurdering fra prosjekteringsavdelingen 

                                                 
1 Som grunnlag for overvannsberegningen skal en legge til grunn en nedbørsmengde tilsvarende 750 l/s*ha. På reguleringspla-

ner som omfatter større områder kan lavere regnintensiteter benyttes basert på teoretiske beregninger utført av utbygger. 
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▪ Tidligere oversvømmelser/driftproblem nedstrøms pga. manglende kapasitet på 

overvannsnettet. 

▪ Tidligere oversvømmelser/kapasitetsproblemer i bekk/elv/kulvert som overvannet 

ledes ut i. 

▪ Vurdering av om ledningsnettet og/eller elv/bekk vil tåle økt vannmengde, evt. om 

en må kreve supplerende beregninger/tekniske løsninger i forbindelse med utar-

beidelse av plan. 

 

Molde Vann og Avløp KF gir tilbakemelding til utbygger om vurderingene som er gjort 

i forhold til: 

▪ Tilgjengelig vannforsyning som planen genererer 

▪ Om avløpssystemet kan håndtere økte vannmengder 

▪ Om overvannsnettet kan håndtere økte overvannsmengder 

 

Tilbakemeldingen gis til tiltakshaver og arkiveres i Ephorte på aktuell sak hos plan og 

utvikling.  

 

Det kan bli behov for videre dialog mellom tiltakshaver og kommunen for videre av-

klaringer. 

 

6. Utstyr/hjelpemidler 

Epanett, MOUSE, vannforbruksdata fra EA, driftserfaringer registrert i Gemini VA og 

øvrige driftserfaringer. 

 

7. Krav til personale (kompetansekrav) 

Personell som gjennomfører kapasitetsberegningen må ha kjennskap til fagprogram 

og god kjennskap til nettmodell. 

 

Avdelingsleder prosjektering må ha god kjennskap til planene, samt ha en overordnet 

oversikt over utfordringene i det kommunale ledningsnettet. 
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8. Eksempel 

Eksempel 1: Eksempelmal for kontroll av tilgjengelig slokkevannsmengde. 

Eksempel 2: Liste som viser oversikt over forventet underlag fra tiltakshaver 

 

9. Referanser 

Retningslinjer for brannslokkevann i Molde kommune er styrende for vannbehov til 

slokkevann.  
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Eksempel 1: Beregning av brannvannskapasitet, Blomstervegen – plannr. 
200903 

 
1. Bakgrunn 
 
Dato :  05.09.2012 
Område:  Blomstervegen   
Bakgrunn :  Uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn. Reguleringsplan for bolig-

område langs Blomstervegen. Plannummer 200903. 
 
2. Forutsetninger 
 
Beregningene er gjort med følgende forutsetninger: 

a) Vanntrykket er beregnet ved uttak fra hovedvannledning. Evt. trykktap i brann-
ventiler, brannstender og slanger er ikke tatt med 

b) Vannuttak på 50 l/s må i praksis tas ut fordelt på 2 kummer eller mer 
c) Det er ikke regnet med evt. singulærtap i vannmålerkummer eller andre kummer 
d) Det er brukt ruhetsfaktor k=1 på 200 med mer på hovedledning fra Idrettens hus 

til kryss Nordskogvegen – gammel uforet støpejernsledning.  
e) Modellen er ikke 100 % korrekt mht til belastning dvs. antall personer tilknyttet 

de enkelte noder. Dette er kompensert ved å legge inn et fast forbruk på 10 l/s 
i node i Meekv X RV.  

f) Det går ikke vann fra D1 ned i D2 i reduksjonsventil vest for Bekkevoll skole 
g) Brannuttak er beregnet mellom kl. 16 – kl. 18. 
h) Blomstervegen ligger i trykksone kote 145 og forsyningsdistrikt 1. Vannmåler 

inn til denne sonen er brukt for kontroll 
i) Høyestliggende kum i forsyningsområdet (dvs. der faren for undertrykk er 

størst) er modellkum 27 som ligger i vestenden av Bjønnan.  
j) Brannuttaket er simulert ved å la vannet strømme til et tenkt reservoar via en 

FCV –mengdereguleringsventil innstilt på 50 l/s 
 
Modellversjon : 1- j.net 
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3. Resultat 
 

3.1 Resultat 

 

Figur 1: Utsnitt av epanetmodell (ved uttak av brannvann) 

 

3.1.1 Kontroll av vannmengde 
 

 
Figur 2: Distriktsvannmåler D1 – vannmengde målt 04.09.2012 
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3.1.2 Kontroll av vannmengde i modell 

 

Figur 3: Distriktsvannmåler D1 – vannmengde beregnet i modell 

 

3.1.3 Vanntrykk i uttakskum 
 

 

 
Figur 4: Vanntrykk i kum 377 (modell) dvs Blomstervegen X Moldelivegen 
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3.1.4 Kontroll av innsug/undertrykk 
 

 
Figur 5: Node 377 – kum i vestenden av Bjønnan 

 

3.1.5 Hvorfor 50 l/s ikke kan tas ut via en (1) brannventil 
 

 
Figur 6: Trykktap i brannventil og brannstender 

 

4. Konklusjon 
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Beregningene viser at det kan tas ut 50 l/s i slokkevann i området ved Blomstervegen X Mol-

delivegen. Dersom det vannuttaket overstiger 50 l/s vil det være fare for undertrykk i høyest-

liggende områder i dette forsyningsdistriktet (Bjønnan). 

Eksempel 2: Beregning av økte overvannsmengder 

 
Den rasjonelle formel benyttes som grunnlag for beregning av avrenning: 
Q=A*I*C  
Q = vannmengde 
A = Areal (ha) 
 
I = Nedbørsintensitet 
 

• Ved forenklet beregning av overvannsmengden legges det til grunn en nedbørs-
mengde tilsvarende 750 l/s*ha.  

• På reguleringsplaner som omfatter større områder kan lavere regnintensiteter 
benyttes basert på teoretiske beregninger utført av fagpersonell. Ved slike be-
regninger benyttes gjeldende IVF-kurve for Molde med regnintensitetskurve 
med minst 20 års gjentaksintervall. Det legges inn en klimafaktor på 1,4 på be-
nyttet intensitet.  
 

C= Avrenningskoeffisient 
 

Tabellen nedenfor viser veiledende verdier for avrenningskoeffisient: 
 

Arealtype Avrennings-koeffisient (C) 

Tette flater (tak, asfalterte plas-
ser/veger og lignende) 

0,85-0,95 

Bykjerne 0,70-0,90 

Rekkehus-/leilighetsområder 0,60-0,80 

Eneboligområder 0,50-0,70 

Grusveier-/plasser 0,50-0,80 

Industriområder 0,50-0,90 

Plen, park, eng, skog, dyrket mark 0,30-0,50 
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