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VA-notat 

 

Figur 1: Utsikt over plasseringen av planområdet. 
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Innledning  

 

Denne VA-rammeplanen m/kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for 

vannforsyning (drikkevann og brannslukking), avløpshåndtering og overvannshåndtering 

ifm.regulering for gnr.94, bnr. 581 m.fl Fuglerudjordet – Eidsvoll kommune 

VA-rammeplan baserer seg på reguleringsplan og illustrasjonsplan av planområdet utarbeidet av 

ØRP, VA-kart og grunnkart levert av Eidsvoll kommune VA-etaten. Planen beskriver de eksisterende 

forhold og hvordan situasjonen endres etter planlagt utbygging.  

 

VA-rammeplanen angir prinsippløsninger for nye VA-anlegg. Prinsippløsningene vil være veiledende 

for senere detaljprosjektering.  

 

All videre VA-prosjektering må følge de retningslinjer og krav gitt i Eidsvoll kommune sin VA-norm. 

 

Tegninger som viser prinsipiell utforming av VA-anleggene er vedlagt.   
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Eksisterende ledninger i området 

Det ligger ingen offentlige ledninger inntil eiendommen, men vann -og spillvannsledninger litt lengre 

sør for planområdet langs Fuglerudvegen. 

Vann: 

- Det er planlagt å påkoble eksisterende vannkum (1176) langs Fuglerudvegen sør for 

planområdet. Denne må eventuelt byttes ut, med et nytt brannkum. Hovedvannledning til 

byggene legges langs den nye adkomstvegen til boligene. 

- Forbruksvann (Qmaks) for planlagte bebyggelse, er foreløpig beregnet til 2,23 l/s. Se figur 2. 

- Kravet til slokkevannsmengde for småhusbebyggelse er 20 l/s og det skal være 50+50 meter 

slangeutlegg fra kum/hydrant til alle deler av fasadene. Brannvesenet stiller krav om at 

slokkevann skal leveres i tilstrekkelig mengde og med tilstrekkelig trykk slik at brannslanger 

kan kobles direkte på slikt uttak. Det vil si brannhydrant eller brannstenger i en vannkum. 

Dersom slokkevann ikke kan leveres i tilstrekkelig mengde og med tilstrekkelig trykk, krever 

brannvesenet at slokkevann skal være tilgjengelig i en slokkevannstank i nærheten. Kravet til 

størrelsen på slokkevannstanken vil være differansen mellom 20 l/s og hva det kommunale 

ledningsnettet kan levere. Slokkevannet skal kunne leveres i en time. Forslag til plassering av 

brannkum er vist på VA-plan. Se tegning nr.H0.  

- Etter korrespondanse med kommunen 25.06.2019 ble det opplyst at trykket i området ligger 

på ca. 6,3 bar (manuell avlesning på et tidspunkt, mulig trykket er høyere/lavere ved andre 

tider).  

- Det går en vannledning gjennom planområdet i dag til en bolig nord for planområdet. Denne 

må saneres og omlegges med nye stikkledninger til denne boligen. 

Spillvannshåndtering 

- Det er prosjektert spillvannsledninger og kummer under veiene med stikkledninger til hver 

tomt. Videre fra BKS2 og BKS3-BKS4 ledes spillvannsledningen sørover mot eksisterende 

spillvannskum (1704). Denne må eventuelt erstattes med en ny kum. (Det må innhentes 

tillatelse til å legge ledninger over gårds- og bruksnummer 94/1). Hvis ikke dette er gjort. 

- Avløpsmengden for bebyggelsen er foreløpig beregnet til 2,23 l/s. Se figur 2. 

 

 

Figur 2: Oversikt over vannforbruk. 
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Overvann 
 
Prinsipp 
Overvann er regn- eller smeltevann som renner av på overflaten av tak, veger og andre flater. 
Overvann skal i første rekke tas hånd om åpent og lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon på egen tomt eller 
på annen måte utnyttet som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens 
selvrensingsevne utnyttes. Iht. Strategi for overvannshåndtering i Oslo (2013-2030) skal håndtering 
av overvann følge tretrinnsstrategien, som innebærer: 

1. Infiltrere små nedbørsmengder.  

2. Fordrøye og forsinke større nedbørsmengder.  

3. Lede overvannet trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørshendelser.  

 

1. Lett regn skal infiltreres der det faller, enten det er på tomtene eller i grøntdragene. Dette 

vannet vil i liten grad renne noen steder, men suges opp av jorden og brukes av plantene. 

Svært mye av vannet fordamper. 

 

2. Middels regn skal også infiltreres, inntil det går fullt. Når vannet begynner å flyte på 

overflaten vil det følge lavbrekkene fram mot grøntområder, veigrøfter og sluk. 

Erfaringsmessig er det få problemer forbundet med eneboligtomter og overvann dersom 

terrenget planlegges slik at vann renner åpent på overflaten og med lavbrekk så det ikke 

kommer overvann inn i husene selv om alle sluk går tette.  

 

3. Ekstremnedbør er store regnskyll med minimum 50-årsregn pluss klimapåslag, som inntreffer 

på tette flater, for eksempel på frossen mark og kan føre til lokalt store overvannsmengder 

og utfordrende situasjoner som det må tas høyde for. Det samme kan skje hvis sluk tettes 

eller ved ekstrem snøsmelting. Konsekvensene av overvann på avveier blir ekstra store i bratt 

terreng, så det er viktig å planlegge avrenningen fra hele området godt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: 3-trinns strategien for løsning av overvann. 
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Overvannshåndtering før og etter utbygging 

- Det stilles krav til begrensing av utslipp av overvann fra områder som skal bebygges. 

Overvann skal primært ikke ledes til kommunale ledninger med mindre det er inngått en 

avtale med kommunen. Veiledende øvre grense for påslippsmengde (viderefør vannmengde) 

i tettbygde strøk er satt til 1,5 l/s pr. dekar (mål) av tomteareal (eiendom). 

- Arealet av planområdet består i dag av et åpent jorde og en eksisterende boligeiendom. Etter 

utbygging kommer planområdet til å bestå av 11 hus, adkomstveger og noe grøntområder.  

- Beregning av overvannsmengder er utført etter «den rasjonelle metode». 10 år er benyttet 

som dimensjonerende gjentaksintervall, se figur 4. Beregningen er før og etter utbygging. 

Ved beregning av nedbørsmengde for hele feltet før utbygging gir dette en avrenning på 13,8 

l/s ved nedbør pr 30 min. Etter utbygging av feltet, gir dette en avrenning på 55,4 l/s som gir 

et volum på 100 m3 med en klimafaktor på 1,5. Se figur 5 og 6. 

- Overvannet skal ikke ledes til noe offentlige ledninger og skal løses lokalt på tomten. Det 

antas å være bra infiltrasjonsevne i området. Se NGU kart, figur. 8. Det er tegnet 

infiltrasjonsgrøfter på plantegningen, hvor det er tenkt at overflatevannet skal håndteres. I 

detaljfasen må OV-håndtering ses i sammenheng med utformingen av terrenget på tomtene. 

Håndtering av overvann kan forklares i 3-trinns strategien. Se figur 3.  

- Overvannet fra området vil være relativt rent, og det vil ikke være nødvendig med ekstra 

tiltak i forbindelse med rensing av overvannet.  

- Det er meget viktig å prosjektere sikre flomveier for å redusere faren for skade på personer 

og materiell ved ekstreme regnsituasjoner. Ved etablering av boliger, må veger og evt. 

parkeringsarealer innad i planområde planlegges slik at overflatevann kan renne av uten å 

forårsake skade. Det må sikres at vann i vei og plasser føres forbi bygningsmassen. 

Veigrøftene vil være naturlige fordrøyninger for overvann samt flomvei ut av området ved 

ekstreme værsituasjoner.   

 

 

Figur 4: Norsk vanns anbefalte minimums dimensjonerende hyppigheter for separat- og felles avløpssystem. 
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Figur 5: Overvannsberegning av planområdet før utbygging. 

 

 

Figur 6: Overvannsberegning av planområdet etter utbygging. 
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Grunnforhold:  

- Ifølge NGU sitt løsmassekart ligger feltet i et område av breelvavsetning (sorterte lav av 

forskjellige kornstørrelse fra fin sand til stein) og vindavsetning (flygesand). Infiltrasjonsevnen 

på et overordnet nivå på området viser «godt egnet» og «middels egnet». Dette er kun et 

pekepinn ettersom kartet (løsmassene) og grensene ikke er eksakte. Se figur 7 og 8.  

- En infiltrasjonstest evt. foretas, dette må vurderes i neste fase.  

 

Figur 7: Oversikt over løsmassene på planområdet. 

 

Figur 8: Oversikt over infiltrasjonsevne på planområdet. 
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Generelt 
 

- Vann og avløpsanlegg inkl. OV-håndtering skal detaljprosjekteres iht. gjeldene VA-norm og 

godkjennes av Eidsvoll kommune før det kan søkes om igangsetting av arbeidene.  
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