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1 Innledning 

1.1 Orientering 

Denne VA rammeplanen er utarbeidet som et vedlegg til områdereguleringsplanen for 
Herbergåsen Næringspark. 
 
For detaljer av tiltaket så vises det til planbeskrivelsen, og plankartet for de ulike feltene. Se Figur 
1 for illustrasjon av plankartet. Det er planlagt en faseinndeling av området, og feltene BN1-6 er 
ment for rammesøknad, mens resterende felt er gjenstand for detaljregulering. 
 
Det henvises til Norsk Vann rapporter, VA Miljøblad og Nes kommune sin VA norm der det er 
relevant. 
 
Formålet med denne planen er: 

1. Prinsippløsninger for vann og avløp for området 
2. Sammenheng med overordnet hovedsystem 
3. Foreslå hoved dimensjoner 

Rammeplanen tar for seg løsninger for vannforsyning, avløpssystemet og slokkevannsdekning. 
Sammen med tegning VA01 – VA-rammeplan, så danner dette grunnlag for videre 
detaljprosjektering av planområdet. Dimensjoner på ledninger og beregninger oppgitt her er å 
betrakte som veiledende og må i forbindelse med detaljprosjekteringen vurderes nærmere. 
 
Generelt henvises det til plantegning VA01 som viser prinsippløsningene som er nødvendig for 
området. 
 

1.2 Grunnlag 

Det er benyttet tidligere utredninger og grunnlag for utarbeidelse av VA rammeplanen: 

• Kapasitetsvurdering vannforsyning – Herbergåsen Næringsområde, datert 20.12.2018, 
Sweco. 

• Vurdering av kapasitet på ledningsnettet for vann og avløp i området Herbergåsen 
industrifelt, datert 01.09.2017, Sweco. 

• Nes kommune VA-norm 

• Øvre Romerike Brann og redning – Veiledning til tilrettelegging 

1.3 Beliggenhet og bebyggelse 

Planområdet ligger på Herbergåsen langs E16 i Nes kommune. Eksisterende bebyggelse er i 
hovedsak industri og næringsvirksomhet. Ny bebyggelse er regulert til industriformål, og 
kombinert bebyggelse og anleggsformål. For ytterligere informasjon henvises det til 
planbeskrivelsen og plankartet. 
Figur 1 illustrerer plankartet med de ulike feltene. 
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Figur 1 - Plankart for Herbergåsen Næringspark 
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2 Vann 

2.1 Myndighetskrav 

I henhold til veileder for TEK17 er kapasitet på 50 L/s gitt som preakseptert ytelse for andre 
områder enn småhusbebyggelse, og da gjeldende for industriområdet. 
Det er også beskrevet at brannkum/brannhydrant skal være plassert 25-50 m innenfor 
hovedangrepsvei. 
 
I Øvre Romerike Brannvesen veiledning for tilrettelegging er det beskrevet samme krav. 
 
Dette må ivaretaes under prosjekteringen. I detaljprosjekteringen av VA ledningsnettet så er det 
hensiktsmessig å involvere brannvesen for å komme frem til godkjent løsning. 

2.2 Eksisterende 

For eksisterende vannledningsnett er det i hovedsak 2 vannledninger som forsyner Herbergåsen 
industriområdet: 
 
Tabell 1 - Ekisterende overføringsledninger som forsyner Herbergåsen Industriområde 

Retning Dimensjon Materiale Anleggsår 

Fra nord vest. Langs Skogbygdavegen 
DN150 

Ø160 

SJG Grått støpejern 

PVC 

1958 

1977 

Fra øst. Ø160 PVC 1977 

 
Maksimal kapasitet ved industrifeltet er i henhold til simulering ca. 27 L/s for slokkevann [1]. 
 
Generelt gjelder at det er behov for minst indre diameter på 200 mm for å ha kapasitet på 50 L/s 
uten for stort trykktap. 

2.3 Nytt ledningsnett 

For å øke kapasiteten inn til området, og gi tilstrekkelig kapasitet for slokkevann er det analysert 
med nettmodell og foreslått oppgradering av vannledning trase langs Skogbygdaveien som 
kommer fra nordvest til Ø315 PVC [1]. Dimensjon og materiale må vurderes nærmere i 
detaljprosjektering. 
 
Trase for oppdimensjonering til Ø315 består av DN150 grått støpejern frem til utenfor 
planområdet, og Ø160 PVC videre inn i planområdet. 
 
For opparbeidelse av BKB feltene så er det nødvendig å oppdimensjonere dagens Ø160 PVC 
vannledning fra 2003 som krysser Kongsvingerveien. 
 
Trase for oppdimensjonering er vist på tegning VA01. 
 
For å tilfredstille krav til slokkevannsdekning, vil det være nødvendig å benytte VL225 PVC 
ledning over området. Per nå er det forventet at det skal kunne dekke behovene til annen industri 
som etablerer seg på Herbergåsen og nødvendig behov for sprinkling. Skal det etablere seg 
industri med ekstraordinært vannbehov må dette vurderes nærmere, og dimensjon evt. økes. 
 
For områdene BN9 og BN8 er det illustrert trase som ligger i sammenheng med veien.  
 
For BKB feltene, BN6 og BN7 så er det illustrert trase som også ligger i sammenheng med veien. 
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Tilkoblingspunktene til vannledningsnettet er vist på tegning. 
 
Plassering av brannkummer er illustrert pr 100 meter og er veiledende på tegning. 
 
Det anbefales at det etableres ringledning for å øke forsyningssikkerheten, og dette er også vist. 
 
Dimensjonering av stikkledninger til ulike felt og eiendommer gjøres i forbindelse med 
detaljprosjektering av de enkelte felt. 
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3 Spillvann 

3.1 Eksisterende 

Det er tidligere vurdert kapasiteten på spillvannsnettet i området tilknyttet Herbergåsen og det er 
utarbeidet notat [2]. Det er antatt at det er et betydelig innslag av fremmedvann basert på 
observasjoner i kummer. 
Det ble påpekt at det ikke anbefales at Funnefoss pumpestasjon tilknyttes økt spillvannsmengde. 
Evt. kompenseres økt spillvannsmengde med tilsvarende reduksjon i fremmedvann. Funnefoss 
pumpestasjon ligger nedstrøms Herbergåsen industriområde og er vist som nr. 37 i Figur 2 og 
markert i rødt. 
 
For Herbergåsen så er det etablert 2 stk. pumpestasjoner. 
Det er ikke oppgitt kapasiteter for pumpestasjonene, men det er antatt at de har tilstrekkelig 
kapasitet for noe økning av spillvannsmengder basert på driftsdata og at de ikke går i overløp. 
Nærmere vurdering bør gjøres i detaljprosjektering og når det er nærmere klargjort 
spillvannsmengdene for området. 
Pumpestasjon nr 32 i Figur 2 er hovedpumpestasjon som håndterer området. 
 
Det er informert fra Nes kommune om at spillvannsledning på østsiden av feltet som renner mot 
spillvannspumpestasjon nr. 33 i Figur 2 har dårlig fall med svanker. Spillvannsledning går fra sør 
for Kongsvingervegen (kum nr 40004) til eksisterende pumpestasjon øst for eksisterende 
næringsområde. 
 

 
Figur 2 - Oversikt over Pumpestasjoner i området for Herbergåsen [2] 
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3.2 Nytt ledningsnett 

Det er illustrert nye traser for spillvann i forbindelse med vei på tegning VA01. Trase er vist for å 
opprettholde selvfall på spillvannsnett og illustrert plasseringer av pumpestasjoner der det er 
nødvendig. 
 
Ø200 PVC er benyttet som dimensjon og materiale på selvfallsledninger, og forventes å ha 
tilstrekkelig kapasitet. Det er også basert på dimensjon på eksisterende ledningsnett. 
Dimensjon må endelig bestemmes i detaljprosjekteringen og type industri som etableres. 
 
Tilknytningspunkter, kummer og trase er illustrert på tegning, men må detaljeres videre i 
detaljprosjektering i henhold til Nes kommune VA Norm. 
 
Dimensjonering av stikkledninger til ulike felt og eiendommer gjøres i forbindelse med 
detaljprosjektering av de enkelte felt. 
 
 
Oljeutskiller 
Det må etableres oljeutskiller for virksomheter som er pålagt dette i henhold til 
Forurensningsforskriften Kapittel 15. 
 
Pumpestasjoner 
Ved feltene BKB vil det være nødvendig med en pumpstasjon i lavpunktet i vei for å pumpe 
videre til kum for videre selvfall til kommunalt ledningsnett. 
 
Øst i området, ved felt BN6 og BN7 er det foreslått trase for spillvann med selvfall, men som 
krysser området BN6 og ikke ligger i forbindelse med vei. Om det ikke lar seg håndtere med 
selvfall må det etableres en pumpestasjon i dette området. Dette vurderes nærmere i utviklingen 
av dette feltet. Felt BN1-6 er gjenstand for rammesøknad, mens resterende felter er ment for 
detaljregulering. 
 
Alternativ trase 
Se Merknad 6 på tegning. Denne trase for spillvannsledning kan endres ved at spillvannet føres 
ned til foreslått ny pumpestasjon ved BKB felt. 
 
Rehabilitering 
Spillvannsledning som går fra Kum nr 40004 sør for Kongsvingerveien til eksisterende 
pumpestasjon må utbedres før det tilknyttes ytterligere abonnenter til denne. 
Dette gjelder da områdene som ligger sør for Kongsvingerveien BN7, BKB6 og sør i området 
BKB4. 
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4 Overvann 
Det er skissert traseer for overvannsledninger i forbindelse med vei og valgt å vise 
overvannsledninger uten dimensjon da dette må bestemmes i detaljprosjekteringen. 
 
Plasseringer av utløp fra overvannsledning må vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. 
 
For plan og beskrivelse angående overvann så henvises det til RIVA-NOT-002 – Overordnet 
Overvannsplan. 
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