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1 Bakgrunn 

Garvergården AS har igangsatt arbeidet med å omregulere planområdet fra forretning og 

parkering/gårdsplass til bolig og sentrumsformål. På nivå med Storgata foreslås det etablert 

næringsvirksomhet og i kjelleren skal det være parkering. Storgata 5 (Gimle) skal bevares som 

den er i dag, med atkomst for gående og syklende over gatetun.  

Dette VAO-notatet og vedlagte tegninger beskriver prinsippløsninger for vannforsyning, avløp 

og overvannshåndtering i forbindelse med utbyggingen av planområdet.  

 

Figur 1: Perspektiv mot sør (til venstre) og mot sørvest (til høyre). Illustrasjoner hentet fra HRTB. 

2 Eksisterende situasjon 

Planområdet består i dag av eldre næringslokaler og parkeringsarealer og er plassert sentralt i 

Elverum sentrum. I nord og vest grenser eiendommen mot trafikkert areal med Trysilvegen og 

Elvarheimgata i nord og Solørvegen og Elvarheimgata i vest. Planområdet ligger langs Storgata 

i øst og sør for planområdet ligger YC-gården med næringsbygg. Eksisterende eiendommer 

som inngår i prosjektet, GNR/BNR: 28/50, 28/587, 29/3, 28/1136 og 29/27. Totalt areal for 

prosjektområdet 6608 m2.  

 

Figur 2: Planområdet markert med rød ramme, hentet fra norgeskart.no 
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2.1 Vannforsyning  

Prosjektområdet er tilkoblet offentlig vannledningsnett via stikkledninger. Det er flere 

tilknytningspunkt. Storgata 5 er koblet til med anboring vest for kum 9960 og Garvergården er 

antatt knyttet til kum 6911, dimensjoner på stikkledninger er ukjent. Kommunal vannledning har 

dimensjon 160mm PVC. Elverum kommune bekrefter at det er tilfredsstillende trykk i 

ledningsnettet, med en minimumskapasitet på 5-6 bar statisk trykk.  

 
Figur 3: Utsnitt fra vedlegg 4 Tegning Planoversikt-eksisterende VA 

2.2 Brannvannsforsyning 

Basert på oversendt VA-kart fra Elverum kommune, er det i dag tilgang til brannventiler i 

følgende kummer: 9960, 6910, 6918 og 6351, se figur 3.  
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2.3 Spillvann 

Det kommunale spillvannsnettet har dimensjon 250mm PVC sør for planområdet og munner ut i 
hovedledningen i Elvarheimgata med dimensjon 315mm PVC. Garvergården er antatt tilkoblet 
kommunalt nett i kum 6909, ukjent dimensjon på dagens stikkledning. Storgata 5 er koblet til 
med grenrør vest for kum 9959. Stikkledningen har utløp til kommunal spillvannsledning 200mm 
PVC, ukjent dimensjon på stikkledning. Se figur 3 for oversiktskart kommunal VA.  

 

2.4 Overvann og flomveier 

Overvannet internt på området håndteres på overflaten. Området består i dag av hovedsakelig 

tette flater som har dårlig evne til å infiltrere og forsinke vannet. Kapasiteten til eksisterende 

overvannssystemet antas til å være begrenset. Overvannet fanges opp i sluk og føres til 

kulverten, som går gjennom Garvergården. Det er ikke registrert noe system for forsinkning 

innenfor prosjektområdet.  

Figur 4 Bilder fra befaring mai 2021 Kilde: Sweco 
Figur 4: Bilder fra befaring mai 2021 Kilde: Sweco 
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Overvannsberegning av eksisterende situasjon, Den rasjonelle formel 

Den rasjonelle metode kan benyttes ved beregning av overvannsmengder og dimensjonering av 
overvanns-/ fellesledninger for små, homogene nedbørsfelt (Areal <50 ha).  
 
 
Q = I • φ • A• k 
 
 
         Q: overvannets vannføring (avrenning) [l/s] 
          I: Nedbørsintensitet (fra IVF-kurve, Hamar II)  
         φ: Nedbørsfeltets midlere avrenningskoeffisient  
         A: Nedbørfeltes areal [ha] 
         k: klimafaktor 
 

Dimensjonerende regnskyllshyppighet settes til å være 20 år etter Norsk Vann rapport 162/2008, 

nedbørsintensiteten settes til 5 min og klimafaktoren til 1,5.  

Overvannsberegningen baserer seg på målte verdier fra 12290 Hamar II. 

 

Tabell 1 Nedbørsdata Hamar II. Kilde: klimaservice.no 

 

 
 
Se vedlegg 1 for overvannsberegninger tilknyttet eksisterende situasjon. Beregninger viser at 
arealet innenfor prosjektområdet slipper ut omtrent 210 l/s (Uten klimafaktor får vi ca. 140 l/s).  
 
Figur 5 viser en enkel skisse over flomveier og lavpunkter i planområdet for eksisterende 
situasjon. Utsnittet er hentet fra programmet SCALGO. Figuren er noe misvisende da innkjørselen 
til Garvergården vil fungere som et høybrekk og stoppe videre avrenning fra feltet. 
Hovedmengden av vannet som faller innenfor prosjektområdet føres ned i sluk og videre inn i 
kulverten (OV 1200 BET) under Garvergården. Denne løsningen er sårbar ved større flomtopper 
og parkeringsarealet foran Elvarheimgata 18 var helt under vann i mai 2018 når det var flom i 
Glomma.  
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Figur 5: Flomsituasjon ved kraftig regnfall. Lilla linjer illustrerer retningen vannet føres. Kilde: SCALGO. 
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3 Planlagt fremtidig situasjon 

Garvergården skal utbygges med leiligheter, næringslokaler, uteområde tilgjengelig for 

offentligheten og parkeringskjeller. Figuren under viser sammensetningen av grønne tak, grønn 

struktur og faste flater.  

 

Figur 6: Situasjonsplan fremtidig situasjon. Hentet fra HRTB.  
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3.1 Vannforsyning 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av dimensjonerende vannmengder til 

hovedledning, iht. Norsk Vann Rapport 193/2012 Veiledning i dimensjonering og utforming av 

VA-transportsystem:   

     

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠  𝑞𝑠𝑝𝑒𝑠 × 𝑃𝐸 × 𝑓𝑚𝑎𝑘𝑠 × 𝑘𝑚𝑎𝑘𝑠   

         24 × 60 × 60 

                      

Der:   

Qmaks er maksimal tilført vann-/spillvannsmengde (l/s)  

qspes er spesifikt vannforbruk (l/s)  

PE er personekvivalent (-)  

fmaks er maks døgnfaktor (-)  

kmaks er maks timefaktor (-) 

 

Det er i Garvergården planlagt 95 boenheter, Kiwi og 3 mindre næringsenheter. Det regnes 2.5 

personer pr. boenhet, 8 arbeider i Kiwi og 1,5 arbeidere i de mindre næringsenhetene. Dette gir 

totalt 250 personer. Det tas i utgangspunkt i et normalt forbruk på ca. 160 l/pe*døgn for 

fastboende og 80 l/pe*døgn for næringsvirksomhet.  Døgn- og time faktoren settes til 

henholdsvis fmaks=2,5 og kmaks = 3,0.  

 

Det maksimale forbruket med disse forutsetningene blir 3,40 l/s, og dette vil også følgelig være 

maksimal belastning på spillvannsnettet. Se vedlegg 3 for beregning. 

Endelig vannbehov fastsettes av ansvarlig prosjekterende VVS.  

3.2 Brannvann 

Kravet til tilgjengelig slokkevannskapasitet i tett bebyggelse er minimum 50 l/s fra to uttak. 

Elverum kommune bekrefter at nærliggende vannkummer er dimensjonert for brannvannsuttak.  

Det er nødvendig med forsyning dedikert til sprinkel i tillegg til normal vannforsyning. Normalt 

krav til kapasitet til sprinkel er 50 l/s, og anbefalt innvendig dimensjon iht. gjeldende forskrifter er 

lik 150mm. Dette vil da bli nødvendig med en 160 PE 100 SDR 11 vannledning.   
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3.3 Spillvann 

Dimensjonering av spillvann fra planlagt bebyggelse vil være tilsvarende som drikkevann. Det 

bør i tillegg legges til en konstant for innlekking. I henhold til Norsk Vann Rapport 193/2012 er 

infiltrasjon og innlekkingsvann 0,2 l/s per 1000 m ledning. For planområdet med mindre enn 100 

m spillvannsledning er dette ubetydelig.  

Ledningsanlegget må dermed ha en kapasitet på ca. 3,40 l/s. En ledning med en dimensjon på 

Ø110 mm vurderes som tilstrekkelig. Avløp koples inn på kommunal ledning i kum 6909. Ved 

detaljering av prosjektet må kummer måles inn for å fastsette at det er tilstrekkelig høyde for 

selvfallsledning.   

 

3.4 Overvann  

Tretrinnsstrategien går ut på å håndtere overvann etter nedbørintensitet i tre ulike trinn.  

 

Figur 7: Tre- trinnsstrategien - Kilde: Norsk Vann 

 

Tabell 4 viser tette flater og grønne dekker/tak pr. dagens situasjon.  

 

Tabell 2 Tette flater og grønne dekker/tak 

 

Tette flater 
[m2] 

Tak flater 
[m2] 

Grønn sokkel 
[m2] 

Grønne tak 
[m2] 

SUM 
[m2] 

Eksisterende   3967 2044 - - 6011 

Fremtidig 3776 - 1150 1085 6011 

  

Klimafaktor er satt lik 1,5 (50% økning) og gjentaksintervallet på 20 år.  
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Etter utbygning gir overvannsberegningen en avrenning fra planområdet til 184 l/s, se vedlegg 

2. Fordrøyende tiltak som grønne tak og grønt areal i bakgård holder igjen mer av vannet enn 

før utbygging, dermed er fremtidig avrenning fra tomten mindre enn det den er i dag med 

klimafaktor (210 l/s). 

Overvann tillates å ledes til Sagåa/Glomma med påkobling til kulverten som går gjennom 

planområdet. Overvannshåndteringen skal sørge for at vannkvaliteten i Glomma ikke forringes. 

Sluk bygges med sandfang som stopper sedimenter fra området fra å legge seg i rør eller gå i 

elven. Kulverten har antakelig dimensjon 1200 mm betong ved påslippspunkt, men kan ha 

varierende dimensjon, iht. Notat Overvannsledning Markus kvartalet Elverum (2013) Det er 

knyttet stor usikkerhet til kapasitet ved 200-årflom. Ved mindre flomtopper har Elverum 

kommune bekreftet at kapasiteten er god nok. Siden planområdet har en beliggenhet nært 

resipient og kulverten kan håndtere normale regnskyll (minimum 20-årsregn) vurderes til at det 

ikke er nødvendig med fordrøyningsvolum for feltet. Taknedløp forutsettes at føres ned i sluk 

eller via overvannsledning. Figuren under viser hvordan flatene bør planeres for å sikre 

avrenning bort fra bygningsmassen og mot sluk. 

Figur 8: Situasjonsplan med avrenningspiler 
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Elverum kommune jobber med å kartlegge kulverten og kapasiteten (samt flommodellering av 
Sagåa). Ved flom i Glomma kan det komme vann opp i kulverten. Det bør foreligge en 
beredskapsplan ved flom, inkl. flom i Glomma. NVE har ansvar for flommodellering av 
Glomma. Elverum kommune har sendt en henvendelse til NVE v/ nødvendig oppdatering av 
flommodellen for Glomma.  
 
Parkeringskjeller må anlegges slik at det er mulig å pumpe vann ut (fall mot en forsenking hvor 
man kan plassere en lensepumpe). 
 
Figur 8 og figur 4 viser plasseringen av kulverten under tomten. Det er mulig å komme inn i 
kulverten gjennom nedstigningskummer, jamfør Vivi Lunke Røhne, Garvergården AS. 
 

 
Figur 9: Trase for Sagåa kulvert, illustrert av HRTB 
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Figur 10: Snitt med innmålt kulvert, illustrert av HRTB 
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4 Referanseliste og vedlegg 
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Norsk Vann Rapport 193/2012 Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem 
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