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Notat vedr.: Tiltaksnotat 
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1 Innledning 
Dette notatet beskriver planlagt privat VA i forbindelse med utvikling av et bolig- og 
næringsområde i Strandveien 1. Tiltaket skjer på gnr. 77, bnr. 1182.   

 
Figur 1: Kartutsnitt hentet fra seeiendom.no. Utsnittet viser eksisterende situasjon. 
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2 Eksisterende situasjon 
Området består i dag av industri (NRV/NRA), ellers av grøntområde. Terrenget er hellende mot 
Nitelva i øst. Det er for det meste boligbebyggelse rundt tiltaksområdet.  

Det vises til plantegning GH001 og GH002 som supplement til dette kapittelet. 

 
2.1 Vannforsyning 

De nærmeste kommunale vannledningen er en Ø150mm sør for tiltaksområdet, og en Ø150mm 
vest for tiltaksområdet.  
 
2.2 Brannvannsforsyning 
 
Det finnes fire brannventiler i kum innenfor ca. 200 m fra planområdet. Disse 
brannvannsuttakene ligger vest for tiltaksområdet, hvor den første brannventil i kum ligger 
nordvest for tiltaksområdet, og den siste sørvest for tiltaksområdet.  

  
2.3 Spillvann 

Den nærmeste kommunale avløpsledningen er en Ø200mm spillvannsledning nord for 
tiltaksområdet. I tillegg går en Ø280mm spillvannspumpeledning gjennom tiltaksområdet, fra 
nord til sør.  
 
 
2.4 Overvann, nedbørsfelt og flomveier 

Området består i dag av industri (NRV/NRA), ellers av grøntområde. Området har jevnt fall 
østover, mot Nitelva. Det antas at området har forholdsvis god kapasitet til å infiltrere overvann 
til grunnen.  

Nedbørsfeltet er antatt avgrenset av veg vest for tiltaksområdet, samt avgrenset av bygg i nord. 
Øst for tiltaksområdet går Nitelva som er en god og robust resipient.  

Ved ekstremnedbør vil overvannet gå til elv.  

Utfra kart over eksisterende VA, mottatt fra Skedsmo og Rælingen kommune, ligger det en 
kommunal Ø250mm overvannsledning sør i tiltaksområdet. Det vises her til tegning GH001 og 
GH002. 
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3 Planlagt situasjon 
 
Det vises til plantegning GH001 og GH002 som supplement til dette kapittelet.  

Planlagte ledninger til Strandveien 1 er tenkt overtatt til kommunal drift. 

 
3.1 Vannforsyning og trykkforhold 

Skedsmo kommune har planer om å etablere en ny vannledningsforbindelse i Strømsveien fra 
Lillestrøm til rundkjøring i Sagdalen. Planlagt påkobling av tiltaksområdet til denne ledningen. 
For å oppnå tosidig forsyning blir tiltaket også koblet til eksisterende ledning langs Henrik 
Sørensens vei, VL 150. 
Planlagt vannledninger til tiltaksområdet og påkoblingspunkter til det offentlige ledningsnettet er 
illustrert på vedlagt VA-plan.  
 
Vi ser muligheten for å etablere et ringsystem på vannledningen i tiltaksområdet. Dersom dette 
er ønskelig må dette vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. 
 
Eksisterende vannledning kan komme i konflikt med planlagt tiltak. Dette må tilpasses i 
detaljprosjekteringen. Se GH001. 
 
Tiltaket skal holde 1300 boenheter med varierende størrelse per enhet, samt 
forretningsbebyggelse på om lag 4000 m2. Basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå kan vi regne 
ca. 2,5 pe per husholdning. Dette legges til grunn ved vurdering av ledningsdimensjon, og må 
vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. 
 
 
3.2 Brannvannsforsyning 

Det antas at bygningsmassene skal sprinkles. Dette krever en stikkledning med 
minstedimensjon Ø150mm.  Dette betyr at vannledningen kan splittes utenfor bygget i to 
ledninger, én til driftsvann og én til brannvann. Om splitting skjer i utvendig kum eller innvendig 
besluttes i detaljprosjekteringen.  

Anbefalt statisk trykkhøyde er normalt mellom 2-6 bar. Det er ikke kjennskap til behov for 
resttrykk i denne fasen. Dersom det viser seg at det er avvik fra dette må tiltak iverksettes. Dette 
er detaljer som løses i den senere detaljprosjekteringen. 

Det finnes fire brannventiler i kum innenfor ca. 200 m fra planområdet. Disse 
brannvannsuttakene ligger vest for tiltaksområdet, hvor den første brannventil i kum ligger 
nordvest for tiltaksområdet, og den siste sørvest for tiltaksområdet. Dette vil ikke være 
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tilstrekkelig brannvannsdekning for østre del av tiltaket, og nye brannuttak må etableres i 
tiltakets hovedallé.  

Mottatt VA-kart antas å være noe mangelfullt. Det må verifiseres ved befaring og innmålinger 
når detaljprosjektering kommer i gang at eksisterende brannvannsuttak faktisk er etablert. 
 
 
3.3 Spillvann 

Eksisterende Ø280mm spillvannspumpeledning kommer i konflikt med planlagte bygg, og må 
legges om. Det etableres ny mottakskum for spillvannspumpeledning og spillvannsledning sør i 
tiltaksområdet. Se GH001 og GH003. Det er ønskelig å beholde eksisterende plassering på 
pumpekum. Ved etablering av planlagt bygg vil det bli trangt om plassen, og dette må vises 
særskilt fokus i detaljprosjekteringsfasen. 
 
Foreløpig mottatt illustrasjonsplan beskriver kotehøyde på planlagte bygg på +107,5 og planlagt 
veg som går gjennom planområdet på +106,5. Mottatt VA-kart fra Skedsmo kommune beskriver 
ikke kotehøyde på bunn i eksisterende spillvannskum, men det er lagt til grunn at VA-normen til 
Skedsmo kommune er fulgt med hensyn til overdekning.  Det er usikkert om spillvannet fra 
planlagte bygg kan gå med selvfall mot planlagt påkoblingspunkt til det kommunale 
ledningsnettet. 
 
Ettersom det i denne fasen kun er veiledende høyder på tiltaket mottatt fra Dronninga 
Landskap, og uvisst høyde på eksisterende offentlig kum er det lagt frem tre mulige løsninger 
for spillvann.  
 

1. Pumpeløsning: Spillvann fra planlagte bygg går med selvfall til ny pumpekum, hvorfra 
vannet pumpes til mottakskum. Spillvannet går med selvfall fra mottakskum til 
eksisterende anlegg sørvest for tiltaksområdet. Ved pumpeløsning må det sikres 
tilstrekkelig høyde på mottakskum i forhold til offentlig tilkoblingskum, samt at det 
etableres tilbakeslagsventil i pumpekum. 
 
 

2. Selvfallsløsning: Spillvann fra planlagte bygg går med selvfall til eksisterende anlegg 
sørvest for planområdet. 

 
3. Kombinert pumpe-/selvfallsløsning: Hvor selvfall til offentlig spillvannskum ikke er mulig 

går spillvannet med selvfall til pumpekum. Spillvannet pumpes fra pumpekum til 
mottakskum. Hvor pumpe ikke er nødvendig går spillvannet med selvfall til 
mottakskum, hvorfra felles spillvann går med selvfall til eksisterende offentlig anlegg 
sør i tiltaksområdet.  
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Vi ser for oss at det er mulighet for å etablere ca. to pumpestasjoner på området for å føre alt 
spillvannet til mottakskum sør i tiltaksområdet. Vi har imidlertid ikke nødvendig underlag til å 
plassere disse pumpestasjonene i denne fasen. Dette må vises særskilt fokus i 
detaljprosjekteringsfasen. 
Det vil også være mulig å føre deler av spillvannet til eksisterende spillvannsanlegg nord for 
tiltaket, til PA8. Se GH001. Dersom spillvann føres til PA8 må det påregnes oppgradering av 
denne. Dette må vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. 
 
Tiltaket skal holde 1300 boenheter med varierende størrelse per enhet, samt 
forretningsbebyggelse på om lag 4000 m2. Basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå kan vi regne 
ca. 2,5 per husholdning. Dette legges til grunn ved vurdering av ledningsdimensjon, og må 
vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. 
 
Det er i denne fasen ikke kjennskap til om det skal etableres olje- eller fettutskillere i tilknytning 
til bygningsmassene.  
 
 
3.4 Overvann, nedbørsfelt og flomveier 

Det vises til tegning GH002 som viser avrenningsmønsteret og flomveier, samt lokasjoner for 
rensedam for overvann. Både GH001 og GH002 viser planlagt plassering av rensedam for 
overvann foreslått av Dronnings Landskap. GH002 viser også avrenningsmønster og flomveier. 

Området hvor utbyggingen skal skje fremstår i dag som grøntområde. Etter utbygging vil det 
være større areal med tette flater enn før utbygging.  
 
Ved dagens situasjon er landområdet på ca. 7 ha. Etter utfylling av elv vil landområdet være på 
ca. 10 ha. Etter grove beregninger på overvannsmengder før og etter utbygging antas det en 
økning på ca. 1715 l/s. Disse beregningene bygger på Skedsmo kommune sin VA-norm som tar 
høyde for om lag 50 % økning i fremtidig nedbør, og et nedbørsfelt på 6,7 ha i førsituasjon og 
9,9 ha i planlagt situasjon. Mer nøyaktige beregninger må utføres i detaljprosjekteringen. 
 
Dronninga Landskap har gitt føringer på kotehøyder på planlagt tiltak, samt håndtering av 
overvann. Overvannshåndteringen som beskrevet nedenfor er utarbeidet av Dronninga 
Landskap.  
 
Hoveddelen av planområdet ligger over parkeringskjeller. Vannet kan derfor ikke fordrøyes 
direkte ned i grunnen, men kan føres ut til utkanten av parkeringsdekket. Vannet planlegges i 
hovedsak å føres til Nitelva i øst og Strandvegen i vest. 
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Overvannet som føres til Nitelva må renses før det slippes ut i elven. Dette gjøres eksempelvis 
gjennom biologisk rensing ved bruk av ulike typer vegetasjon. Se GH001 og GH002 som viser 
planlagt plassering av rensedammer.  
 
For å oppnå tilstrekkelig rensing av finpartikulært materiale har Sweco gjort grove beregninger 
på nødvendig størrelse på rensedammen. Ut fra disse beregningene må rensedammen ha et 
volum på ca. 390 m3, og et tverrsnittsareal på ca. 78 m2. Det er imidlertid ikke tatt hensyn til 
infiltrasjonsløsninger andre steder på området i disse beregningene. Dette betyr at beregnet 
nødvendig kapasitet til rensedammene er høyere enn hva som i planlagt situasjon vil bli 
nødvendig. 
 
Overvannet som går til Strandveien infiltreres i en planlagt grønn rabatt mellom fortau og 
kjørebane som vil fungere som et regnbed, og vannet vil fordrøyes og infiltreres her. 
 
Takvann fordrøyes lokalt gjennom regnbed, dammer eller lignende. Når kapasiteten er nådd her 
føres vannet videre til Nitelva eller Strandveien via kanaler. 
 
Området er flatt og dette kan gi utfordringer med tanke på fremtidige flomveier. Dette må vises 
særskilt fokus i detaljprosjekteringsfasen. 
 
 
 
3.5 Konfliktområder – Øvrig infrastruktur 

Enkelte steder vil øvrig infrastruktur komme i konflikt med tiltaket. Det antas at ansvarlige fag og 
etater håndterer dette. 
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4 Konklusjon 
 
Vann 
Planlagt påkobling av tiltaksområdet til planlagt offentlig vannledning nord for tiltaksområdet. 
Planlagt vannledning og påkoblingspunkt til det private ledningsnettet er illustrert på vedlagt VA-
plan, GH001.  

 
Spillvann 
Spillvann fra planlagt bygg kan føres til offentlige anlegg sør i tiltaksområdet. Det vil også være 
mulig å føre deler av spillvannet til eksisterende spillvannsanlegg nord for tiltaket, til PA8. Dette 
må vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. 
 
Foreløpig mottatt illustrasjonsplan beskriver ca. kote +107,5 på planlagte bygg. Da mottatt VA-
kart fra Skedsmo kommune ikke beskriver kotehøyde på bunn kum i eksisterende kommunal 
anlegg, er det lagt til grunn at VA-normen til Skedsmo kommune er fulgt med hensyn til 
overdekning. Høyden på utløp spillvann fra planlagte bygg og på påkoblingspunkt til offentlig 
anlegg vil avgjøre om det er behov for pumpe eller ikke. 
 
Overvann 
Overvann fra bygg fordrøyes og infiltreres lokalt til terreng så langt det er mulig. Resterende 
overvann fra fordrøyning føres enten via rensedam i nordre del av tiltaket til Nitelva i øst, eller til 
Strandveien i vest hvor vannet fordrøyes og infiltreres til terreng. 
  



   

 

 

 

9 (9) 
 

 
STRANDVEIEN 1 
VA-RAMMEPLAN 

 

 

 

 

Vedlegg 

GH001 – Overordnet plan for vann, avløp og overvann 

GH002 – Avrenningsmønster og flomveier 

GH003 – Delplan – Offentlig mottakskum 
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