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VA-NOTAT, KRANGSÅS BOLIGFELT 
Skaun kommune 

 

1 BAKGRUNN 
Avdeling for arkitektur og ingeniørtjenester hos Norgeshus Melhus ble engasjert av utbygger Arne Tørset for 
utarbeidelse av VA-plan og notat for Krangsås boligfelt. Dette i forbindelse med detaljregulering. Notatet 
orienterer om dagens situasjon og nye løsninger. Kort om prosjektet: Tomt 171/3 (samt 8-9-11-12) med samlet 
størrelse tiltaksområde 1,86 Ha ved Gammelvegen (FV6630) planlegges utvikles for 23 nye boliger. I dag står det 
3 eksisterende boliger på tomta, samt en låve som skal rives. 

Rapporten er hovedsakelig basert på kontakt med utbygger, GeoMidt AS og Skaun kommune. Spesielt har 
korrespondanse involvert Arne Tørset (oppdragsgiver), Halldor Berg Sigmundsson (GeoMidt AS), Gunn Heidi 
Jentoft og Idar Nebelund (Skaun kommune).  

 

2 RETNINGSLINJER OG FORUTSETNINGER 
Løsninger beskrevet i dette notatet med vedlegg er basert på krav i Skaun kommunes VA-norm (www.VA-
norm.no), samt tilbakemeldinger fra ovennevnte aktører- og kontaktpersoner. Det er innhentet kartinformasjon 
fra Infoland, NVE Atlas samt Norgeskart.  

3 UTBYGGELSE 
3.1 EKSISTERENDE SITUASJON 
Utbyggingstiltaket planlegges i et område med 3 eksisterende eneboliger samt en låve. Tiltaksområdet er relativt 
stort (1,86 Ha), hvor mesteparten av overflaten består av vegetasjon som gress, siv, busker og noe trær. Tomta 
befinner seg ca. 1,5 km sør for Børsa sentrum, og ligger med naturlig fall retning vest mot fylkesvegen 
(Gammelvegen). Boliger ved adresse Gammelvegen 162, 164 og 166 befinner seg innenfor tiltaksområde.   
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Spillvann 
Avløp fra eksisterende boliger inne på tomta er ikke tilknyttet offentlig avløp. Spillvannet håndteres via et 
gammelt sandfilteranlegg (30 år) med utløp til bekk som går videre til Børselva. En pumpekum på tomt 171/8 
ved adr.162 mottar avløp fra adr.164 og 166. Andre boliger og gårder oppstrøms tiltaksområde håndterer eget 
avløp lokalt via septiktank. 
 
Skaun kommune planlegger i dag ny overføringsledning langs fylkesvegen fra Eggkleiva til børsa. Med denne 
følger også en ny spillvannsledning. 
 
Overvann 
Overvann fra tak, terreng samt grunnmursdrenering ledes i dag gjennom betong, PVC- og DV – ledninger til 
sandfang ved/oppstrøms fylkesvegen. Noen av sandfangene- og ledningene ble for ikke lenge siden etablert, og 
enkelte av disse er seriekoblet. Fra utløp sandfang transporteres vannet videre i rør gjennom fylkesvegen til bratt 
skråning ned mot bekken. Ved kraftig regnskyll registreres oppsamling av overvann i en grøft ved fylkesveg sør 
på tomta. I grøfta står det et overfylt sandfang med utløp til en 250 mm DV – ledning. Hva slags form for 
tilknytning sandfanget har til 250 mm ledningen er ikke kjent per i dag. Det er ikke registrert overvannsproblemer 
ved eksisterende bebyggelse. 
Topografien i området bidrar til et vannskille på tomta, da en høybrekksrygg strekker seg fra vest til øst. Dette 
bidrar til avrenning mot nordvest (25%) og sørvest (75%). Prosenttall angir andel tomteareal i hver retning.  
Bekken på vestsiden av fylkesvegen står registrert med aktsomhetsområde for flom, med teoretisk maksimal 
nivåstigning på inntil 2 – 3 meter.  Det er registrert dybde på 2,0 meter eller mere ned til grunnvannsstand.  
 
Vann 
Eksisterende boliger mottar i dag privat vannforsyning fra en grunnvannsbrønn sør for tiltaksområdet. En 40 mm 
PE-ledning ligger på utsiden for grusveg til adr.164 og 166, med avgreininger til hver enkelt bolig inkludert 
stoppekraner. Trykket er kjent for å være relativt lavt. Ved behov for større uttak i forbindelse med gårdsdrift, 
spyling og annet kan forbruksvannet forsvinne hos enkelte brukere. Det er ikke kapasitet for brannslukking i 
området.  
 
Adkomstveg (Gammelvegen) gjennom tiltaksområdet går videre østover til Krangsås høydebasseng 
(kommunalt). Avstanden til bassenget er på ca. 400 meter. Den ligger på kote +99.1, med maksimalt vannivå på 
3,9 meter (volum 500m3). Bassenget mottar vann fra Solstadåsen høydebasseng via en 280 mm PVC – ledning. 
Bassenget forsyner Børsa, med avgreining mot Bøgset/Buvika.  
 

 

3.2 PLANLAGT SITUASJON 
Se vedlagt tegning H01.  

Spillvann 
Skaun kommune planlegger ny kommunal spillvannstrase langs vestsiden av fylkesvegen. Dimensjon er opplyst 
til å være 200 mm. Fremfor bruk av lokale løsninger vil det være muligheter for tilknytning til offentlig anlegg. Da 
tiltaksområdet har et godt markert vannskille, kan det være mest hensiktsmessig å fordele avløpet mot nordvest 
og sørvest. Forslag til plassering- og høyde av tilknytningspunkt på kommunal trase er sendt Skaun kommune- 
og Asplan (prosjekterende). Avgreining fra de to tilknytningspunktene befinner seg ved eksisterende/planlagt 
adkomstveg midt på feltet, samt område f_BLK2 i nord. Det tas utgangspunkt i dimensjon på 160 mm. Eventuelle 
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reduksjoner av dimensjoner kan foretas inne på tomta. Avgreiningene arrangeres i kum på kommunal ledning. 
Stikkavgreining under fylkesvegen foregår via rørpressing. På VA-planen er det skissert et par alternative 
traseføringer inne på selve tomta, som kan vurderes nærmere i senere prosjektfase. 
 
Snitt toppbelastning fra samtlige boliger (26 stk., inkl. 23 nye) er beregnet til å være ca. 5,0 l/s.  

Dimensjonskriterier: 
Antall personer per boenhet: 5,0 
Forbruk: 200 l/Pe*døgn 
Timesfaktor: 4 
Døgnfaktor: 4 
Innlekkingsfaktor: 1,0 (nyanlegg) 
Hastighet i rør: 1,0 m/s 
 
Kapasitet i ny kommunal ledning antas som tilfredsstillende for tilknytning av nytt boligfelt.  
 
Vann 
Tilfredsstillende kapasitet for vannforsyning- og brannuttak kan sikres ved etablering av ny vannledning (110 evt. 
160 mm) fra eksisterende kommunal 280 mm vannledning ved Krangsås HB.  

I henhold til TEK-17 forskriften er krav til slukkevann i forbindelse med brannvesenets innsats 20 l/s for 
småhusbebyggelse og 50 l/s for annen bebyggelse. Småhusbebyggelse er blant annet definert via mønehøyde og 
gesimshøyde (9,0 og 8,0 meter) samt antall boligenheter per bygg. Brannuttakspunkt bør ha avstand lik 25 – 50 
meter fra inngang/hovedangrepsveg. Eksakte plasseringer av hydranter på tomt (3 stk.) må avklares og bekreftes 
med lokalt brannvesen. Foreløpig er ikke plasseringene fastspikret. I tillegg må det bekreftes at restrykk på 2,0 
bar kan opprettholdes ved brannuttak. Skulle kapasiteten være utilstrekkelig i brannsituasjoner kan kombinert 
løsning med slukking via brannbil- og uttak fra hydrant være et alternativ, men dette anses som lite sannsynlig. 
Forbruksledninger til boligenheter etableres i kummer ved bruk av manifold/samleflens, og ikke via anboring og 
stoppekraner.  

Overvann 
Infiltrasjonsegenskapene i området anses som uegnet da geotekniske undersøkelser viser at løsmassene 
hovedsakelig består av siltig leire over sand og grus. Av den grunn vil notatet primært fokusere på lukkede 
overvannsløsninger samt overflatebaserte løsninger.  

I dette prosjektet er nedslagsfeltet definert som tiltaksområdet ned til fylkesvegen, ved unntak av busslomme. 
Dette gir et samlet areal på ca. 1,86 Ha. Forutenom tiltaksområdet vil nedslagsfeltet i sin helet inkludere et langt 
større areal da topografien viser stigende terreng mot Haltgrova. Nærmere undersøkelser og beregninger kan 
foretas for å tallfeste eventuelle belastninger fra oppstrøms område. Per i dag er det ikke registrert 
overvannsproblemer som følge av eventuelle tilsig fra oppstrøms terreng. For sikkerhets skyld kan 
overvannsgrøfter etableres som en barriere mot boligfeltene. En slik løsning kan også være til hjelp ved 
håndtering av overvann i flomsituasjoner. Gitt at oppstrøms terreng kun består av dyrket mark, vegetasjon og 
skogsområder kan en beslutning vedrørende grøftetiltak tas etter nærmere undersøkelser, inkludert 
simulering/analyser av området ved ulike regnsituasjoner.  

Siden tiltaksområdet har et godt markert vannskille, vil det også her være mest hensiktsmessig å fordele 
avrenningen mot nordvest og sørvest. VA-planen er for øyeblikket tilpasset slik at nærmere 25% av overvannet 
ledes mot nordvest, og resten mot sørvest. Prinsippet går ut på å fortsette å benytte eksisterende 250 mm 



 
Norgeshus AS v/Plangruppa 
Postboks 161 
7223 Melhus 
 

Postboks 161,   7223 Melhus     Tlf. 815 73500       Orgn.nr. 948 490 412 

 
 

Side 4 av 8 

overvannsledning gjennom fylkesveg i sør, samt etablere ny overvannsledning via rørpressing i nord (160 - 200 
mm). 
 
I dag håndteres overvannet av ledninger, sandfang og forsenkninger i terrenget. Fremtidig situasjon vil medføre 
en merkbar økning i avrenning, som vil kreve tiltak mot overvanns- og flomskader i tiltaksområdet- og 
fylkesvegen. Da løsmassene i området ikke egner seg for infiltrasjon, kan likevel pukkgrøfter med forsenkning i 
terreng etableres med det formål å forsinke overvannet mest mulig. Veggrøftene kan i så måte egne seg bra til 
dette gitt at de uformes til å håndtere overvannsmengder utover vegdreneringa. I tillegg til veggrøftene bør det 
også etableres grøfter i terrenget omtrent ned mot utslippspunkt gjennom fylkesvegen.  
 
Grøftene vil tilpasses terrenget og utformingen av området. For å sikre god utnyttelse av grøfta må det benyttes 
grove fraksjoner mot løsmassene. I nedre ende av grøftene plasseres et sandfang med kuppelrist for å håndtere 
eventuelle overløp fra grøften. Sandfangene etableres med utløp påkoblet stikkledninger gjennom fylkesvegen, 
eventuelt påkobles utløpet til fordrøyningstiltak etter behov. Grøftene kan f.eks. bygges 50 cm bred i bunnen, 
dybde 80 cm og sidekanter med helning 1:1. Ved å plassere laveste punkt på kuppelrista på sandfanget ved innløp 
50 cm over grøftebunn, kan man få etablert et fordrøyningsvolum på noen kubikkmeter i grøfta (porevolum 
grove pukkmasser ≈ 20 - 40%).  
Kantene på grøfta må ha noe margin til kuppelrist, derfor anbefales f.eks. en dybde på 80 cm. Porevolumet i 
massene kan virke forsinkende på vannmengdene. Vannet vil fordele seg i omliggende pukk- og fyllmasser før 
det etter hvert finner veien ut til sandfanget. Resten av vannet vil fordampe eventuelt tas opp av nærliggende 
vegetasjon.  
For å ta et eksempel hvis man bygger rundt 300 meter med slike grøfter innenfor tiltaksområdet, vil man teoretisk 
sett kunne få et potensielt fordrøyningsvolum på 30 – 60 m3 i grøftemassene alene. Dette naturligvis under 
optimale forhold, hvor for eksempel kaldt klima ikke er hensyntatt. Av den grunn vil grøftene i første omgang ha 
som formål å forsinke fremfor å fordrøye. 
Det viktigste med dette tiltaket er at grøftene bygges høye nok til å håndtere mest mulig om ikke alt av 
overflatevann i flomtilfeller. Grøftene må utformes slik at eventuelt «overskuddsvann» i flomsituasjoner ledes 
kontrollert mot nedre del av tomta hvor vannet kan lagres/fordrøyes uten at det forårsaker skader og eller 
erosjon på omgivelsene rundt. 
 
Nedstrøms utslippspunkt fra overvannsledninger og ned til skråning mot bekk er det viktig at det ved behov 
etableres steinplastring for å motvirke erosjon på eksisterende omliggende terreng/løsmasser. Ved selve bekken 
hvor overvannet fra delfelt sør kommer, er det anbefalt i samråd med geotekniker at steinplastring etableres i- 
og rundt bunnen av vassdraget. Forutenom håndtering av erosjon vil plastringen også fungere som en 
stabiliserende såle eller motvekt til et svært bratt terreng mot boligfeltet.  
 

Overvannsberegninger viser at i delfelt nord vil avrenningen øke fra 18 til 40 l/s, i delfelt sør vil den øke fra 50 til 
101 l/s.  

Ved behov for fordrøyningstiltak, kan følgende alternativer anbefales: 

- Betongmagasin 
- Kassettmagasin 
- Fordrøyningsdammer (med eller uten permanent vannspeil, viktig her at fylkesvegen hensyntas) 

Kriterier for overvannsberegninger står oppført nedenfor: 
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Oversikt nedenfor viser avrenning fra tomt før- og etter tiltak, beregnet med den rasjonelle metode. 
IVF-kurver ble hentet fra målestasjon 68862 Trondheim – Voll Moholt Tyholt, periode 1967 – 2009.  
 
Førsituasjon delfelt nord  
Totalt areal: 4366 m2 
Grøntområde: 4042 m2  
Takflater: 232 m2 
Grusdekke: 92 m2 
Redusert areal: 1477 m2 
Konsentrasjonstid: 10 min  
Gjentaksintervall: 20 år 
Intensitet: 124 l/s*Ha 
Vannføring: 18 l/s 
 
Ettersituasjon delfelt nord: 
Totalt areal: 4366 m2 
Grøntområde: 3585 m2  
Takflater: 609 m2 
Asfalt: 172 m2 
Redusert areal: 1778 m2 
Konsentrasjonstid: 5 min  
Gjentaksintervall: 20 år 
Intensitet: 188,2 l/s*Ha 
Klimafaktor: 1,2 
Vannføring: 40 l/s 
 
Klimafaktor angir hvor høy fremtidig nedbørintensitet antas å bli i forhold til dagens. Det er i disse beregningene 
(og andre i denne rapporten) tatt høyde for fremtidig 20-årsregn (ved unntak av førsituasjoner).  

Overvannsavrenning fra spesielt delfelt sør må fordrøyes i forkant av eksisterende 250 mm overvannsledning. 
Iht. Kommunens VA-norm skal overvann i størst mulig grad håndteres lokalt, med kun begrenset eller tilnærmet 
ingen tilførsel av overvann til nærliggende avløpssystem eller resipient. Annet enn grøfta som demmes opp av 
fylkesvegen i delfelt sør, er det som tidligere nevnt ikke registrert overvannsproblemer verken på tomta eller i 
nærliggende områder per i dag. Det overfylte sandfanget kan renoveres eller skiftes ut, samt tilknytning til 
eksisterende 250 mm ledning optimaliseres. I tillegg kan alternative traseføringer vurderes for å fordele 
overvannsmengdene mere jevnt på hver side av vannskillet.  

Notatet tar derfor også høyde for beregning av fordrøyningsvolum. Beregningene her er basert på Aron Kiblers 
metode. I dette prosjektet ble tillatt videreførtmengde satt lik overvannsmengder ved eksisterende situasjon. 
Skulle påslippsmengden likevel vurderes for høy, kan f.eks. påslippskriterier benyttet i Trondheim kommunes 
VA-Norm vedlegg 5 benyttes.  
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Teoretisk fordrøyningsvolum i delfelt nord ble beregnet til 6,5 m3 (videreført mengde lik 18 l/s). En 
mengderegulator kan f.eks. benyttes. Dimensjon utløp fra f.eks. et virvelkammer er vanligvis 160 mm PVC, men 
200 mm kan også benyttes. 

 

 

Teoretisk fordrøyningsvolum i delfelt sør ble beregnet til 30 m3 (videreført mengde lik 50 l/s). 
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Førsituasjon delfelt sør  
Totalt areal: 14262 m2 
Grøntområde: 11714 m2  
Takflater: 948 m2 
Grusdekke: 1600 m2 
Redusert areal: 5327 m2 
Konsentrasjonstid: 15 min  
Gjentaksintervall: 20 år 
Intensitet: 93,5 l/s*Ha 
Vannføring: 50 l/s 
 
Ettersituasjon delfelt sør: 
Totalt areal: 14262 m2 
Grøntområde: 10082 m2  
Takflater: 2375 m2 
Asfalt: 1805 m2 
Redusert areal: 6787 m2 
Konsentrasjonstid: 10 min  
Gjentaksintervall: 20 år 
Intensitet: 124 l/s*Ha 
Klimafaktor: 1,2 
Vannføring: 101 l/s 
 
Sikkerheten i beregningene ligger i klimafaktoren. I tillegg er ikke kapasiteter i overvannsgrøftene hensyntatt.   
 
 
 

4.0 ANDRE GENERELLE OVERVANNSTILTAK SOM KAN VURDERES 
Forutenom ovennevnte løsninger kan lokal overvannsdisponering (LOD) bestå av andre løsninger: 

 

1. Grønne tak med eller uten takfordrøyningsvolum. Et interessant alternativ da grønne tak er i stand til å 
fordrøye inntil 50 – 70% av takvannet. Dette under optimale forhold, samt avhengig av kortere regnvarighet. Et 
mindre fordrøyningsvolum inkludert overløp anbefales etablert under selve vegetasjonen på taket av hensyn til 
kaldt klima når grønt-løsningen vil miste noe av sin fordrøyningsevne.   

 

4. Benyttelse av overvann som ressurs/landskapselement i nærområdet 

Flomveier inkluderer ofte flomsoner, altså områder som kan settes under vann når flomsituasjoner oppstår. Det 
anbefales å undersøke om det finnes naturlige lavbrekksområder både i- og rundt selve boligfeltet, som kan stå 
under vann i ekstreme nedbørsituasjoner uten at det skader nærliggende bebyggelse eller bidrar til fare for liv 
og helse. Her kan også kunstige dammer av mindre dimensjoner benyttes. 

 



 
Norgeshus AS v/Plangruppa 
Postboks 161 
7223 Melhus 
 

Postboks 161,   7223 Melhus     Tlf. 815 73500       Orgn.nr. 948 490 412 

 
 

Side 8 av 8 

Med vennlig hilsen for 
NORGESHUS AS 

 

 

 

  

Christian Sveen   
VVA - ansvarlig / Sivilingeniør   
Mobil 906 17 409  
E-post christian.sveen@norgeshus.no   
LinkedIN   

 

Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
Sentralbord: 815 73 500 

www.norgeshus.no  
 


