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1. Oppdragsbeskrivelse 
I forbindelse med planlagte tiltak på eiendommen gnr.63 og bnr.133 m.fl., Detaljregulering 
Galgehaugen, i Eidsvoll kommune er Arealtek AS engasjert av Sisa Invest AS for vurdering og 
prosjektering av vann, avløp og overvannshåndtering på eiendommene. 
 
Eiendommen er pr i dag bestående av en tomannsbolig med garasje og rekkehus med garasje. Disse 
er planlagt revet. Det er etablert grøntareal/plen og buskvekster. Adkomstareal er pr i dag gruset. 
Planområdet ligger på terrengkoter fra ca. +139 til ca. +132, og er hellende fra høyeste punkt ved 
adkomsten fra fylkesvegen mot laveste punkter i øst, sør og nord. Terrenget heller mot jernbane-
traseene. Det går en adkomstvei gjennom planområdet. 
 
Omsøkte tiltak omfatter oppføring av to bygg. Parkering løses som eget areal og ved første etasjen 
for et bygg. Byggene skal bestå av kontorer/privat/offentlig tjenesteyting med maksimum tre etasjer 
Byggene skal ha flatt tak. For BKB1 er det forutsatt at taknedløp går utvendig og ledes mot våtsone i 
vest. 
 
Arealtek har befart eiendommen. 
 
Overvannsvurdering 
Vurdering av overvannstiltak tar 
utgangspunkt i prinsippet om lokal 
overvannsdisponering (LOD), herunder 
Norsk vanns treleddsstrategi –  

1. Forsinket avrenning gjennom 
infiltrasjon. 

2. Forsinket avrenning gjennom 
fordrøyning. 

3. Trygg avledning til resipient. 
 
Investeringskostnaden av overvannstiltak 
begrenses oppad av den marginale nytten 
av å redusere en potensielt skadelig 
hendelse. Grensen går der hvor kostnaden av en hendelse er lik den marginale reduksjonskostnaden 
for hendelsen. I dette tilfellet er det ikke registrert skader eller hendelser i forbindelse med 
overvann/flom. Det er derfor vanskelig å beregne en realistisk investeringskostnad, men det kan 
konkluderes at kostnaden ved overvannstiltak har en begrensning oppad basert på nytteverdien ved 
en eller flere hendelser. Kilde: NOU2015/16 
 
Eidsvoll kommune har ikke en egen veileder for håndtering av overvann. Det er derfor tatt 
utgangspunkt i Oslo kommune sin veileder for håndtering av overvann vedtatt 12.10.2011 og sist 
revidert 25.01.2017 (versjon 1.3). Det vil også legges vekt på NORVAR 162-2008 og VA- Blad 106. 
 

 

Figur 1-Treleddsstrategi - Norsk vann 
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2. Dagens situasjon 
Eiendommene er pr i dag bestående av en tomannsbolig med 
garasje og rekkehus med garasje. Disse er planlagt revet. Det 
er etablert grøntareal/plen og buskvekster. Adkomstareal er pr 
i dag gruset. 
 
Eiendommene har adkomst fra Eidsvollvegen, fv. 181 i sør. 

I øst/nord går Hovedbanen og vest for planområdet går 

Gardermobanen. Sør for planområdet går fylkesveg 181, 

Eidsvollvegen. Øst for planområdet, ved Vorma, ligger gamle 

Eidsvoll stasjon med jernbanebygninger som er fredet. Mellom 

disse ligger Øvre Romerike tingrett.  Det er observert at 

takvann fra omliggende boliger føres via taknedløp og ned på 

terreng. Det er ikke opplyst om hendelser knyttet til overvann i 

området. Det er heller ikke opplyst om hendelser i form av 

fuktskader på eksisterende bolig eller boliger i området.  

  

Figur 3- Dagens situasjon. Kilde: seeiendom.no 

Figur 4- Befaring. Arealtek AS 

Figur 5- Befaring. Arealtek AS Figur 2- Befaring. Arealtek AS 
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Offentlig vann- og avløpsledninger  

Langs Lokstallen øst for 

eiendommen ligger offentlige VA-

ledninger med antatt dimensjoner: 

 

Vann – 200 VL AAS 

Spillvann – 160 SP PVC 

Overvann 

Hentet fra Eidsvoll kommune sin 

VA-norm (vedtatt november 

2012):  

«2.5 Spillvann og 

overvannssystem.  

Spillvann og overvannssystemet 

skal prosjekteres etter 

separatsystemet. Spillvannet skal 

føres i eget rør til ledning som er 

tilknyttet renseanlegg. Overvann, 

takvann, drensvann og annet ikke 

forurenset vann føres til egen 

overvannsledning til godkjent 

utløp/resipient. Der forholdene 

ligger til rette for det skal 

overvann, takvann, drensvann og annet ikke forurenset vann behandles etter prinsippet om lokal 

overvannshåndtering.» 

 

Omlegging VA 

Spillvann og vannledninger krysser over mot Eidsvollvegen sør for Lokstallen 10. Her må ledningene 

legges om for å unngå konflikt med ny bebyggelse. Se tegning GH01. Ledninger legges i varerør forbi 

støttemur. 

Vannledning er antatt å være asbest, denne må behandles etter Arbeidstilsynets retningslinjer for 

asbestsanering.  

Tilkobling Spillvann 
Politihuset 

Spillvann etableres med 125PVC og tilkobles eksisterende kum og kommunal spillvannsledning øst-

sørøst for planlagt nytt politihus. 

Kontorbygg i sør 

Spillvann etableres med 125PVC og tilkobles med ny kum på eksisterende ledning nordøst for nytt 

bygg 

Tilkobling vann 
Politihuset 

Vann tilkobles i eksisterende kum øst-sørøst for planlagt nybygg. Det skal legges 63PE til 

forbruksvann.  

Kontorbygg i sør 

Vann tilkobles i eksisterende kum nordøst for planlagt nybygg. Det skal legges 63PE til forbruksvann.  

Figur 6- Eksisterende VA. Kilde: Eidsvoll kommune 
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Brannvann 

Politihuset 

Det etableres ny brannkum i parkeringsareal sør for politihuset, det etableres også brannhydrant i 

vegkant øst for politihuset. 

Kontorbygg i sør 

Det etableres ny brannkum på eksisterende ledning nordøst for parkeringsplass og hydrant i kanten 

av parkeringsplass. 

3. Grunnforhold 
Det foreligger geoteknisk rapport for eiendommene laget av Løvlien Georåd AS, revisjon 05, datert 

27.08.2021. Det vil derfor i den videre vurderingen bli lagt vekt på NGUs kartdatabase for løsmasser 

samt rapport utarbeidet av Løvlien Georåd AS. 

Notat laget av Løvlien Georåd AS beskriver at det er registrert kvikkleire i to borpunkter langs 

Eidsvollvegen. Utførte felt- og laboratorieundersøkelser viser at det ikke er sammenhengende lag 

med sprøbruddmateriale i ravinen mot sør/sørvest. Generelt om grunnforholdene: «Løsmassene 

består av tørrskorpeleire med varierende mektighet over «middels» plastisk og «lite» sensitiv siltig 

leire» 

 

 

Mektighet – kilde: NGU-løsmassekart 

Eiendommen består av tykt dekke hav- og 

fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med 

stor mektighet. Finkornede, marine avsetninger 

med mektighet fra 0,5 m til flere ti-talls meter. 

Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra 

kvikkleireskred, ofte angitt med tilleggssymbol. Det 

er få eller ingen fjellblotninger i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7- Utsnitt fra løsmassekart. Kilde: NGU 
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Infiltrasjon – Kilde: NGU-løsmassekart 

Infiltrasjonsevnen er uegnet. Løsmassenes 

kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde 

og terrengforhold indikerer dårlig eller ingen 

infiltrasjonsevne. Omfatter tette leirdominerte 

avsetninger, grovt blokk- og steinmateriale, myr, 

fyllmasser, tynne løsmasseavsetninger med liten 

infiltrasjonskapasitet, samt bart fjell. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vurdering 

Eiendommen består av tykt dekke hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor 

mektighet. Det er registrert kvikkleire i to borpunkter langs Eidsvollvegen. Utførte felt- og 

laboratorieundersøkelser viser at det ikke er sammenhengende lag med sprøbruddmateriale i 

ravinen mot sør/sørvest. Generelt om grunnforholdene: «Løsmassene består av tørrskorpeleire med 

varierende mektighet over «middels» plastisk og «lite» sensitiv siltig leire». Infiltrasjonsevnen er 

uegnet. Dette innebærer at infiltrasjonen kan antas kun i øvre lag av løsmassene, unntatt etablerte 

våtsoner, snølager, der det skal fordrøyes i dypere lag. Det er ikke opplyst om hendelser i forbindelse 

med overvann i området. Det er heller ikke opplyst å være registrert hendelser i form av fuktskader i 

forbindelse med eksisterende bebyggelse.  

*Grunnvannstand og infiltrasjonsevne bør kontrolleres ved oppstart og utgraving av byggegrop. 

  

Figur 8- Infiltrasjonsevnen i området. Kilde: NGU 
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4. Topografi og avrenningslinjer 
 Dagens situasjon  
Avrenning i dagens situasjon er 
vurdert ut fra terreng hentet fra 
felles kartdatabase (FKB). 
Analysen er gjennomført med 
dråpeanalyse i AutoCAD. 
Analysen viser 
avrenning/tilrenning fra vest mot 
øst og fra sør mot nord.  
 
Ny situasjon 
Tiltaket vil føre til endringer som 
påvirker drenslinjene vesentlig. 
Overvann vil ikke ha samme 
potensielle påvirkning på 
fremtidige bygninger og 
omkringliggende omgivelser som 
ved dagens situasjon. 
Eksisterende voll ved regulert 
parkering og grønnstruktur skal 
fjernes. Områdene for planlagte 
bygg og parkering må 
terrengbearbeides.  Det er derfor 
viktig at det etableres 
avskjærende tiltak, våtsoner som 
sikrer utilsiktet 
avrenning/tilrenning mot 
eiendommen i nord og øst og fra 
eiendommene i sør. 
 

Det er gjort en simulering av 

dreneringslinjer og hvor 

overvannet samles med Scalgo. 

Modellen tar ikke hensyn til 

infiltrasjon og tid og kan medføre 

usikkerhet. Simuleringen viser 40 

mm regn og korrigert med 10 mm 

infiltrasjon. Vannansamlingen vil 

skje øst for planområdet. 

Observasjoner på stedet stemmer 

med simulering så langt vi ser.  

 

 

 

 

Figur 9- Drenslinjer dagens situasjon. 

Figur 10- Simulering - Drenering overvann. Kilde: Scalgo 
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5. Flomveger og urbane drenslinjer 
Eidsvoll kommune har ikke kart som 
viser flomveger og dreneringslinjer i 
området. Men programmet Scalgo 
viser at det er registrert naturlig 
flomvei i direkte tilknytning til 
planområdet. Flomvegen går langs 
jernbanen i vest og øst. 
 
Fallforhold på eiendommen etter 
opparbeidelse vil gi avrenning mot 
vest, øst og sør. Ved ekstreme og/eller 
lange regn vil overløpsvann over 
terreng ledes mot våtsone i vest f for 
BKB1 og f_SPA1 og sør for f_SPA2 og 
BKB2 og f_SPA3 skal lede 
overløpsvannet til steinmagasin ved 
parkeringsarealet. For å hindre 
utilsiktet tilrenning fra 
naboeiendommene i sør etableres 
avskjærende grøft langs fylkesvegen 
og langsgående gang- og sykkelvegen. 
Tiltaket skal sørge for at overvannet 
følger tilrettelagte 
våtsoner/avskjærende grøfter langs 
o_GF1 og f_GF2. 
  
  

  

Figur 11- Urbane drenslinjer. Kilde: Scalgo 
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6. Planlagt utbygging 

 

 

 

Areal: 
Følgende avtrykk er registrert for BKB1 og f_SPA1, etter utbygging: 

Areal, netto (tomt):  1890,8 m2 
Tette flater, bygg:  665,4 m2 
Tette flater, asfalt:  885,8 m2 
Grønne flater, plen:  339,6 m2 

Følgende avtrykk er registrert for BKB2 og f_SPA3, etter utbygging: 

Areal, netto (tomt):  2193,6 m2 
Tette flater, bygg:  795,3 m2 
Tette flater, asfalt:  1228,3 m2 
Grønne flater, plen:  170 m2 

 

Figur 12 – Plankart Galgehaugen Kilde: Arealtek AS. 
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Følgende avtrykk er registrert for f_SPA2, etter utbygging: 

Areal, netto (tomt):  1633,7 m2 
Tette flater, asfalt:  1633,7 m2 

7. Overvannshåndtering 
Fuktsikring av bygninger 
Terrenget må planeres med fall slik at overvann renner bort fra 
bygninger. Man må ta hensyn til at tilbakefyllingsmassene vil 
sette seg over tid. Fallet ut fra bygningen etter at massene har 
stabilisert seg skal være minimum 1:50 i en avstand på minst 3 
m fra veggen. Alternativt kan terrenget planeres med fall langs 
veggen til lavereliggende terreng der forholdene ligger til rette 
for det. Ved større høydeforskjeller og skråningsutslag fra 
høyereliggende terreng, må det etableres avskjærende drensgrøfter for sikring mot utilsiktet 
avrenning inn mot bygninger.  
Drenering av yttervegger sikres ved tilbakefylling med drenerende masser slik at overflatevann ikke 
blir stående mot veggen. Drenerende masser kan være ensgradert finpukk eller grus med sortering 
8–11 mm eller 11–16 mm. Lag av drenerende masser inntil veggen må være minst 0,2 m tykt. 
Drensledning ved fundamentets underkant trer i funksjon ved tilfeldig heving av grunnvannsstanden 
eller når byggegrunnen ikke har kapasitet til å ta unna vann som strømmer ned ovenfra. En 
drensledning er vanligvis ikke nødvendig ved følgende tilfeller: 
– når golvet i sin helhet ligger over terrengnivå 
– når byggegrunnen består av naturlig, selvdrenerende masser og det er liten risiko for at 
grunnvannsstanden står opp til underkant av fundamentene 
 
Drenering – boliger  
For tiltak og utvendig fuktsikring av bygning henvises i sin helhet til Byggforskserien blad 514.221.  
 
Treleddstrategi – lokal overvannsdisponering 
Trinn 1 – Infiltrasjon 
Eiendommen består av tykt dekke hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor 
mektighet. Det er registrert kvikkleire i to borpunkter langs Eidsvollvegen. Utførte felt- og 
laboratorieundersøkelser viser at det ikke er sammenhengende lag med sprøbruddmateriale i 
ravinen mot sør/sørvest. Generelt om grunnforholdene: «Løsmassene består av tørrskorpeleire med 
varierende mektighet over «middels» plastisk og «lite» sensitiv siltig leire». Infiltrasjonsevnen er 
uegnet. Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer 
dårlig eller ingen infiltrasjonsevne. Dette innebærer at infiltrasjonen kan antas kun i øvre lag av 
løsmassene, unntatt etablerte våtsoner, steinmagasin og snølager der det skal fordrøyes i dypere lag. 
Takvann for BKB1 ledes via utvendig taknedløp og ned på terreng. Overløpsvann ved større regn 
ledes fra høyereliggende terreng til våtsone i vest, sør og steinmagasin ved f_SPA3. 
 

Figur 13-Eksempel på avskjærende 
grøft 
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Trinn 2 – Forsinkelse og fordrøying 
Eksisterende busker og beplantning må bevares eller 
reetableres. Dette har god funksjonalitet med hensyn på 
forsinkelse og fordrøying. Vann fra harde flater og 
overløpsvann over terreng ledes til forsenkninger (våte 
soner) i terrenget, naturlig eller etablerte. 
 
Trinn 3 – Sikre flomveger 
Med ekstreme regn (flom) er det viktig å ha kontroll på hvor 
overvannet drenerer. Dette sikres ved å etablere terrenget 
lokalt på eiendommen slik at vannet følger planlagte 
drenslinjer fra nord til sør og vest til øst og fra øst til vest. 
Drenslinjene må etableres slik at overvannet ved ekstreme 
regn ledes bort fra bygninger internt på eiendommen samt 
sikre utilsiktet avrenning fra fylkesvegen i vest og mot 
naboeiendommer i vest, nord og øst med påstående 
bygninger.  
 
 

8. Overvannsmengder 
Forutsetninger: 

- Dimensjonerende oversvømmelseshyppighet 1 gang i løpet av 25 år (næring) jf. NORVAR 

rapport 162-2008 tabell 2.3.4 

- IVF-kurve – 4781 Gardermoen Sør PLU jf. kommunens veileder pkt. 9.2.2 

- Det forutsettes fall fra bygget – min. 1:50 

- Veileder for overvannshåndtering for Oslo kommune 
- Det forutsettes at takvann ledes ned i terreng  

- Oppdraget omhandler ikke geoteknikk, heller ikke vann og spillvann 

Beregningsparametere 

Den rasjonelle metoden: 

Grunnet arealets størrelse tas det utgangspunkt i den rasjonelle formelen. 

𝑄 =  𝜑 ∗ 𝐴 ∗ 𝐼 ∗ 1,5 

Q = avrenningsintensitet (l/s) 

ϕ = avrenningskoeffisient (-) 

A = flate   (m2) 

I = nedbørsintensitet  (l/s*ha) 

1,5 = klimafaktor  (50%) 

Nedbørsintensitet – IVF 
Værstasjon (IVF-kurve):  4781 GARDERMOEN SØR   
Gjentaksintervall:  25 år, basert på Norsk vann rapport 162-2008 – tabell 2.3.4. 
Dim. byge (naturtilstand): 120 min. 
Dim. nedbør:   55,5 l/s*ha 

Figur 14-Trær som fordrøying. Kilde: Oslo 
kommune. 
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Avrenningskoeffisienter 

Tette flater, bygg:  0,90 

Tette flater, asfalt:  0,80 

Grønne flater, plen:  0,30 

 

BKB1 og f_SPA1 

Dagens situasjon: 

avrenningsareal og dimensjonerende mengder 

situasjon før utbygging, BKB1: 

Areal, netto (tomt):   1890,8 m2 

Tette flater, tak, veranda:  340,6 m2 

Permeable flater, grus:   523,8 m2 

Grønne flater, plen:   1026,4 m2 

Avrenning – nåværende situasjon = 3,39 l/s * 7200 s = totalt 20,81 m3 på 120 min. byge 

Situasjon etter utbygging inklusive klimafaktor BKB1 (50%) 

Areal, netto (tomt):  1890,8 m2 

Tette flater, tak:  665,4 m2 

Tette flater, asfalt:  885,8 m2 

Grønne flater, plen:   339,6 m2 

Figur 15- IVF data. 
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Figur 16- Beregning av akkumuleringsbehov. 
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Figur 17- Beregning av akkumuleringsbehov. 

Akkumuleringsbehov m/klimafaktor 1,5 = 36,39 m3. 
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BKB2 og f_SP3 

Dagens situasjon: 

avrenningsareal og dimensjonerende mengder 

situasjon før utbygging, BKB1: 

Areal, netto (tomt):   2193,6 m2 

Tette flater, tak, veranda:  322,2 m2 

Permeable flater, grus:   527,8 m2 

Grønne flater, plen:   1343,6 m2 

Avrenning – nåværende situasjon = 3,69 l/s * 7200 s = totalt 22,96 m3 på 120 min. byge 

Situasjon etter utbygging inklusive klimafaktor BKB2 (50%) 

Areal, netto (tomt):  2193,6 m2 

Tette flater, tak:  795,3 m2 

Tette flater, asfalt:  1228,3 m2 

Grønne flater, plen:   170 m2 
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Figur 18- Beregning av akkumuleringsbehov. 
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Figur 19- Beregning av akkumuleringsbehov. 

Akkumuleringsbehov m/klimafaktor 1,5 = 48,31 m3. 
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f_SPA2 

Dagens situasjon: 

avrenningsareal og dimensjonerende mengder 

situasjon før utbygging, BKB1: 

Areal, netto (tomt):   1633,7 m2 

Grønne flater, plen:   1633,7 m2 

Avrenning – nåværende situasjon = 1,75 l/s * 7500 s = totalt 9,03 m3 på 120 min. byge 

Situasjon etter utbygging inklusive klimafaktor BKB1 (50%) 

Areal, netto (tomt):  1633,7 m2 

Tette flater, asfalt:  1633,7 m2 
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Figur 20- Beregning av akkumuleringsbehov. 
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Figur 21- Beregning av akkumuleringsbehov. 

Akkumuleringsbehov m/klimafaktor 1,5 = 34,76 m3. 
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9. Konklusjon – håndtering av overvann 
 
Trinn 1 – Infiltrasjon 
Eiendommen består av tykt dekke hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor 
mektighet. Infiltrasjonsevnen er uegnet. Det er registrert kvikkleire i to borpunkter langs 
Eidsvollvegen. Utførte felt- og laboratorieundersøkelser viser at det ikke er sammenhengende lag 
med sprøbruddmateriale i ravinen mot sør/sørvest. Generelt om grunnforholdene: «Løsmassene 
består av tørrskorpeleire med varierende mektighet over «middels» plastisk og «lite» sensitiv siltig 
leire». Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer 
dårlig eller ingen infiltrasjonsevne. Dette innebærer at infiltrasjonen kan antas kun i øvre lag av 
løsmassene, unntatt etablerte våtsoner, steinmagasin og snølager der det skal fordrøyes i dypere lag. 
Takvann for BKB1 ledes via utvendig taknedløp og ned på terreng. Overløpsvann ved større regn 
ledes fra høyereliggende terreng til våtsone i vest, sør og steinmagasin ved f_SPA3. 
 
Trinn 2 – Forsinkelse og fordrøyning 
For å hindre økt avrenning fra eiendommen er nødvendig akkumuleringsbehov beregnet til: 

BKB1 og f_SPA1: 36,39 m3. 

BKB2 og f_SPA3: 48,31 m3 

f_SPA2: 34,76 m3 

Forslag til tiltak for å hindre avrenning fra eiendommen er som følgende: 

Våtsone (Prinsipptegning GH10) 
Overløpsvann over terreng ledes til våtsone med mulighet for åpent vannspeil med dybde maks 0,25 
m. Sonene etableres langs eiendommens grense i vest og sør. Våtsoner etableres med drenerende 
masser ned til mettet sone.  

 
Figur 22- Utsnitt våtsone. 

Kapasitet våtsone vestlige grense 
Våtvolum ≈ 37 m3. 
 
Kapasitet våtsone sørlige grense 
Våtvolum ≈ 35 m3. 
 
Kapasitet steinmagasin sør 
Våtvolum ≈ 49 m3 

Våtsonens og steinmagasinenes totale fordrøyningskapasitet er på 121 m3, i tillegg til beplantning 
utgjør dette det totale vannmagasinet for eiendommen 
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Noen av eksisterende trærne og beplantning bevares. Dette har god funksjonalitet med hensyn på 
forsinkelse og fordrøying i. Vann fra harde flater og overløpsvann over terreng ledes til etablerte 
våtsoner vest og sør samt steinmagasin i sør. 
 
Trinn 3 – Sikre flomveger 
Flomveger sikres ved å etablere terrenget lokalt på eiendommen slik at vannet følger planlagte 
drenslinjer fra sør nord og fra vest til øst. Drenslinjene etableres slik at overvannet ved ekstreme regn 
ledes bort fra bygninger internt på eiendommen samt sikres med avskjærende grøft mot utilsiktet 
avrenning fra naboeiendommer sør. Flomlinjene internt på eiendommen følger etablert våtsone med 
avrenning sør til nord og vest til øst. 
 
Ved en fremtidig utbygging av planområdet blir overvannsnettet mindre belastet med tilrenning av 
overvann enn dagens situasjon. Dagens situasjon håndterer ikke overvann uten alt overvann går på 
terreng og følger høydekurver. Ved en fremtidig utbygging blir overvannet håndtert og fordrøyet før 
det slippes på i overvannsnettet. Overvannsmengdene er også beregnet med en klimafaktor på 1,5. 
Ved en fremtidig utbygging blir overvannet håndtert på en mer kontrollert måte enn dagens 
situasjon. 
 
Steinmagasin skal etableres med en fiberduk mellom leira og magasinet. Fiberduken føres ikke helt 
opp til overflaten, men avsluttes 1 meter under terreng. Da unngår en at magasin fungerer som 
grunnvannsbarriere på sikt.  
 
Løvlien Georåd AS beskriver i geotekniske vurderingen at utgravingen for etablering av 
overvannsmagasinet skal skje seksjonsvis fra den ene enden til den andre, med bredder på 3 og 3 
meter. Det skal utføres kontinuerlig tilbakefylling med sprengstein. Utgravde masser skal 
mellomlagres lokalt på parkeringsplassen samtidig som etablering av magasinet pågår. 
 
Det må være erosjonssikring for utvendig VA. 
 
Grunneier er ansvarlig for drift og vedlikehold av overvannssystemet. Etter etablering vil vedlikehold i 
all hovedsak innebære god skjøtsel for å sikre vegetasjonsetablering; vanning i tørre perioder, 
ugressbekjempelse og gjødsling ved behov. Sandfang må inspiseres årlig og spyles og tømmes ved 
behov.    
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