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 VA-notat – Carsten Ankers veg gnr/bnr 117/41 m.fl.  

Bakgrunn 

Planområdet er lokalisert langs Carsten Ankers veg på Eidsvoll verk, i Eidsvoll kommune. Området utgjør 

hele eller deler av totalt 7 eiendommer, med et samlet areal på ca. 5,3 da. Eksisterende bolig på 

eiendommen 118/2 skal rives og området planlegges bebygd 3 etasjes lavblokker, med parkeringskjeller. 

I reguleringsbestemmelsene settes det krav til maks 26 nye leiligheter innenfor planområdet. I tillegg bevares 

eksisterende bebyggelse på eiendommen 117/28, som i dag har næringsvirksomhet i 1.etg og boareal i 

2.etg, og eiendom 117/36 som er bolig. 

 

Vann 

Tilknytning for vann er planlagt i eksisterende brannkum 37599, det skal etableres ny vannkum med 

fordeling til den nye bebyggelsen. Vannforbruket til de 26 nye boenhetene er grovt beregnet til 1.7 l/s 

For å ivareta brannsikkerheten skal det i tillegg til eksisterende kum også etableres uttak for brannvann i 

planområdet. I henhold til Byggteknisk forskrift TEK 17 er det et krav til leveranse på 50 l/s fordelt på minst 2 

uttak. Trykk og vannmengde er ikke målt. Dersom det ikke kan leveres tilstrekkelig vannmengde for 

sprinkling og brannvann, må det etableres kompenserende tiltak. Mengde/kapasitet må avklares med 

henholdsvis brannrådgiver og Eidsvoll kommune. 

Eksisterende Vl 63 PE nord for eksisterende bebyggelse langs Fossumvegen, må påvises og evt. legges om 

dersom den kommer i konflikt med prosjektet. 

 

Spillvann 

Det ligger eksisterende kommunal 160mm PVC selvfallsledning for spillvann, rett nord for planområdet. Den 

nye bebyggelsen er planlagt tilknyttet i eksisterende kum 6368. Tilrenning fra ny bebyggelse er estimert til 

ca.1,7 l/s. Kapasiteten i eksisterende spillvannsledning vurderes som god, men må avklares med Eidsvoll 

kommune.  

Trase for eksisterende spillvannsledning fra eiendommen 117/28 legges om, men eksisterende tilknytning i 

eksisterende kum opprettholdes. 

 

Overvann 

Det er ikke etablert rørsystem for overvann i området. Området ligger i skrånende terreng og har naturlig 

avrenning mot dyrket mark i nord, hvor det er lavbrekk. 
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Totalt avrenningsareal for området er ca. 5,3 da. Ved grov beregning av eksisterende avrennings situasjon 

har vi benyttet en avrenningsfaktor på 0,2, mens det for framtidig situasjon (etter utbygging) er benyttet 

avrenningsfaktor på 0,6. En håndtering av 10-års regn med klimafaktor på 1,5 viser at det vil være behov for 

fordøying av et volum på ca. 54m3. 

Ved utbygging av området skal ikke overvannssituasjonen endres, bekker og området rundt skal ikke tilføres 
mer overvann enn i dag, dette for å hindre at planområdet skal påvirke en evt. flomsituasjon/erosjon 
nedstrøms.  

Det er derfor viktig at man ved utbygging planlegger for ulike tiltak som kan redusere avrenning.  

Det er tretrinnsstrategien for overvannshåndtering som skal legges til grunn for hvordan man skal håndtere 
eget overvann i planområdet. 

 

I tråd med overordnede retningslinjer for overvannshåndtering skal tre-trinns strategi for lokal 

overvannshåndtering legges til grunn for detaljprosjekteringen. 

Infiltrere den lille nedbøren (normalregnet, mindre regn) 

Det lette regnet skal infiltreres der det faller. Dette vannet vil i liten grad renne noen steder, men suges opp 

av grunnen og brukes av vegetasjon. Svært mye av vannet vil også fordampe. 

Forsinke og fordrøye det større regnet på egen eiendom 

Det midlere regnet skal også infiltreres, inntil det går fullt. Når vannet begynner å flyte på overflaten vil det 

følge lavbrekk mot forsenkninger som grøntområder, veigrøfter og sluk. Terrenget bør planlegges slik at 

vann renner åpent på overflaten og med lavbrekk så det ikke kommer overvann inn mot bebyggelsen. 

Sikre trygge flomveier eller oversvømmelsesareal for det store regnet (ekstremregn)  

Innfiltrasjon-/fordrøyningsmagasiner skal planlegges med kapasitet til å håndtere 10-års regn med 

klimafaktor 1,5. Det er viktig å planlegge gode flomveier, som lavbrekk, som igjen ledes til grøntområder 

og/eller veigrøfter.  

Det bør etterstrebes å bruke åpne grøfter der dette er hensiktsmessig, samt at grøntarealer benyttes til 

fordrøyning, For å oppnå dette må plassering av sluk/sandfang, utforming av grøfter vurderes i forhold til å 

forsinke overvannet. 
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