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Til: Campus Elverum AS v/Ine Beate Nesset 

Fra: Norconsult AS Hamar 

Dato 2021-05-28 

 Jegertomta, Elverum - Innspill for reguleringsplan for vann og avløp, 

samt overvann 

1. Innledning 

I forbindelse med utbygging av nye bygg i Jegerstien i Elverum, bistår Norconsult AS med redegjørelse for 

tilknytning til vann og avløp, samt overvannsutredning. Elverum kommune stiller krav om at overvann 

dimensjoneres og håndteres etter 3-trinnsstrategien, så langt som mulig lokalt på eiendommen. I tillegg må 

utbygger sikre flomveger i planområdet.  

2. Eksisterende situasjon 

2.1 Plan og byggeområde 

Planområdet i dag består av grus og trær. Total størrelse på planområdet er på ca. 7,63 daa. 

Eiendommer/planlagt utbyggingsområde (gnr/bnr. 13/822-13/825, 13/333-13/334 og 13/343) er markert med 

røde streker på Figur 1 og blå streker på Figur 2. Eiendommene ligger vest for Trondheimsvegen, og nord 

for Jegerstien. 

 

Figur 1. Oversiktsbilde flyfoto - planområdet i dag arrondert med røde streker 
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Figur 2. Oversiktsbilde eiendommer - planområdet i dag arrondert med blåe streker 

2.2 Grunnforhold 

Det er utført grunnundersøkelser for nabotomt (gnr/bnr. 13/1037 Nordmokvartalet) som ligger på sørsida av 

Jegerstien. Den undersøkelsen anses som grunnleggende for utbyggingstomta med nye bygg, da tomtene 

ligger veldig nær hverandre. Det er antydet i Rapport 14-291 nr. 1 [1] at «øvre sjikt er åpenbart vegetasjon og 

humusblandet materiale. For øvrig viser grunnundersøkelsen at det er sand på stedet. Hovedinntrykket for 

øvrig er at sanden er fast, og at det stedvis er lag med innhold av grøvre materiale som grus og stein.»  

Det vises også til at det ikke var indikasjon på grunnvannstand på dybde på ca. 5 m under overflate.  

Dybde til fjell på nabotomta varierer mellom 8 m og 26 m.  

Områdestabiliteten anses god iht. grunnundersøkelsene.  
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2.3 Eksisterende VA 

Eksisterende ledningsnett i planområdet er vist i Figur 3. Det forutsettes hensynsone til kommunale 

ledninger på 4 m.  

Det er utlagt stikkledning VL 32 PE og SP 110 PVC for fremtidig tilkobling av eiendom gnr/bnr. 13/334 som 

vist på figuren. 

Ledningsnettet i Jegerstien er sanert i 2016.  

 

Figur 3. Oversikt over eksisterende ledningsnett, overtatt fra Gemini VA portal 
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2.4 Eksisterende flomveier 

I dette prosjektet er det benyttet analyseverktøyet Scalgo for å vurdere dagens flomveger. Det er ikke foretatt 

feltbefaring, og analyse baseres kun på digitalt kartgrunnlag som kan avvike fra virkeligheten. 

Utført analyse av eksisterende flom- og avrenningsveger i planområdet er vist på Figur 4 og 5.  

Rød linje på Figur 4 viser hoved avrennings- og flomveg fra planområdet. Vann vil først renne nordover 

langs Elgvegen før den finner veg til resipient Glomma nedstrøms som vist.  

 

Figur 4.Oversiktsbilde over hoved avrennings- og flomveg fra planområdet til resipient 
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Dagens interne avrenningsveger/flomveger i planområdet er vist på Figur 5. Det viser seg at vann vil samles 

i gang- og sykkel veg som ligger mellom eiendommer, og så renne nordover langs Elgvegen.  

 

Figur 5. Oversiktsbilde - oppsummering av dagens avrennings- og flomveger i planområdet 

Planområdet er ikke flomutsatt i henhold til opplysninger om flomsone hentet fra NVE.  
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3. Planlagt situasjon 

Planområdet foreslås regulert til to delfelter, BK og BB. I tillegg er det regulert en lekeplass nordøst for BB. 

Dagens gang- og sykkelveg som går gjennom planområdet vil erstattes med to gangforbindelser mellom 

Jegerstien og Elgvegen/Gaupevegen. 

 

Figur 6. Reguleringsplan for planområdet 

Ifm. reguleringsplanen er det laget en illustrasjonsplan (se Figur 7) som viser mulig bebyggelse på området. 

Løsningene i illustrasjonsplanen forutsetter at parkeringskjeller ligger under bygg 2, 3 og 4. Grønne farger 

viser til plen (lysegrønn), uteoppholdsareal (mellomgrønn) og lekeplass (mørkegrønn). 

 

Figur 7. Foreløpig illustrasjonsplan 
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4. Overvann 

4.1 Prinsipper for håndtering av overvann 

Når områder transformeres til bebygde arealer med harde flater i form av tak, så infiltreres ikke nedbøren i 

like stor grad som tidligere. Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre 

tette flater med nedbør eller is- og snøsmelting. Hastigheten på vannet når det har truffet bakken og harde 

overflater øker også, og man oppnår en raskere avrenning. Dette betyr at man får en raskere spissavrenning 

enn fra områder som tidligere har vært dekket med mindre andel av tette flater. 

En vanlig tilnærming til å løse overvannsproblematikken er å benytte Norsk vann sin tre–trinnsstrategi for 

håndtering av overvann, som vist på Figur 8. 

 

Figur 8. Norsk vann sin tre-trinnsstrategi for håndtering av overvann 

Norconsult legger tretrinnsstrategi til grunn for overvannsutredningen av utbyggingen av Jegertomta.  

I forbindelse med utbygging av Jegertomta, og i sammenheng med tretrinnsstrategi for overvannshåndtering, 

skal det vurderes typiske løsninger for håndtering av overvann som for eks. regnbed og 

fordrøyningsløsninger. 

God overvannshåndtering reduserer faren for økte flomproblemer inn, i og ut av planområdet. Ved å følge 
utarbeidet overvannsplan (se tegn. GH001) med å drenere og fordrøye overvann reduseres faren for vann 
på avveie, erosjon og flomskadet i planområdet. Påvirkning nedstrøms planområdet pga. utbyggingen vil 
være relativt liten så lenge overvannsplanen følges. 
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4.2 Premisser for overvannsberegning  

Overvannsberegning baseres på VA-norm for Elverum kommune som henviser til Norsk Vann Rapport nr. 162 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» [2]. Denne rapporten er lagt til grunn ved 

overvannsberegningen.  

 

Følgende premisser er lag til grunn: 

❖ Rasjonell metode benyttes for å beregne avrenning. 

❖ IVF-kurve er hentet fra målestasjon Hamar II (SN12290) i perioden 1968 til 2019 med 45 sesonger. 

❖ Gjentaksintervall på 20 år  

❖ Klimafaktor på 1,4 fordi det i klimaprofil for Hedmark anbefales en klimafaktor på minimum 40% på 

intens korttidsnedbør. 

 

Tabell 1. Klimapåslag, avhengig av varighet og dimensjonerende gjentaksintervall (www.klimaservicesenteret.no) 

❖ Konsentrasjonstid på 10 min.  

❖ Avrenningsfaktor som vist i tabell nedenfor. 

Type flate Avrenningsfaktor 

Tette flater (tak, asfalt og belegningsstein) 0,9 

Uteoppholdsareal 0,6 

Tabell 2. Avrenningsfaktor for ulike type flater 

Grunnleggende forutsetninger: 

❖ Overvann utenfor plangrense påvirker ikke planområdet.  

❖ Det skal legges opp til lokal overvannshåndtering innenfor planområdet.  

❖ Flomveger må sikres og ivaretas i overvannshåndteringen. 

❖ Takvann ledes gjennom innvendig taknedløp. 

4.3 Påslipp til kommunalt nett 

Fremtidig overvannshåndtering planlegges med null påslipp til kommunalt overvannsnett. Dersom det viser 

seg i neste prosjekteringsfase at infiltrasjonskapasitet i planområdet er begrenset, og at det må være overløp 

til kommunalt ledningsnett, skal det avklares maksimal tillatt påslipp med VA-avdeling i Elverum kommune.  

  

http://www.klimaservicesenteret.no/
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4.4 Overvannsprinsipp  

Mulighetene for infiltrasjon (trinn 1) anses som gode fordi grunnen består av sand. Vi ser derfor på en løsning 

for infiltrasjon under bakken med null påslipp til kommunalt OV-nett.  

Hovedprinsipp for overvannshåndtering for eiendommer med nye bygg baseres på at alt overvann håndteres 

i infiltrasjons- /fordrøyningsanlegg.  

Tilgjengelig infiltrasjonsarealet kan benyttes for å infiltrere overflatevann og dette har også utgjort en stor del 

av tomteareal. I tillegg ligger planområdet mellom kommunale VA-ledninger som har hensynsone på 4 m. 

Det er foreslått oppdeling i flere delnedbørsfelter for å utnytte tilgjengelig infiltrasjonsareal, som vist på Figur 

9. 

 

Figur 9. Delnedbørfelt i planområdet 

Overflatevann fra nedkjøringsrampen vil renne ned til parkeringskjelleren. Det forutsettes etablering av 

vannrenner øverst og nederst i rampen. Vannet føres til infiltrasjons- /fordrøyningsanlegg eller det etableres 

et eget anlegg under gulv for å infiltrere overvann fra parkeringskjelleren. 

 

Grøntområde vest for bygg fra felt BK (jfr. figur 6) anses ledet vekk fra bygget og infiltrert i grunn. Dette 

gjelder også aktivitetspark og lekeplass nordøst på området der vannet naturlig kan infiltreres uten å 

installere fordrøyningsanlegg. Vann fra tette flater nord for bygg 1,2 og 3 (jfr. Figur 9) og 

sykkelparkeringsplass anses ledet til grøntarealene ved siden av og eventuelt infiltreres i 

infiltrasjonskummer.  

 

Vann fra eksisterende gang- og sykkelforbindelse som planlegges mellom bygg 3 og 4 forutsettes ledet til 

grøntområde i nord og infiltrert i grunn eller i infiltrasjonskummer. I tillegg finnes det i dag et sluk i enden av 

den planlagte gang- og sykkelforbindelsen.  
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Basert på overnevnte og premisser oppgitt i punkt 4.2 er det utført overvannsberegninger for 

delnedbørfeltene og vurdert overvannstiltak.  

4.5 Overvannsresultater med forslag til løsning 

Resultatene av beregninger er vist i tabell 3. Siste kolonne i tabell 3 viser beregningene for 20 års regn der 
en tar hensyn til klimaendringene. Dette er de dimensjonerende vannmengdene for de aktuelle 
delnedbørsfeltene i planområdet.  
 

Delnedbørsfelt Areal 

(ha) 

C Te 

(minutt) 

i  

l/(s×ha) 

Q20  

(l/s) 

Q20+klf 

(l/s) 

Delnedbørsfelt 1 0,052 0,9 10 112,7 9,4 13,2 

Delnedbørsfelt 2 0,214 0,78 10 112,7 33,7 47,1 

Delnedbørsfelt 3 0,227 0,76 10 112,7 34,9 48,8 

Tabell 3. Overvannsberegninger med den rasjonelle metoden for 20 års regn (Q20) og 20 års regn med klimapåslag på 
1,4 (Q20+klf). C er avrenningsfaktoren, Te er konsentrasjonstid, i er dimensjonerende nedbørintensitet hentet fra IVF 
kurve. 

Basert på overvannsresultater av teoretisk vannmengde for en regnhendelse på 20 år, er det videre 
beregnet nødvendig fordrøyningsvolum for hvert delnedbørsfelt.  
 
Beregning av fordrøyningsvolum er i direkte forbindelse med infiltrasjonskapasitet i grunn når planområdet 
består av infiltrasjonsmasser. Det fremgår ikke fra Geoteknisk rapport hva infiltrasjonskapasiteten i 
planområdet er. Vurdering av infiltrasjonskapasiteten er basert på typisk permeabilitetskoeffisient for sand, 
oppgitt i Tabell 3 i Norsk Vann rapport nr. 162 [2]. Permeabiliteten for sand kan variere mellom 10-2 og 10-5 

iht. tabellen. I overvannsberegninger er det lagt til grunn konduktivitet på 0,00001 som tilsvarer verdi på 10-5 
som anses som «worst case» for sand. 
 
Det foreslås oppsamling av overvannet i nedgravde infiltrasjons- /fordrøyningsmagasiner, slik at vannet kan 
sive gradvis ut i grunnen, som vist på Figur 10. Den primære hensikten er å håndtere/infiltrere vannet så 
nært «kilden» som mulig. Takvann og sandfang kobles via overvannsledninger til rørmagasinet. Avrenning til 
sandfangene prosjekteres i samarbeid med LARK. 
 

 
Figur 10. Prinsippskisse for overvannsløsning med infiltrasjons- /fordrøyningsmagasin 

Sammenlignet med pukkfylte bassenger gir denne løsningen større lagringsvolum, bedre infiltrasjonsevne og 
mulighet for vedlikehold og lang levetid. 

Dimensjonering av nødvendig fordrøyningsvolum er basert på maksimal avrenning fra delnedbørsfelt (jfr. 
Tabell 3), forutsatt permeabilitet og lagringskapasitet av infiltrasjons- og fordrøyningsmagasin av kammer. 
Typeløsning som vist i Figur 11.  
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Figur 11. Forslag til løsningstype - infiltrasjons- og fordrøyningsmagasin av kammer 

Delnedbørsfelt Q20+klf 

(l/s) 

Infiltrasjonsareal 

(m2) 

Fordrøyningsbehov Tilgjengelig 

fordrøyningsvolum i magasin 

Delnedbørsfelt 1 13,2 16 21,8 m3 24,5 m3 

Delnedbørsfelt 2 47,1 55 79,7 m3 80 m3 

Delnedbørsfelt 3 48,8 56 83,3 m3 84,5 m3 

 
Overordnet overvannsløsningen er vist på VA-plan, se tegn. GH001. Plassering av magasiner og løsningen 
detaljeres i neste prosjekteringsfase. 
 
Den lokale infiltrasjon kan også utformes som regnbed. Regnbedene er en fin løsning for lokal 
overvannsdisponering i forhold til tre-trinnsstrategi for overvannshåndtering. Man kan regne fordrøyning i 
regnbed som fordrøyningsvolum. Det anbefales etablering av regnbedene dersom det viser seg at det blir 
tilgjengelig areal for etablering av disse.  

 
Figur 12. Prinsippskisse for overvannsløsning med regnbed 
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Det bør gjøres følgende i neste prosjekteringsfase: 

❖ Grunnundersøkelse på utbyggingstomta og måling av permeabilitet. Overvannsberegninger bør 

utføres på nytt etter at permeabiliteten er blitt kjent.  

❖ Feltbefaring for å sjekke dagens forhold og at eksisterende avrenningsveger er i samsvar med 

digitalt kartgrunnlag. 

❖ Innhenting av kabelkart for å sjekke ev. konflikt med eksisterende kabelanlegg. 

❖ Koordinering med LARK i forbindelse med plassering og dimensjonering av evt. åpne 

overvannstiltak, infiltrasjons- /fordrøyningsmagasin, sluk, samt tilpassing av terreng for avrenning 

mot overvannstiltak. 

❖ Koordinering med RIV for plassering og tilknytning av stikkledninger til kommunalt nett for vann og 

avløp, og overvann til infiltrasjonsmagasiner. 

❖ Koordinering med RIBr angående sprinkling og brannvann. Det må sjekkes brannvannskapasitet.  

Anbefalinger: 

❖ Etablering av grønne tak, f.eks. dekt med et tykt lag av torv, for å ta opp og fordrøye mest mulig 

vann. Med dette kan det reduseres nødvendig fordrøyningsvolum, og så størrelse på infiltrasjons- / 

fordrøyningsmagasiner. Der det er flate tak, anbefales blågrønne tak for ekstra fordrøyning og 

reduksjon av avrenningen. Takene kan da i tillegg være flerbruksarealer og bl.a. utnyttes til 

oppholdsareal el.  

❖ Etablering av permeable overflater på sykkelparkering og ekstra fordrøyning i løsmassene under der 

det er mulig. 

For at alle tiltakene skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen, så bør det utarbeides en drift- og 

vedlikeholdsplan. Da minimerer en sjansene for flom-/overvannsproblemer, som kan føre til store skader. 

Erfaringer viser at mangel på drift og vedlikehold er en av de viktigste årsakene til skadehendelser ved både 

små og store flomsituasjoner. 

4.6 Avrenning fra planområde - flomveier 

Ved større nedbørshendelser enn 20 års gjentaksintervall vil ikke overvannstiltak etablert som trinn 1 og 2 i 

tretrinnsstrategien for overvannshåndtering (infiltrasjons- og fordrøyningsmagasiner) ha kapasitet til å holde 

tilbake alt vann. Flomveger fra eiendommene med nye bygg blir ført kontrollert på overflaten, om lokalt 

overvannstiltak går fullt. Større gjentaksintervall er å betrakte som ekstremnedbør og det aksepteres at 

fordrøyningsvolumer kan fylles opp og at vann går i overløp til flomveier som leder vannet sikkert videre.  

Det anbefales å opprettholde naturlige avrenningsveger også etter utbygging, se Figur nedenfor. Terreng må 
utformes slik av vann fra felt BK og BB vil renne mot den planlagte gang- og sykkelforbindelsen mellom bygg 
3 og 4 og videre langs gang- og sykkelforbindelsen og Elgvegen. Blå piler viser til interne avrenningsveger, 
mens rød pil viser til hoved flomveg. 
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Figur 13. Avrenningsmønster - rød piler indikerer hoved flomveg i en ekstrem regnhendelse 
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 Vann og avløp 

5.1 Omlegging kommunalt vann og avløp 

Dagens kommunalt vann- (Dy160 PVC) og spillvannsledning (Dy160 PVC) krysser tomten i sør-nord-retning, 

og tomten er regulert slik at parkeringskjeller er knyttet sammen mellom bygg 3 og 4. Dette har ført til at 

kommunale ledninger må gå gjennom parkeringskjeller og må legges om. 

Det er tatt nedmål i dagens avløpskummer både oppstrøm (31406) og nedstrøm (854) strekningen, og det 

viser seg at det er veldig lite fall (6,4 promille) på spillvannsledning. Å legge om VA-anlegg rundt tomten 

langs Trondheimsveien vil doble lengde på denne strekningen og føre til enda dårligere fall.  

Et annet alternativ er å legge rør i innstøpt varerør i mellomdekket i parkeringskjeller. Med denne løsningen 

er det regnet ut at bunn spillvannsledningen inn og ut fra parkeringskjeller bør ligge henholdsvis kt. 188,063 

og kt. 187,983 for å opprettholde dagens fall, se GH001. Dagens prosjekterte overflate på mellomdekket er 

på kt.188,01. Dette gir for lavt høydenivå for gjennomføringen og vil føre til at spillvannsledningen nedstrøm 

ligger med et fall på kun 2 promille. I denne forbindelsen er det anbefalt å heve og samtidig lage tykkere 

mellomdekk lokalt der ledninger går tvers gjennom. Løsningen anses gjennomførbart og gir et fall som det er 

i dag på spillvannsledningen. 

 

5.2 Stikkledninger ut fra/til bygg 

Overordnet løsning for tilknytning til vann og avløp er vist på VA-plan, se tegn. GH001. Løsningen detaljeres 
i neste prosjekteringsfase og avklares med byggherre.  

Felt BK og vestre del av BB (omfatter areal med bygg 1, 2 og 3) 

Basert på foreløpig vurdering av tekniske forhold for bygg innenfor felt BK og vestre del av BB, foreslås det 
tilknytting av spillvann til kommunal ledning SP 200 PVC fra bygg 1 som ligger vest for feltet. Antatt 
ledningsdimensjon Dy110 mm. 
 
I forbindelse med omlegging VA-anlegg foreslås det å legge stikkledninger SP Dy110 mm ut fra bygg 2 og 3 
til der omlegging slutter, og etablere en ny spillvannskum ved tilknytting av eksisterende anlegg for å ta imot 
avløpsvann fra disse bygningene. Det anses fornuftig å plassere teknisk rom i nordøst hjørnet i bygg 3 for å 
fordele vann ut til andre bygg. Slik kan stikkledning vann også ligge i samme trase som spillvannsledning og 
tilkobles kommunalt anlegg der omlegging slutter med nyetablert vannkum.  

Østre del av felt BB (omfatter areal med bygg 4) 

Det er kun bygg 4 som ligger øst for den planlagte gang- og sykkelforbindelsen. Derfor foreslås det å legge 

stikkledning SP Dy110 mm ut fra bygget i nord og tilkoble kommunalt rør ved nyetablert spillvannskum.  

Det er foreløpig usikkert ift. antall enheter som skal etableres innenfor området. Når den opplysningen er på 

plass, må det utføres beregninger for å dimensjonere stikkledninger.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Foreløpig utomhusplan 

Vedlegg 2: VA-plantegning GH001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 

E03 2021-05-28 For godkjennelse hos myndigheter. Innspill til 
reguleringsplan 

LiLi BP KjRon 

E02 2021-02-17 For godkjennelse hos myndigheter. Innspill til 
reguleringsplan. 

BorZun BP KjRon 

E01 2021-02-15 For godkjennelse hos myndigheter. Innspill til 
reguleringsplan. 

BorZun BP KjRon 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 


