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SAMMENDRAG 

Denne VA-rammeplanen beskriver overordnet prinsippløsning for vannforsyning og brannvannsdekning, samt 
håndtering av spillvann og overvann for nytt næringsbygg på tomten Espehaugen 52 gnr./bnr. 107/498 i Ytrebygda 
bydel i Bergen kommune.  

1 Innledning 
VA-rammeplan med vedlagte tegninger viser prinsippløsningene for vannforsyning, spillvann- og 
overvannshåndtering i forbindelse med utbygging av Espehaugen 52. Reguleringsplanen har planID 
66180000. BIR AS har ubenyttede arealer på Espehaugen 52 og ønsker å tilrettelegge området for å 
flytte sin virksomhet, BIR Transport AS og BIR Privat AS, fra byutviklingssoner. Dette innebærer 
ønske om et nytt bygg med et tilhørende mindre teknisk bygg, i tillegg til parkeringsareal for både 
renovasjonskjøretøyer og private biler. Det nye bygget skal fungere som verksted og vask for 
renovasjonsbilene i tillegg til å ha noen kontorer med garderobeanlegg og spiserom for ansatte.  

I henhold til punkt 18 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel skal VA-rammeplan inngå i 
alle reguleringsplaner i Bergen kommune. VA-planens funksjon er å sikre en helhetlig løsning av 
vannforsyning, spillvann- og overvannshåndtering, samt å sikre tilstrekkelig brannvannsuttak. VA-
rammeplanen må godkjennes av VA-etaten og skal være et styringsredskap for 
detaljprosjekteringen. All overvannshåndtering skal prosjekteres etter Bergen kommunes 
retningslinjer for overvannshåndtering.  
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Figur 1: Eksisterende område med to RUB-haller nord på planområdet 

2 Eksisterende situasjon 
Eksisterende VA-anlegg er vist på tegning GH100, vedlegg 1. Grunnlaget som er brukt til uttegning 
av VA-anlegget er hentet fra Gemini den 7. desember 2018. Det meste av anlegget på planområdet 
er fra 2008. Det ligger kommunalt ledningsnett i veien Espehaugen frem til tomtegrensen. Alt VA-
anlegg på tomten Espehaugen 52 er privateid, inkludert vannledninger frem til brannvannsuttak. 
Fra befaring ble det klart at det er noe VA-anlegg innenfor planområdet som ikke er kartlagt, men 
at tegningene stemmer bra overens med observasjoner for området som skal endres. 

 Vannforsyning og slokkevann 
Området får offentlig vannforsyning fra Kismul vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på 
offentlig vannledningsnett i området er normalt maks. 120 moh. Høyeste del av planområdet ligger 
på ca. 46 moh. og vanntrykket er dermed omtrent 74 mVS.  

Vannforsyningen til planområdet er tilknyttet kommunal vannkum (SID 608435) i veien Espehaugen 
ved innkjørselen til tomten. Den kommunale vannledningen er av duktilt støpejern fra 2007 med 
dimensjon DN150. Den private vannledningen som er påkoblet den kommunale vannkummen er av 
samme type og lagt samtidig som den kommunale vannledningen. Vannledningene på tomten er 
ellers privateid og er av duktilt støpejern DN150 fra 2008.  Vannledningene følger veien nordover 
på området før den snur nordøstover for å forsyne de to RUB-hallene samt en hydrant i enden av 
vannledningen. Stikkledningene mot RUB-hallene er av PE plast med diameter Ø63 fra 2008. 

I vannkum SID 615503 er det påkoblet vannledning som går sørøstover med vannforsyning til to 
hydranter, en sør og en øst på tomten. Fra denne vannledningen er det påkoblet en privat 
stikkledning Ø32 av PE fra 2008 med vannforsyning til en enebolig, Espelandsvegen 77. 

Like ved den kommunale vannkummen er det også påkoblet en kort stikkledning Ø32 av PE fra 
2010.  

 Spillvann 
Avløpet fra planområdet ledes til Flesland avløpsrenseanlegg. 

Det er en kommunal spillvannsledning med dimensjon DN200 av PVC fra 2007 i samme grøft som 
vannledningen i Espehaugen. Den private spillvannsledningen er påkoblet ledningsnettet ved den 
kommunale spillvannskummen SID 608460.  
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I samme grøft som vannledningene, er det lagt spillvannsledninger for å frakte avløpsvann fra de to 
RUB-hallene nord på planområdet. De to stikkledningene inn mot RUB-hallene er av type ø160 PVC. 
Alle andre spillvannsledninger på området er PVC med dimensjon ø200.  

I tillegg er det også påkoblet en kortere spillvannsledning på den private spillvannsledningen like 
ved den kommunale spillvannskummen. Denne ledningen er av dimensjon DN110 av PPP fra 2010. 

 Overvann 
Eksisterende overvannssystem inneholder overvannsledninger og drensledninger med relativt store 
dimensjoner. I tillegg er det flere sluk med sandfang og et fordrøyningsmagasin.  

Sørøst i planområdet er det et eksisterende fordrøyningsmagasin (SID 615668) fra 2008. Det er 
brukt nedgravde overvannskassetter av typen Q-BIC for å fordrøye overvannet. Det er 600 kassetter 
som er lagt 4 x 50 stk. i 3 lag. Utvending mål er B x L x H = 4,8 x 30 x 1,8 med et volum på 259,2 m3. 
Fordrøyningsmagasinet har en utnyttelsesgrad på 95 % med et maksimalt fordrøyningsvolum på 
246 m3.  

Fra den nordlige delen av tomten ligger det overvannsledning OV200 frem til overvannskum SID 
615523, som har påkoblede stikkledninger til sluk. Deretter fortsetter det en overvannsledning av 
OV400 til kum SID 615526 der det også er flere stikkledninger til sluk som er påkoblet. Herfra går 
det overvannsledning OV500 sørøstover mot fordrøyningsmagasinet, i samme grøft som 
vannledningen. Sørøst på planområdet går det en overvannsledning OV400 ned til 
fordrøyningsanlegget. Alle overvannsledningene er fra 2008 og er av PVC materiale. Se tegning over 
eksisterende VA-anlegg, vedlegg 1 – GH100.  

 
Figur 2: Sluk langs grøftekanten mot nabotomt i sør 

Det ligger drensledninger med dimensjoner DR300 og DR200 langs grøften ved plangrensen i øst og 
i sør. Det er flere sluk med sandfang langs drensledningene. Alle drensledningene er tilknyttet 
fordrøyningsmagasinet. På befaring ble det observert en slisserenne like over eksisterende sluk 
omtrent midt i planområdet. Denne antas å være påkoblet overvannsledningene og føres mot 
fordrøyningsanlegget. Fra fordrøyningsmagasinet blir overvannet ført videre ut av planområdet i en 
overvannsledning med dimensjon OV400 av PVC fra 2008. Overvannet har utløp til terreng i en 
forsenkning med et videre inntak til ny overvannsledning av betong med dimensjon OV300. Derfra 
føres overvannet via ny forsenkning med OV300mm inntak, og til bekk med utløp i Ådlandsvatnet.   

Det er noe overvann fra planområdet som ikke vil være tilknyttet fordrøyningsmagasinet, men som 
ledes til den kommunale overvannsledningen i veien Espehaugen. På den vestlige asfalterte plassen 
av planområdet er det flere sluk som samler opp overvann. Ledningsnettet på denne plassen er ikke 
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registrert i Gemini, men flere kummer og sluk ble observert under befaring. Noe av overvannet fra 
plassen ledes trolig gjennom en oljeutskiller og videre til privat spillvannsledning DN160 PVC fra 
2008. Herfra går det inn på spillvannsledningen DN200 i innkjørselen som påkobles det kommunale 
systemet i Espehaugen.  

 
Figur 3: Sluk på asfaltert plass vest i planområdet 

2.3.1 Nedbørsfelt og flomveier 
Nedbørsfeltene og avrenningsveiene er beregnet ved hjelp av høydegrunnlag fra hoydedata.no og 
terrengmodellering i ArcGIS. Genereringen av avrennings- og flomveier tar ikke hensyn til sluker, 
overvannsledninger eller infiltrasjon. Det er ingen åpne vannveier i planområdet.  

 
Figur 4: Planområdet med nedbørfelt og avrenningsveier. For større utsnitt og tegnforklaring, se vedlegg 3. 

Planområdet er delt inn i 5 nedbørsfelt, se vedlegg 3 – tegning GH102. Tegningen viser 
planområdet(rosa) og avrenningsveiene(blå). Felt 1 til 4 har bestemte utløpspunkt. Overvannet fra 
felt 5 har ikke et bestemt utløp med vil fordele seg langs plangrensen i sør. 

Nedbørsfeltene knyttet til planområdet er en del av to større nedbørsfelt, se vedlegg 4 – tegning 
GH103. Felt A har utløp til sjø i Steingardsvika, mens felt B har utløp til Ådlandsvatnet, som renner 
til sjø i Vågsbøpollen. Fra planområdet bidrar nedbørsfelt 1 med naturlig avrenning mot 
Steingardsvika og utgjør 1% av nedbørsfelt A. En eventuell økning i overvann fra felt 1 vil bli 
minimale for det totale nedbørsfeltet med avrenning mot Steingardsvika. Det vil også være noe 
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overflatevann fra felt 2 som går i det kommunale overvannssystemet som følger veien Espehaugen 
nedover et lite stykke, før det har utløp til terreng med videre avrenning mot Steingardsvika. 
Muligens føres noe av overvannet fra felt 2 via oljeutskiller og til spillvannsledning. Dersom 
overvannsystemet ikke skulle være tilstrekkelig, vil flomveien til felt 2 være å følge veien 
Espehaugen nedover med endelig utløp i Steingardsvika. Dette er motsigende til de modellerte 
flomveiene vist i tegningene i vedlegg 3 og 4, men de tar ikke høyde for nyere endringer i området 
som ble observert på befaring. Felt B vil normalt ha bidrag fra felt 3-5 fra planområdet. Feltene fra 
planområdet utgjør 7 % av nedbørsfelt B. Ådlandsvatnet er nærmeste resipient og det er derfor 
ikke tatt hensyn til videre avrenning nedstrøms vannet.  

2.3.2 Overvannsberegning av eksisterende situasjon 
Overvannsberegningene er gjort ved hjelp av den rasjonelle formel ettersom nedbørsfeltene er 
mindre enn 50 ha. Avrenningskoeffisientene, gjentaksintervall og konsentrasjonstidene for 
nedbørsfeltene er valgt/beregnet i henhold til Bergen kommune sine retningslinjer for 
overvannshåndtering. Nedbørsdata fra Sandsli målestasjon er benyttet og gjentaksintervallet er 
satt til 20 år.  

 
Figur 5: Satellittbilde av planområde med nedbørsfelt og avrenningsveier 

Figur 3 viser satellittbilde av planområdet samt plangrensen(rosa) og avrenningsveier(blå). 
Planområdet er planert, asfaltert og delvis bebygd. Det er noe vegetasjon langs plangrensene i 
nordvest og i øst. Satellittbilde og befaring er brukt for å vurdere overflaten på planområdet i 
sammenheng med avrenningskoeffisientene. 

Beregnet overvannsmengde for felt 1-5 er vist i vedlegg 5. Overvannsberegningene er oppsummert 
i tabell 1.  
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Tabell 1: Oppsummert overvannsberegninger for eksisterende situasjon 

Felt Avrenning 

1 47 l/s 

2 90 l/s 

3 68 l/s 

4 61 l/s 

5 153 l/s 

 

Den totale avrenningen fordeles mellom de to resipientene, 47 l/s mot Steingardsvika (utenom 
overvannet som går i det kommunale ledningsnettet, maksimalt 90 l/s) og 282 l/s mot 
Ådlandsvatnet. I tillegg er det noen små områder i planområdet som ikke dekkes av nedbørsfeltene 
som er opptegnet. Disse har ikke noe bestemt utløp og vil bidra med små mengder overvann med 
avrenning mot begge resipienter.  

 Kabler 
Det er innhentet ledningsnett fra Geomatikk AS for området. Det er kun en kabel eid av Telenor 
som akkurat kommer innenfor plangrensen helt sør, i vegen Espehaugen. Se vedlegg 1 – GH100. På 
oversiktsplan over anlegget som ble bygget i 2008, laget av tidligere konsulent firma, vises det flere 
trekkerør på planområdet som ikke er kartlagt i innhentet ledningsnett. Det kan bli trangt når det 
skal legges nye VA-ledninger på vestsiden av nybygget på grunn av begrenset plass og eksisterende 
trekkerør. 

3 Planlagt situasjon 
Planlagt VA-anlegg er vist i vedlegg 2 – GH101. Det planlagte nybygget kommer trolig i konflikt med 
deler av det eksisterende VA-anlegget. Det vil derfor være nødvendig å flytte flere av ledningene på 
planområdet. Omlegging av eksisterende ledninger må tilpasses byggets plassering. 

 Vannforsyning og slokkevann 
Vannledningen på vestsiden av nybygget, fra kum SID 615503 og nordover til knekkpunktet, må 
flyttes lengre ut fra husveggen. Det sørvestlige hjørnet av nybygget vil også trolig komme for nært 
den eksisterende vannledningen som går fra kum SID 615503 og sørøstover. Det foreslås å flytte 
vannledningen lengre sørover slik at den går fra kum SID 615509 og bøyes inn på den eksisterende 
vannledningen. Det tekniske bygget vil få vannforsyning fra den eksisterende vannledningen nord i 
planområdet. Her vil det bli nødvendig med en ny vannkum (V1). 

Det nye bygget skal fullsprinkles i fareklasse OH iht. NS 12845. Det er likevel VA-normens krav til 
uttak for slokkevann i Bergen kommune som vil utgjøre den dimensjonerende vannmengden for 
planområdet. Ledningsnettet må ha god nok kapasitet til å levere minst 3600 l/min (60 l/s) uten at 
trykket blir lavere enn 1,5 bar. Det regnes ikke samtidig uttak fra sprinkleranlegg og slokkevann til 
brannvesen. Kravet om brannvannsuttak innenfor 200 meters rekkevidde er tilfredsstilt.  

Vaskehallen er planlagt å inneholde vaskeanlegg for renovasjonsbiler med underspylingsanlegg og 
to høytrykkspylere. Vannforbruket til vaskehallen er beregnet ved hjelp av Odin Maskin sitt 
dimensjoneringsprogram for oljeutskillere. Vaskeanlegget gir et forbruk på 6 l/s og i tillegg vil 
høystrykkspylerne ha et forbruk på 3 l/s sammenlagt. Med arbeidsplassene i bygget er det totale, 
dimensjonerende vannforbruket beregnet til ca. 11 l/s. 

Kapasitetsberegninger for vannledningsnettet er forespurt fra VA-etaten men ikke mottatt. Egne 
kapasitetsberegninger er vist i vedlegg 6 – Kapasitetsberegninger. Ut fra beregningene vil de 
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eksisterende vannledningene ha god nok kapasitet til å håndtere økningen i vannforbruk. Det vil 
være nok trykk på vannledningsnettet ved uttak av slokkevann. Det minste trykket på planområdet 
med 60 l/s vannforbruk vil være 5 bar, hvor kravet er 1,5 bar.  

 Spillvann 
Tilsvarende som for vannledningen, må spillvannsledningen flyttes på vestsiden av nybygget. Det 
foreslås å flytte eksisterende spillvannsledning lengre ut, sammen med vannledningen. Det er kun 
strekningen mellom kum SID 615711 og kum SID 615712 som må flyttes av de eksisterende 
spillvannsledningene. Det blir nødvendig med en ny spillvannskum S1 der hvor spillvannsledningen 
får retningsendring. Spillvannet fra vaskehallen/verkstedet føres via oljeutskiller, OU1 eller OU2. 
Det må også være fettutskiller i bygget, tegnet som FU1. Bygget skal ha spiserom, uten at detaljene 
i utformingen er helt kjent foreløpig. Derfor planlegger vi foreløpig med fettutskiller, FU1. Olje- og 
fettutskillerne kan påkobles ledningsnettet ved spillvannskum S2. Tilknytning til det tekniske bygget 
vil være fra punktet hvor det er eksisterende forgreininger til de to RUB-hallene. Her blir det 
nødvendig med to nye spillvannskummer, S3 og S4. 

Det antas at mengde spillvann vil være omtrent lik mengden vannforbruk. Vann fra sprinkleranlegg 
under testing ledes ikke til spillvannsledningene. Den dimensjonerende spillvannsmengden er 
beregnet til å være 11 l/s. Dette inkluderer spillvann fra planlagt vaskehall og generelt spillvann fra 
arbeidsplass.  

Kapasiteten til den kommunale spillvannsledningen i tilknytningspunktet er 80,6 l/s. Det er ingen 
andre enheter oppstrøms planområdet. Lengre nedstrøms det kommunale spillvannsnettet er det 
noen punkt med mindre fall på ledningene uten at dimensjonen øker. Her vil kapasiteten på 
ledningsnettet være mindre. Like etter at ledningen ledes ut av Espehaugen vei, er fallet på den 
kommunale spillvannsledningen 9,1 promille. Her vil kapasiteten være 33,8 l/s. Dette punktet har 
flere næringsbygg tilknyttet i tillegg til planområde. Det er vaskehallen som utgjør største mengden 
spillvann fra planområdet med maksimalt 9 l/s. Maksimalt forbruk fra vaskehallen vil nødvendigvis 
ikke skje på samme tid som andre næringsbygg i området har sitt maksimale forbruk. Det antas at 
de kommunale spillvannsledningene nedstrøms planområdet har tilstrekkelig kapasitet.  

Ved etablering av vaskehall og bilverksted er det krav om oljeutskiller. Dimensjonering av 
oljeutskillere må gjøres når detaljer rundt vaskeanlegg er bestemt i neste detaljfase. Vi har 
foreløpig beregnet nødvendig omfang med følgende forutsetninger: 

- 1 oljeutskiller for vaskehall for vask av renovasjonsbiler. 
- 1 oljeutskiller for verksted, utstyrt med to stk. høytrykksspylere. 

Dimensjonering av oljeutskillere er utført iht. NS-EN 858-2 og NORVAR-rapport 156/2007. 

 
Bruker emulsjonsfaktor(fx) lik 2 og tetthetsfaktor(fd) lik 1. 
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Tabell 2: Oppsummert beregning for oljeutskillere 

 Qr NS 

Vaskehall for renovasjonsbiler 6 l/s 12 

Selvvask (2stk. høytrykkspylere) 3 l/s 6 

 

 Overvann 
Planlagt tiltak vil ikke ha noe stor innvirkning på overvannsmengden da endringen skjer på området 
som i dag er planert og asfaltert. Det er planlagt fortsatt grønnstruktur for den nåværende 
vegetasjonen i øst som er innenfor plangrensen. Økning av overvann for planlagt situasjon vil 
dermed kun avhenge av klimafaktor, hvor vi anbefaler å benytte 1,4. Beregnet overvannsmengde 
for planlagt situasjon er vist i vedlegg 5. Overvannsberegningene er oppsummert i tabell 3. 

Tabell 3: Oppsummert overvannsberegning for planlagt situasjon 

Felt Avrenning 

1 66 l/s 

2 126 l/s 

3 95 l/s 

4 86 l/s 

5 215 l/s 

 

Avrenningen vil øke til omtrent 66 l/s mot Steingardsvika (utenom overvannet som går i det 
kommunale overvannsnettet) og 395 l/s mot Ådlandsvatnet. 

Det er ikke planlagt noe endringer for området i nedbørsfelt 1. Her vil det være en minimal økning 
av vannmengde på 19 l/s grunnet klimafaktor. Det er vurdert som ikke hensiktsmessig å gjøre noe 
tiltak for felt 1 ettersom konsekvensene nedstrøms vurderes å være svært små/ingen. Området til 
nedbørsfelt 2 vil heller ikke ha store endringer slik at overvannet fortsatt vil ledes vekk via 
ledningsnettet. Alt annet overvann fra planområdet (felt 3, 4 og 5) vil fortsatt enten infiltrere i 
grøftene eller bli ledet gjennom fordrøyningsanlegget.  

Fordrøyningsmagasinet ansees å ha god nok kapasitet til å håndtere fremtidig overvannsmengde 
ettersom det ikke er noe endring i arealbruk innenfor planområdet. Videreført vannmengde fra 
magasinet vil ikke være endret av annet enn økning på grunn av klima. Inntaket nedenfor 
planområdet som skal håndtere overvannet nedstrøms fordrøyningsmagasinet har beregnet 
kapasitet på ca. 80-90 l/s. Vannet føres videre til bekk og ut til Ådlandsvatnet.  

Store deler av planområdet er i dag brukt som åpne arealer for kompostering. Overvannet i planlagt 
situasjon vil derfor trolig inneholde mindre større partikler enn tidligere. Sammenlignet med tidligere 
aktivitet vil ikke trafikkmengden på området øke i vesentlig grad. På den vestlige delen av 
planområdet foregår det håndtering av spesialavfall. Fra befaring ble det observert en oljeutskiller, 
hvor muligens noe overvann fra denne plassen går gjennom. Her mangler det grunnlag for 
eksisterende ledningsnett, men det er ikke planlagt endringer i dette området. Forurenset vann fra 
vaskehallen vil ha utløp til spillvannsledning via oljeutskiller. Forurensingsnivået på overvannet 
vurderes som liten og kan trygt videreføres til resipient som i dag, via sandfang. Dersom det 
planlegges annen forurensende aktivitet på planområdet bør det vurderes om tiltak er nødvendig. 

Eksisterende overvannsledninger og drensledninger ansees å ha god nok kapasitet til å håndtere 
økning på grunn av klimafaktor. Det nye bygget vil være plassert for nært og over flere av de 
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eksisterende overvannsledningene med tilhørende sluk. Det vil være nødvendig å fjerne ledningene 
som blir dekket av nybygget og legge delvis nytt overvannsystem. Det blir ny overvannskum O3 som 
tar overvannet nord for nybygget. Deretter føres det nye overvannsledninger rundt vestsiden av 
nybygget med nye overvannskummer O2 og O1. Fra O1 legges det ny overvannsledning som bøyes 
inn på eksisterende ledning mot fordrøyningsmagasinet. Se tegning av planlagt situasjon, vedlegg 2 
– GH101. Ved test av sprinkleranlegg skal vannet ledes til overvannsystemet. Eksisterende 
overvannsledninger har stor nok kapasitet til å håndtere vannmengden, og det trengs dermed ikke 
øke dimensjon på ledningene. Sprinklersentralen skal plasseres i det tekniske bygget. Det er tegnet 
inn tilknytning til overvannsnettet mellom det tekniske bygget og den nye overvannskummen O3. 
Eksisterende slisserenne kommer i konflikt på vestsiden av det planlagte tekniske bygget, og må 
dermed fjernes. Endelig beslutning angående plassering av nye sluk må gjøres etter fall på området 
er blitt fastsatt. Eksisterende sluk langs drensledningene i grøftekantene kan med fordel renses for 
tettende materiale. 

 Flomveier 
Flomveier for planområdet er vist i vedlegg 2 og til nærmeste resipient er vist i vedlegg 3.  

For nedbørsfelt 1 er det ikke noe eksisterende overvannsystem og overvannet vil ha flomvei som 
vist på tegningene. Det eksisterende overvannssystemet vil normalt avskjære flomveiene for felt 3-
5 og lede overvannet mot fordrøyningsmagasinet eller i kommunal overvannsledning i Espehaugen. 
Dersom overvannssystemet skulle bli tett, vil overvannet følge flomveiene som vist på tegningene 
med unntak av overvannet fra felt 2 (som tidligere nevnt). Planområdet ligger lengst oppstrøms i 
nedbørsfeltene A og B, så det er ingen områder oppstrøms som leder vann mot planområdet. Det 
er ingenting som indikerer at området har hatt problemer med flom tidligere.  

4 Vedlegg 
Vedlegg 1: Tegning GH100 – Oversiktstegning Eksisterende VA-anlegg 

Vedlegg 2: Tegning GH101 – Oversiktstegning Planlagt VA-anlegg 

Vedlegg 3: Tegning GH102 – Nedbørsfelt planområdet 

Vedlegg 4: Tegning GH103 – Oversikt resipienter 

Vedlegg 5: Overvannsberegninger – Eksisterende og planlagt situasjon – 2 sider 

Vedlegg 6: Beregninger av vannforbruk og kapasitetskontroll av ledningsnett – 2 sider 
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