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Versjonslogg:

Innledning

VA-notat er utarbeidet i forbindelse med formålsendring av reguleringsplan for

Langset sentrum PlanID023718300. Endringen innebærer å omregulere eksisterende

byggeområde for undervisning til byggeområde for tjenesteyting for å kunne etablere

en ny barnehage. Ny endring vil b li utført som en detaljregulering etter gjeldende

lovverk, hvor det planlegges å bygge en ny barnehage innenfor området. Denne vil
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plasseres syd for eksisterende skole og nærmiljøanlegg. Planområdet vist i figur 1

under.

Figur 1: Utsnitt av planområdet, hentet fra Eidsvoll kommunes nettsider.

1. Dagens situasjon

Området som tenkes utbygget er i dag en del av skoleområdet til Langset skole.

Skoleområdet er i dag forsynt av en vannledning med dimensjon 110 mm, ensidig

forsyning fra Dorrvegen, samt en avløpsledning med dimensjon 160 mm tilknyttet i

Trondheimsvegen. Disse krysser over området tiltenkt barnehagen og må derfor

legges om. Dagens situasjon vist i figur 2 under.
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Området tilfredsstiller i dag ikke krav til slokkevannskapasitet iht. TEK17 (min. 3000 l/m

fordelt på minst 2 uttak), et forslag til løsning for å tilfredsstille dette er gitt i kapittel 2.

Endelig/detaljering av løsning for å tilfredsstille krav iht. TEK 17 må utføres i senere

faser.

Figur 2 Utklipp av kart av dagens VA-nett, oversendt fra Eidsvoll kommune.

2. Vann

For vann vil slokkevann være dimensjonerende mengde. For planområdet er det iht.

TEK17 krav om 3000 l/m fordelt på to uttak. Kapasitetsberegninger utført av Eidsvoll

kommune viser at det pr. i dag ikke er tilstrekkelig kapasitet på 110 mm vannledning fra

Dorrvegen, vist i figur 3 under.
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Figur 3: Utklipp fra kapasitetsberegninger utført av Eidsvoll kommune.(Røde trekanter er de eneste
punktene som tilfredsstiller krav til slokkevann)

Det er sett på muligheten for å oppnå en ringløsning ved å etablere en ny forbindelse

med vannledning 250 mm over jordet mot Dorr, mellom SID43143 (vist på HB001) og

eksisterende vannledning i Langsetvegen. Denne vil, iht. beregninger utført av Eidsvoll

kommune, bedre kapasiteten i planområdet, sånn at man tilfredsstiller kravet om 3000

l/m. Disse beregningene er kun veiledende tall, og det må derfor i videre faser utføres

tappetester i området for å få best mulig grunnlag for en mer nøye beregning av

slokkevannskapasitet.

110 mm vannledning som går over tiltenkt område for ny barnehage må legges om,

forslag til utførelse for dette samt utførelse for å etablere ny ringløsning er vist på

tegning HB001. Tilkobling av sprinkel og forbruksvann for barnehagen kan utføres til

denne vannledningen etter at godkjenning fra Eidsvoll kommune er gitt.

3. Spillvann

Barnehagen kan tilkobles 160 mm spillvannsledning etter at denne er lagt om og

godkjenning fra Eidsvoll kommune er gitt.

Forslag til utførelse for omlegging av eksisterende 160 mm spillvannsledning er vist på

tegning HB001.
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4. Overvannshåndtering

Løsmassekart fra NGU vist i figur 4 under viser at området består av breelvavsetning og

bresjø-/ innsjøavsetning. Området ligger under marin grense og det vises til

«Geoteknisk vurdering, stabilitet» av 13.04.21 utarbeidet av VSO Consulting.

Figur 4 Løsmassekart fra NGU, hentet 02.06.21.

Kart over infiltrasjonsevne vist i figur 5 viser gode masser for infiltrasjon i området. Det

er ikke gjort undersøkelser av mektighet av morenemassene, eller jordas hydrauliske

kapasitet, undersøkelser av disse bør utføres i forbindelse med detaljering av

overvannstiltakene. Eidsvoll kommune vil kunne tillate påslipp av 1,5 l/s til kommunalt

nett, det er begrenset med overvannsledninger i området. Dette vil da tilsi at det for

barnehagen forutsettes at overvann håndteres lokalt. Dersom overvann skal ledes ut i

område for ravine, må det utføres nye geotekniske vurderinger for å se på

stabileten/sikkerheten rundt dette.

Beregninger utført av Eriksen og Horgen med forutsetning om påslipp av 2 l/s

overvann til kommunalt nett, ved 25 års gjentaksintervall vil gi et nødvendig

fordrøyningsvolum for området til barnehagen på 93 m3. Det antas at det ved disse

beregningene er benyttet klimafaktor 1,4.
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Eidsvoll kommune krever at det benyttes 25 års gjentaksintervall med en tilhørende

klimafaktor på 1,5. Ved disse parameterne for samme området, vil det gi et nødvendig

fordrøyningsvolum på 105 m3.

Utførelse og ytterligere detaljering av overvannsanleggene må utføres i senere

prosjektfase.

Det er i denne fasen ikke sett på plassering av regnbed/fordrøyning i område tiltenkt

barnehagen, dette må sees på i sammenheng med detaljering av utearealer.

Figur 5 Kart over infiltrasjonsevne fra NGU, hentet 02.06.21.

Siden skoleområdet allerede er utbygget, er det ikke sett på overvannsløsninger for

dette, men i forbindelse med E6/jernbanen er det etablert en støyskjerm langs skolens

område. Denne støyskjermen hindrer overvann i å renne fritt ut av skoleområdet, og

det dannes derfor en vanndam inne i skoleområdet, vist i figur 6 under.
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Figur 6 Utklipp av flomområder fra SCALGO Live, hentet 24.06.21. (Støyskjerm merket med gult,
område som oversvømmes med rød ring).

Før område tiltenkt barnehage bebygges må eksisterende problemer med overvann

for skoleområdet utbedres.

Asplan Viak har utarbeidet støyvurdering for ny barnehage, i denne vurderingen er det

forslått støytiltak ved hjelp av støyskjerm langs område for ny barnehage. Denne

støyskjermen må utføres på en måte sånn at det ikke på ny dannes områder hvor

overvann blir stående.

5. Flom

Flomveier/avrenningslinjer for planområdet vist i figur 7 under. Dimensjonerende

tilrenning for en 200-års flom for området tiltenkt ny barnehage er beregnet til ca. 220

l/s.
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Figur 7 Flomveger/avrenningslinjer i planområdet fra SCALGO Live, hentet 18.06.21.

6. Henvisninger/vedlegg

Vedlegg: HB001

Beregning: Fordrøyningsvolum 25-års gjentaksintervall.
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