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BAKGRUNN

Årnes Kvartalet AS utarbeide r en reguleringsplan for Årneskvartalet i Nes kommune. I den
forbindelse har Asplan Viak AS blitt engasjert til å utarbeide en tilhørende VA - plan . VA -
planen består av en vurdering av dagens kommunale VA - anlegg i forhold til de behov som vil
oppstå, og foreslått løsninger for håndtering av vann, overvann og spillvann ved utbygging
etter foreslått regulering.

Foreslåtte løsninger vises på plantegningen HB001, som sammen med dette notatet utgjør
overordnet VA - plan for Årnes kvartalet.

Opptegnede traséer skal anses som veiledende, og må vurderes i en detaljfase i samarbeid
med Nes kommune, Årnes vannverk, Årneskvartalet AS, kabeletater og øvrig
prosjekterende. Angitte dimensjoner er basert på overslagsberegninger og detaljeres
nærmere i senere faser . Høyder fra kumkort er ikke kontrollert. Traseføringer mellom nytt
prosjektert bygg og Rådhusgata 12 (Bunnpris), samt ved det søndre hjørne mellom
Jernbanegata 15 og 17 vil være smale, men er vurdert som gjennomførbare.

Før utførels e skal alle VA - planer detaljeres iht. til Nes kommunes og Årnes vannverks VA -
norm, og skal til gjennomlesning/teknisk godkjennes av Nes kommune og Årnes vannverk.

DAGENS SITU ASJON

I planområdet ligger det eksisterende VA - ledninger som forsyner bygg som sk al rives, i
tillegg til omliggende bebyggelse øst for planområdet. Figur 1 viser eksisterende situasjon.

Figur 1: Planområde med eksisterende VA - ledninger.
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VA - PLAN

3.1 Vannforsyning og brannvann

Stikkledningen e som vil havne under nybygg må nedlegges/rivers . På tegning HB001 vises
forslag til ny trasé. Vannforsyningsledningen som går gjennom planom rådet må nedlegges
mellom kum 615 4 8 og kum 61542 Det legges her ny forsyning rundt kvartalet (i varerør) .
Tilknytning forbruksvann er planlag t ved kum på østsiden av bygget (Jernbanegata).

Det er opplyst fra Årnes vannverk at de kan levere tilstrekkelig med vann og trykk til både
vannforsyning og brannvannsdekning (50 l/s).

Iht. VA - miljøblad 82 skal det kunne leveres 50l/s til næringsområde/sentrumsområde Det er
lag t til grunn at bygget skal sprinkles. Tilknytning sprinkel er planlagt ved ny kum på
vestsiden av bygget.

3.2 Spillvann

Spillvannsledningen som går igjennom planområdet må rives/nedlegges mellom kum 880 og
1666, samt mellom 1666 og 865, da de havner under planlagt bygg. På tegning HB001 vises
forslag til ny trasé . Ny trasé vil bli cirka 128 meter lang, høydeforskjellen mellom 1666 (bunn
rø r 128,04) og 880(bunn rør 126,39 ) vil være c a . 1, 65 meter. Det vil gi et fall på ca.12 ‰ .
Tilknytning til bygget vil være på vestsiden ved kum 880 .

Antall PE som tilknyttes spillvannsledningen er beregnet til ca. 170.

3.3 Overvann

Overvannsledningen som går igjennom planområdet må rives/nedlegges mellom kum 880 og
1666, samt mellom 1666 og 865, da de havner under planlagt bygg, dette gjelder og så
overvannsledningen fra 2033 til ledningen mellom 880 og 658. Ny overvannsledning i
Jernbanegata tilkobles overvannsledningen 500 PVC i grenrør som går i sør - vestre del av
planområdet mot nabotomten 168/59 . På tegning HB001 vises forslag til ny trasé og
tilkobling.

Eksisterende overvannskulvert OV500 PVC - OV 1400 GUP – OV 500 PVC (Drogga -
kulverten) som går sørvest for planområdet (øst for Rådhusgata 12) er TV - kjørt og målt inn .
Innmålinger viser at ledningen ligger som vis t i kommunalt ledningskartverk forbi byggets
sørvestre kant. Ny VL100 og SP250 vil forbi dette området ha en trang passasje med ca.
avstand på 3 meter mellom nytt bygg og eksisterende OV - ledninger. VA - ledninger legges i
varerør forbi dette strekket.

Innkjø ring til eiendommen vil, som i dag, gå over deler av denne overvannskulverten .
Byggearbeider skal foretas på en slik måte at eksisterende anlegg (herunder kulverten) ikke
skades eller at stabiliteten svekkes , herunder bruk av nødvendi g spunt og avlastningsplater .
T ilstand på kulvert dokumenteres (TV - kjøring) a v tiltakshaver etter endt arbeider, evt. skader
som har skjedd pga. byggearbeidene utbedres a v tiltakshaver . Nye ledninger legges i
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varerør i trange passasjer mellom bygg, slik at kommunale overvannsledninger kan utbedres 
uten at ledninger skades dersom det oppstår behov for det.  

Utredning av kapasitet på Drogga-kulverten skal ligge til grunn før oppstart av 
byggearbeider.  

3.4 Overvannshåndtering 

Planområdet består i dag av kun tette flater.  Ifm. regulering vil noe av asfaltarealet erstattes 
av bygningsmasse. Fremtidig utbygning er derfor ikke forventet å gi endret/raskere 
avrenning. Kommunens hovedplan setter imidlertid som krav om at takvann ikke skal kobles 
rett på eksiterende OV-ledning, takvann fra området skal fordrøyes før det slippes på 
kommunal OV-ledning. Fordrøyningsanlegget dimensjoners slik at avrenningen fra 
reguleringsområdet ikke skjer raskere enn dagens situasjon, i beregningen skal det i 
fremtidige situasjon benyttes klimafaktor på 1,5.   

Eksisterende flomveier vil ikke endres av utbygning og er vist i vedlagt plan. Nye sluk 
etableres i planområdet, dette detaljeres i en senere fase på bakgrunn av landskapsplan.  

 

Vedlegg; HB001 


