Tømmeråsen Bolig AS
O.nr.: 1215.001
Indre Østfold kommune

Redegjørelse for vann og Avløp
Tømmeråsen, Askim

Tømmeråsen Bolig AS er i gang med regulering av et nytt felt på Tømmeråsen i Askim.
Vi skal i den forbindelse se på alternativer for hvor feltet kan tilknyttes offentlig VA-nett.
Vi har innhentet ledningskart fra Indre Østfold kommune.

Eksisterende anlegg
Det er ikke ledningsnett i umiddelbar nærhet av feltet. Man må forholdsvis langt utenfor
planområdet for å finne mulige tilkoblingssteder.
Vest for feltet i Granåsveien.
Ø150mm SJG VL, Ø300 BET OL og Ø200 AAS SL
Syd for feltet i Askimveien
Ø315mm PE VL
Sydvest for feltet ved Hon
Ø315mm PE VL, ø380mm BET OL og ø160mm PVC
Vannledningene i syd og sydvest er på høytrykksiden av trykkøkningsstasjonen på Hon og har
meget god kapasitet.

Tilkobling til offentlig nett.

Alt 1.
Det er tidlig i prosessen antydet at tilkobling av spillvann overvann kan gjøres i vest mens
vannledningen må tilkobles høytrykks ledningen i Askimveien.
Vi får da 2 traseer som går i hver sin retning. Traseen mot vest (Ganåsveien) blir ca 700m
mens vannledningstraseen mot syd, langs Tømmeråsveien, blir 550m.
Det gir totalt 1200m med VA-grøfter.
Traseen mot Granåsveien går gjennom skogsområder og noe dyrket mark. Vi har generert
lengdeprofil for traseen, basert på grunnkartet, og det viser seg at traseen ikke lar seg løse
med selvfall. Dermed vil de bli behov for en kloakkpumpestasjon i tilknytning til
Tømmeråsen feltet.
Traseen mot syd vil følge den regulerte gangveien langs Tømmeråsveien ned til krysset med
Askimveien.
Dette er en dyr løsning da man får 2 separate traseer. I tillegg må det bygges en kloakk
pumpestasjon som er kostbart. En annen ting som også taler imot løsningen er at
ledningsanlegget blir liggende gjennom skog og utmark. Den vil da være lite tilgjengelig for
drift og vedlikehold av kommunen. Det vil også resultere i at man ikke får
overvannstilkobling til feltet uten å pumpe overvannet.

Alt 2.
Det er avsatttil næringsområderlangsAskimveien
syd for Tømmeråsen.
Feltetnærmest
sentrumerferdig regulertmensfeltetmot øst(N3)som grensermot Tømmeråsveien
er ikke
regulert.

N3

Det er fall langsveieneinternt på Tømmeråsfeltetfra nord mot sør.
Hvis man trekkerut VA-anleggeti sydendenved avkjøringenfra Tømmeråsveien
kommer
man inn helt nord på næringsfeltetN3. Traseenkan da følge kantenpå feltet i sydvestlig
retningtil det kommertil næringsfeltetpå Hon. Her kan ledningenefølge de regulerte
veitraseenegjennomnæringsfeltetned til eksisterendenett.
Dennetraseenhar selvfall helt fra toppenav Tømmeråsenog hele veien ned til
tilkoblingspunktet.Dettealternativetblir kortere,og man samlerbådevann og
selvfallsledningeri sammegrøft. Det vil ikke værebehovfor pumpestasjon.
Traseenfra feltet til tilkoblingspunkter ca 780m lang.
Dettealternativetfordrer et samarbeidmed de som skal utvikle næringsfeltetpå Hon om
opparbeidelseav infrastruktur.Et slikt samarbeidvil kunneværelønnsomtfor beggeparterda
man kan dele på kostnadenemed infrastruktur.
Alternativetvil ogsågi kommunengod tilgang til ledningsnettetda det går over opparbeidede
arealersomveier etc.
Alternativ 2 er ettervår meningdetklartbeste alternativetbådetekniskog økonomisk.
Beggeanleggeneer presentertfor Indre Østfold kommune.De kan ikke ser fordelenemed
alternativ2 mener usikrepå kapasitetenpå spillvannledningeni tilkoblingspunktetoghar
startetmålingerfor å kunnevurdererestkapasiteten.
Hvis det skulle værekapasitetsproblemer
på eksisterendeanleggpå Hon,må manta medi
vurderingendet faktum at man får megetgod utjevningi ledningsnettet.

Avløpet skal renne gjennom nesten 800m ledningsnett hvilket vil resultere i at vannmengden
blir jevn og meget lav.

Fremtidig anlegg
I henhold til TEK 17 vil det være krav om 20 l/s slukkevann på Tømmeråsen
Illustrasjonsplanen viser 56 rekkehus som vil kunne resultere i mellom 165-225 PE.
Dimensjonerende vannmengde vil
Qdim = Qmidl * fmaks * kmaks
= ((225*150) / (24*60*60)) * 2,5 * 5,0 (+20) = 4,9 (24,9) l/s
Som normalt er det slukkevannet som blir dimensjonerende for vannforsyningen.
Feltet vil maksimalt tilføre ca 9,5 l/s spillvann til ledningsnettet nedstrøms.

Sammendrag
Vi anbefaler at alternativ 2. velges. Det gir det beste anlegget både teknisk og økonomisk.
Her kan kloakkering gjøres med selvfall og den gir Indre Østfold kommune god tilgang for
drift og vedlikehold.
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