
 

 
     

T: +47 22 02 63 00    Pb. 4464 Nydalen   Organisasjonsnr. Oslo -  Trondheim erichsen-horgen.no 

E: oslo@erichsen-horgen.no    0403 OSLO   929 308 697 Skien  -  Lillehammer  -  Drammen  

Side 1 av 17 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. INNLEDNING ...................................................................................................................................................... 2 

2. GRUNNFORHOLD .............................................................................................................................................. 3 

2.1 Topografi ...................................................................................................................................................... 4 

2.2 Løsmasser ................................................................................................................................................... 4 

2.3 Grunnvann ................................................................................................................................................... 5 

3. EKSISTERENDE VA-NETT ................................................................................................................................ 6 

4. PRINSIPP FOR TILKNYTNINGER AV VA .......................................................................................................... 7 

5. VANNFORSYNING OG SLUKKEVANN ............................................................................................................. 8 

6. OVERVANN OG DRENSLINJER ........................................................................................................................ 9 

6.1 Overvannshåndtering ................................................................................................................................. 10 

6.1.1 Eksisterende situasjon ...................................................................................................................... 12 

6.1.2 Fremtidig situasjon ............................................................................................................................ 13 

6.2 Flomveier ................................................................................................................................................... 16 

7. VEDLEGG ......................................................................................................................................................... 17 

NOTAT 

Oppdragsgiver: 
Eidsvoll kommune 

Oppdragsgivers kontaktperson: 
 

Prosjektnavn: Langset og Vilberg barnehage Prosjektnummer: 
15800 

Utarbeidet av:  
Nisahar Nitheyananthasarma 

Sign: 
NNI 

Dato:  
14.06.2020 

Sidemannskontroll:  
Maren B. Mundal  

Sign: 
MBM 

Dato: 
 14.06.2020 

Godkjent:  
Tomas Bøhler Torsen 

Sign: 
TBT 

Dato: 
14.06.2020 

Revisjonsnummer: 
- 

Revisjonsdato:  
- 

NOT-RIVA-01 VA-RAMMEPLAN – VILBERG BARNEHAGE 



 

NOT-RIVA-01 VA-rammeplan – Vilberg barnehage Side 2 av 17 

1. INNLEDNING 
Eidsvoll kommune har til hensikt å bygge ti nye barnehager; et på Langset med 4 avdelinger, og 

et på Vilberg med 6 avdelinger. Erichsen & Horgen er engasjert som VA-rådgiver for 

prosjektene og har kartlagt behov for nye vann-, avløp- og overvannsanlegg som grunnlag for 

søknad om rammetillatelse for prosjektene. Dette notatet tar for seg utvendige VA-systemer for 

Vilberg barnehage 1 meter fra veggliv.  

  

Prosjektet er en utvidelse av eksisterende barnehage. Utvidelsen gjennomføres som et 

frittliggende bygg på samme tomt som eksisterende barnehage. Totalt skal ny barnehage 

romme 10 avdelinger, hvorav fire avdelinger ligger i eksisterende bygningsmasse. Det kan være 

aktuelt med noe arbeid med eksisterende barnehage. Prosjektet er underlagt krav om 

detaljregulering. Barnehagen har et estimert bruttoareal på 1200 m2, og tiltaksarealet omfatter 

lek- og oppholdsarealer for barn, personalareal og tilhørende støtteareal, samt opparbeidelse 

av andre uteområder.  

 

Det totalet tiltaksarealet (oransje stiplet linje i figuren Figur 1. er på om lag 5635 m2. Dette 

notatet beskriver VA-anlegget som fremkommer av endrede arealsammensetninger og 

terrengforhold, altså fra av det kommende bygget, og de tilstøtende arealene. Vist i figuren 

nedenfor (med rosa heltrukken linje), kommer dette arealet på 3213 m2. 

 
Figur 1: Oransje strek er det totale tiltaksområdet og rosa strek er tiltaksområdet som dette notatet tar for seg 
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2. GRUNNFORHOLD 
Planområdet ligger vest for Vilbergveien og like øst for elven Vorma. Det fremgår av drenslinjer 

(Figur 11) at deler av overflatevannet renner av til denne elven i dag. 

 
Figur 2: NGU løsmassekart med avmerket planområde, som en rød heltrukken linje Kartet indikerer at planområdet 

ligger i grunn med tykk hav- og fjordavsetning. 

Figuren ovenfor viser et utsnitt fra NGUs løsmassekart (ngu.no). Grunnforholdet er angitt til å 

bestå av hav- og fjordavsetning. Dette kjennetegnes ofte til å ha stor mektighet, 

avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred. Av figuren kan det også tydes 

at det er svært bratte forhold inntil elven.  
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Figur 3: NGU sin digitale kartportal om infiltrasjonspotensial. Viser at tiltaket er ikke er egnet for infiltrasjon.. 

Igjennom NGU sin kartportal fremkommer det at prosjektområde ikke er egnet for.  

 

Det har blitt utført geotekniske grunnundersøkelser på området rundt den eksisterende 

barnehagen og på jordet vest for barnehagen (av Rambøll i uke 4, 2020). Det ble boret ca. 30 m 

i løsmasser i samtlige punkter uten at berg ble påtruffet. Sonderinger indikerte varierende 

masser i toppen med tørrskorpeleire og sand. Under topplaget viser undersøkelsene siltige og 

leirholdige masser. Grundigere informasjon om grunnundersøkelsene finnes av vedlegg XX.  

 

2.1 Topografi 

Av geoteknisk rapport er det beskrevet slik: 

 

"Vilberg barnehage ligger på Øvre Vilberg i Eidsvoll kommune. Grunnundersøkelsene har blitt 

utført på eksisterende barnehageområde og på jordet vest for barnehagen. Området er relativt 

flatt og ligger på ca. kote +148. Vest for jordet skråner terrenget ned mot elven Vorma og 

skråningen har en helning på ca. 1:1,3 og er ca. 24 m høy.". 

2.2 Løsmasser 

Av geoteknisk rapport er det beskrevet slik: 

 

"Det er boret mellom 29,7 og 33,7 m i løsmasser. Massene i toppen av sonderingene varierer 
mellom sand, tørrskorpeleire og matjord. Sandlaget er mellom 2 til 3 m og tørrskorpeleira 
varierer mellom ca. 1 til 5 m. Under topplaget indikeres et lag på 10 til 15 m med leire med 
innslag av siltlommer. Sonderingene og prøveseriene viser at siltinnholdet i leira øker med 
dybden. Fra 15-20 m dybde antas det faste masser, antagelig silt og sand. (…) Leira har en 
sensitivitet mellom 5 og 8 og kategoriseres som lite sensitiv. Vanninnholdet varierer mellom 20 
og 30% i leira.". 
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2.3 Grunnvann 

Av geoteknisk rapport er det beskrevet slik: 

 

"Det er installert hydraulisk poretrykksmåler i punkt 4 og 5 med spiss henholdsvis 20 og 19,8 m 
under terreng. Poretrykksmålerene er avlest 26.02.2020. Ved antatt hydrostatisk 
poretrykksfordeling er grunnvannstanden målt 8,9 m under terreng (kote +140,4) i punkt 4 og 
3,92 m under terreng i punkt 5 (kote +144,2).".  
 
Plasseringen av punktene er visualisert av figuren nedenfor. Det har blitt påpekt at 
terrengforholdene til det gule område av figuren ikke kan endres. geoteknisk rapport er lagt til 
som vedlegg 3. 
 
 

 
Figur 4: Viser et utsnitt av en figur fra geoteknisk rapport, og beliggenheten til de ulike målepunktene som ble foretatt. 
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3. EKSISTERENDE VA-NETT 

 
Figur 5: Eksisterende kommunalt VA-nett i planområde, sammen med tiltaksgrense (rød heltrukken linje) og 
plassering av fremtidig bygg (grå heltrukken linje). 

I Vilbergvegen, øst for prosjektområdet, går det en selvfallsledning SP200 PVC med fall sørover 

og parallelt med denne foreligger det en VL63-ledning. Det ligger i dag etablerte OV150 BET 

rundt bygget på øst- og sørøstsiden, samt OV125 PVC. Det er ikke innhentet informasjon om 

kumtilstand og høyder i kommunale kummer.  
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4. PRINSIPP FOR TILKNYTNINGER AV VA 

 

Figur 6: VA-plan for nye tilknytninger, utsnitt av vedlegg 1 – Situasjonsplan VA. 

 

Det planlegges å tilknytte nytt vanninnlegg fra oppgradert kum (SID 29685). Fra kummen vil det 

gå 4 ledninger mot bygg; to VL125 PE 100 SDR 11, et til sprinkelanlegg for nytt bygg, og et for 

planlagt ny brannhydrant (for å opprettholde avstandskrav og tilfredsstille krav om to uttak). Og 

to VL50 PE 100, ett for forbruk i nytt bygg, og ett for forbruk i eksisterende bygg (eksisterende 

vanninnlegg utgår). I nærliggende VL-ledninger har det blitt opplyst at det ikke finnes nok trykk, 

av den grunn legges det et større strekk med VL-ledninger. Dette tydeliggjøres i neste kapitttel. 

Dimensjoner er foreløpige og avklares nærmere med RIV i detaljprosjekteringsfase. Utforming 

av nye kummer vil være iht. VA-norm for Eidsvoll kommune.  

 

Spillvannet er tenkt å tilkobles til SP200 PVC, øst for det kommende bygget, i kum 29688. 

Ytterligere, har det blitt avklart at det vil være mulig med et mengderegulert påslipp av overvann 

på maksimalt 2 l/s på kommunalt nett. Slik det vil komme i videre kapitler, vil overflatevannet 

løses ved hjelp av fordrøyningsmagsin. Magasinet vil ha en innløpskum, i form av et 

infiltrasjonssandfang, og en utløpskum utstyrt med mengderegulert utløp. Utløpsledningen 

tilkobles eksisterende OV125 PVC som ender i kommunal overvannskum 29691. 
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5. VANNFORSYNING OG SLUKKEVANN 
Krav til slukkevann er gitt av TEK17: 

 

1. Minst 20 l/s (1200 l/min) i småhusbebyggelse 

2. Minst 50 l/s (3000 l/min), fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

 

Småhusbebyggelse: omfatter: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og 

terrassehus til og med tre etasjer. 

 

Tiltaket er vurdert til å klare å håndtere det andre alternativet, med tanke på at prosjektet 

omfatter en barnehage.  

 

Brannvesen vil normalt ønske et resttrykk på 1 bar ved minimum slukkevannmengde. 

Etter dialog med kommunalteknisk avd. i Eidsvoll kommune (epost fra Arne Saxhaug 

20.05.2021), har det blitt oppklart at det ikke er nødvendig trykk i ledningene i nærheten av 

tiltaket. I tilsendt kartutsnitt viser det seg at det ca. 17 l/s tilgjengelig slukkevannkapasitet og at 

vi ved tilknytning i ny kum VK1 sannsynligvis ikke vil oppnå kravet i TEK17. Lenger sørøst for 

tiltaket er det omtrent 90 l/s tilgjengelig (se figuren nedenfor). Dette er årsaken til at det 

etableres et lengere strekk med vannledninger/kummer, se Figur 6.  

 

 
Figur 7: Tilgjengelig trykk. (ref. epost fra Arne Saxhaug, kommunalteknisk avd. Eidsvoll kommune 20.05.2021). For å 
få tilstrekkelig brannvannsdekning (min. 50 l/s) tilknyttes den nye ledningen den eksisterende ledningen vist nederst 
til høyre i skissen.  
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6. OVERVANN OG DRENSLINJER 
Krav til overvann er gitt av kommunedelplan 2020-2021: 

 

§23. Overvann (PBL § 11-9 nr. 3) 

• Overvann skal håndteres lokalt innenfor hver enkelt eiendom eller planområde, i tråd 

med prinsippet om lokal overvannshåndtering.  

• Overvann skal fordrøyes slik at vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik 

naturtilstanden. Der hvor fordrøyning ikke anbefales, dvs. i områder der byggegrunnen 

har dårlig infiltrasjonsevne grunnet vesentlige silt- og leir-forekomster, skal vannet ledes 

til nærmeste vassdrag på en sikker måte.  

• Lokal overvannshåndtering skal ikke medføre fare for erosjon og forurensning, eller 

medføre ulemper for nedstrøms areal. 

• Nødvendig areal til håndtering av overvann skal fremgå av reguleringsplan. Andel tette 

flater skal minimaliseres. Flomveger skal sikres og vises i reguleringsplan. 

 

I tillegg er det stilt følgende krav i kommunens VA-norm (vedtatt 01.09.2020): 

 

3.11 Overvannshåndtering 

Overvann skal håndteres lokalt og det skal utarbeides plan for overvannshåndtering som  

godkjennes av VA-ansvarlig.  

(Se kommunens veileder for overvannshåndtering) 

 

Det foreligger p.t. ingen veileder for overvannshåndtering i kommunen. Videre planlegging vil 

basere seg på tretrinnsstrategien (Figur 8).  Gjennom rammeplan (vedlegg XX), kommer det 

frem at avrenningen til vassdrag ikke skal økes etter utbygging, og at overvannet skal håndteres 

på egen tomt. 

 

 
Figur 8 - Tretrinnsstrategien for overvannshåndtering 
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6.1 Overvannshåndtering 

Lokal overvannshåndtering skal i størst mulig grad legges til grunn ved detaljutforming og 

prosjektering. Overvann skal fortrinnsvis være åpen og lokal. Lokal overvannsdisponering 

(LOD) innebærer at lokalt naturgrunnlag utnyttes i størst mulig grad ved naturlig infiltrasjon og 

fordrøyning, eller en kombinasjon av disse.  

 

Sentralt begrep for LOD er tretrinnsstrategien, og den innebærer å: 

1. Infiltrere små nedbørsmengder 

2. Fordrøye og forsinke større nedbørsmengder 

3. Lede overvannet trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørshendelser 

 

For å ta høyde for forventet økning i nedbørsmengder skal det legges på en klimafaktor. 

VA/Miljøblad nr. 84 Klimaendringer og avløpssystemer anbefaler en klimafaktor i 

størrelsesorden 1,3 – 1,5. Igjennom bestemmelser er det besluttet at 1,5 som klimafaktor skal 

benyttes. All vannmengde og vannføring på bakgrunn av dette er prosjektert til å håndterers 

lokalt, med noe påslipp til kommunalt nett.   

 
Tabell 1: Norsk vanns anbefalte minimums gjentaksintervall for dimensjonerende regn, VA/Miljøblad nr. 125. 

 
 

Tiltaksområdet ligger i relativt urbant område i Eidsvoll kommune, og kan klassifiseres som 

bolig- og forretningsområde. I utgangspunktet bør det, på bakgrunn av tabellen ovenfor, benytte 

20-års gjentaksintervall som dimensjonerende regnhendelse, dimensjonere en flomsituasjon for 

et 200-årsregn. Slik det fremkommer av reguleringsbestemmelsene skal tiltaket klare å 

håndtere dimensjonerende flomhendelse innenfor eget tiltaksområde. Dette kommer på 

bakgrunn av terreng- og grunnforhold. Det antas det at dagens flomveier ender i elven Vorma, 

nordvest for tiltaket. Terrengforholdene inntil elven er svært bratte, og det er skredfare. Dermed 

dimensjoneres tiltaket til å klare å håndtere en regnhendelse tilsvarende et 200-årsregn. 
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Den rasjonelle metode er en metode for å gjøre enkle manuelle beregninger av regnet som 

faller på et område. Beregning av overvannsmengder er utført etter den rasjonelle formelen: 
 

                 𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐼 ∗ 𝜑 ∗ 𝐾𝑓  

Beregnede vannmengder:  

I henhold til Oslo kommunes veileder for overvannshåndtering i byggesaksbehandling skal det 

vises beregning av overvannsmengder ved dimensjonerende regn (200-årsregn). 

Overvannsmengden for dagens situasjon er beregnet etter den rasjonelle formell: 

 

𝑄 = 𝑐 × 𝐴 × 𝑖 × 𝑘𝑓 

der 

Q: Overvannsmengde [ 
𝑙

𝑠
 ] 

A: Avrenningsareal [ha] 

c: Avrenningskoeffisient [-] 

i: Nedbørsintensitet [ 
𝑙

𝑠∗ℎ𝑎
 ] 

kf: Klimafaktor [-] 

 
Tabell 2: Avrenningskoeffisienter, hentet fra Oslo kommunens "Overvannshåndtering – en veileder for utbygger" 

 

 

For tette asfalterte områder er det valgt å benytte 0,90 som avrenningskoeffisient, dette er 

middelverdien tabellen ovenfor oppgir. Det er benyttet samme prinsipp for grøntarealer (også 

kunstgress) og grus/sand, som henholdsvis får avrenningskoeffisienter lik 0,40 og 0,7. For 

tredekke/bark er har det blitt brukt en relativ høy avrenningskoeffisient, med tanke på at vann 

ikke vil kunne infiltrere igjennom, allikevel har denne overflatetypen fått en lavere verdi (0,80) 

enn for tetteflater, siden tredekke i større grad vil kunne holde tilbake vannet (med noe 

infiltrasjon). 
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6.1.1 Eksisterende situasjon 

Tiltaksområde befinner seg dag i et område bestående utlukkende av grøntarealer, med noe 

grusoverflater. Dermed vil det være naturlig at avrenningen øker etter utbyggingen, i tillegg til 

klimapåslaget som er med i klimapåslaget.  

 

 
Figur 9: Viser eksisterende situasjon, med tiltaksområde markert. Bilde er hentet fra google.maps. 

 

Det totale arealet på feltet er på 3213 m2, arealfordelingen for prosjektert løsning vises i tabellen 

nedenfor. Den mildere avrenningskoeffisienten faller på 0,42. 

 
Tabell 3: Arealtype med størrelse i kvadratmeter ved eksisterende situasjon. 

AREALTYPE AREAL [M2] AVRENNINGSKOEFFISIENT PROSENT [%] 

Grøntområder 3013 0,40 ~94 

Grus 200 0,70 ~6 

TOTALT  3213 0,42 100 

 

Dagens situasjon 

 

Utregningene tar utgangspunkt i 200 års-hendelsen, som er dimensjonerende 

nedbørshendelse. For beregning av avrenning fra tiltaksområdet før utbygging legges det til 

grunn en varighet på 10 minutter (antatt konsentrasjonstid), ingen klimafaktor og 
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nedbørintensiteter hentet fra klimasenterservice for målestasjon på Gardemoen (200-års 

returperiode, og varighet på 10 minutter). Totalt areal kommer frem på 3213 m2, og den 

gjennomsnittlige avrenningskoeffisient er beregnet til å være 0,42 (omtrent hele tiltaket består i 

dag av grønne overflater. 

 

For 200 års-hendelsen blir avrenningen: 𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐼 ∗ 𝜑 = 0,3213 ℎ𝑎 × 336
𝐿

𝑠∗ℎ𝑎
× 0,42 ≈ 𝟒𝟓

𝒍

𝒔
  

6.1.2 Fremtidig situasjon 

 
Figur 10: Viser utsnitt av prosjektert løsning fra LARK-plan. 

Figuren ovenfor visualiserer den prosjekterte løsningen. De hvite tomrommene er områder hvor 

eksisterende grøntarealer opprettholdes (rundt det kommende bygget vil det opprettes en 

gangvei som knytter seg til innkjørselen, denne sees som blå linjer rundt bygget).  

  
Tabell 4: Arealtype med størrelse i kvadratmeter ved eksisterende situasjon. 

AREALTYPE AREAL [M2] AVRENNINGSKOEFFISIENT PROSENT [%] 

Tette tak 857 0,90 ~23 

Eksisterende grøntarealer 729 0,40 ~27 

Gress/kunstgress 675 0,40 ~21 

Gangvei/tette flater  557 0,90 ~17 

Tredekke/bark 270 0,80 ~8 

Grus/sand 125 0,70 ~4 

TOTALT  3213 0,67 100 
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Fremtidig utbygging er planlagt med en god andel grønne flater, i tillegg til at mye av de 

resterende overflatetypene vil være av gode permeable egenskaper. Avrenningskoeffisienten 

øker naturligvis siden eksisterende situasjon nesten utelukkende består av plen/tett vegetasjon.  

 

Beregning av overvannsmengde ved 200-årshendelsen 

For avrenning fra tiltaksområdet ved fremtidig utbygging er det utført beregninger med 200-års 

gjentaksintervall, en klimafaktor på 1,5, en varighet (antatt konsentrasjonstid) på 10 minutter og 

avrenningskoeffisient på 0,59. Det er forutsatt å etablere flere LOD-tiltak som vil håndtere 

overvannet åpent og lokalt.  

 

𝑄 = 𝐴 × 𝐼 × 𝑐 × 𝑘𝑓 

 

For 200 års-hendelsen blir avrenningen: 𝑄 =  0,3213 ℎ𝑎 × 336 
𝐿

𝑠∗ℎ𝑎
× 0,67 × 1,5 ≈ 𝟏𝟎𝟖

𝒍

𝒔
 . 

 

Beregningen viser at for fremtidig situasjon uten fordrøyning blir avrenningen omtrent 108 l/s. Vi 

ser at avrenningsmengden øker ganske mye sammenlignet med eksisterende situasjon, dette til 

dels grunnet endret arealsammensetning og grunnet klimapåslaget på 50%.  

 

Det har blitt avklart at bygget skal ha innvendige taknedløp, og avrenningen vil kreve 

fordrøyningsmagasin for å unngå frostproblematikken.  

 

Med den gitte avrenningen får vi et fordrøyningsbehov tilsvarende 114 m3. 

Fordrøyningsbehovet har blitt funnet ved å benytte regnenvelops metode for ulike varigheter, 

hvorav den varigheten som gir det største volumet har blitt valgt. Beregningene forutsetter en 

videreført vannmengde på 2 l/s til kommunalt nett.  

 

 
Figur 11: Dreneringslinjer i tiltaket ved eksisterende situasjon for dimensjonerende nedbørshendelse (30 mm regn 
tilsvarer et 200-års regn med klimapåslag på 50%). De blå områdene viser til vannoppsamlingsområder 
(nedsenkninger). Den røde linjen viser tiltaksgrense. Utsnittet er hentet fra SCALGOLive.  
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Bilde ovenfor viser hvor dagnes dreneringslinjer går, altså terreng- og fallforhold. Ved fremtidig 

løsning vil ikke høyder på terreng endres (kun hvor det nye bygget kommer). Vi ser at område i 

nordvest i tiltaket naturlig har en forsenkning (et større område vises av Feil! Fant ikke 

referansekilden.), hvor overflatevann fra deler av tiltaket samles. Denne grøften vil benyttes 

etter utbygging. Tiltaket deles dermed i 2, hvor vann fra den ene delen håndteres av 

eksisterende grøft, og for resterende områder håndteres overflatevannet med andre 

fordrøyningsløsninger. 

 

 
Figur 12: Viser delfeltet som håndterer overvannet lokalt med eksisterende grøft/nedsenkning, som sort skravert 

område. 

Overflatevann fra område som er skravert med sort farge vil håndteres med ved hjelp av 

eksisterende forsenkning, nordvest i og for tiltaket. Område kommer på bakgrunn av 

dreningsmønsteret vist i Figur 11. 

 
Tabell 5: Arealtype med størrelse i kvadratmeter ved eksisterende situasjon for delfeltet i nordvest 

AREALTYPE AREAL [M2] AVRENNINGSKOEFFISIENT PROSENT [%] 

Eksisterende grøntarealer 239 0,40 ~35 

Gress/kunstgress 186 0,40 ~28 

Gangvei/tette flater  130 0,90 ~19 

Tredekke/bark 121 0,80 ~18 

TOTALT  676 0,57 100 
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Dette delfeltet håndterer omtrent 29 m3 av det totale fordrøyningsbehovet. Verdien kommer på 

bakgrunn av at det er regnet frem til at resterende arealer krever et fordrøyningsbehov på 85 

m3. 

 
Tabell 6: Arealtype med størrelse i kvadratmeter ved eksisterende situasjon fratrukket delfeltet i nordvest 

AREALTYPE AREAL [M2] AVRENNINGSKOEFFISIENT PROSENT [%] 

Tette tak 857 0,90 ~34 

Eksisterende grøntarealer 490 0,40 ~19 

Gress/kunstgress 489 0,40 ~19 

Gangvei/tette flater  427 0,90 ~17 

Tredekke/bark 149 0,80 ~6 

Grus/sand 125 0,70 ~5 

TOTALT  2537 0,69 100 

 

Det er tiltenkt at disse 85 m3 skal løses ved hjelp av fordrøyningsmagsin i form av 

plastkassetter. Se Figur 6 og vedlegg 1 som visualiserer plassering og løsning. Magasinet vil bli 

plassert i den østre delen av tiltaket, hvor tilkoblingen til kommunalt nett også vil foreligge. Som 

det vises av Figur 11 ser vi at overflatevannet både renner ut av tiltaket i nordvest, sør og øst. 

Det er tidligere beskrevet hvordan avrenningen i nordvest håndteres (vha. eksisterende 

forsenkning). Magasinet, som vil foreligge øst i tiltaket, vil naturlig samle opp vannet som renner 

av i den retningen. I det sørlige område vil det bli etablert sandfang, som tilkobles magasinet.  

 

Videre detaljplanlegging av overvann vil gjøres før IG-fase. 

6.2 Flomveier  

Tiltaket dimensjoneres for å håndtere en flomhendelse tilsvarende 200-års gjentaksintervall 

med klimapåslag på 50% lokalt. Hvordan tiltakene etableres og overvannet håndteres er 

beskrevet av foregående kapitler.   
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Figur 13: Flomveier i og rundt tiltaket ved eksisterende situasjon. De blå områdene viser til vannoppsamlingsområder 
(nedsenkninger). 

Ved nedbørssitasjoner utover dimensjonerende hendelse, eller ved kapasitetsbegrensinger ved 

etablerte tiltak (f.eks. gjentetting) vil det være avgjørende med trygge flomveier. En analyse av 

flomveier er utført i GIS-verktøyet Scalgo. Analysen er gjennomført for 200-års hendelsen med 

et klimapåslag på 50% (tilsvarer 30 mm nedbør i løpet av 10 minutter). Drenslinjene fra 

prosjektområdet ledes i dag mot nordvest, sør og vest i forhold til tiltaket. Område i nordvest 

løses slikt det gjøres i dag, hvor vannet samler seg i en forsenkning, og renner videre ut på 

elven Vorma. Det større blå feltet i figuren ovenfor ligger delvis innad i tiltaket, og visualiserer 

den naturlige forsenkningen. Vannet renner av og knytter seg til eksisterende flomveier da 

terreng- og fallforhold vil være uendrede. Vannet som renner mot sør og øst vil samles opp i 

fordrøyningsmagasin og videreføres med maksimalt 2 l/s på kommunalt nett. 

7. VEDLEGG 
Vedlegg 1 – Situasjonsplan VA 

Vedlegg 2 – Kravspesifikasjon VA 

Vedlegg 3 – Datarapport fra grunnundersøkelse  

Vedlegg 4 – Rammeplan VAO  

 

  


