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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Rambøll Norge AS har etter oppdrag fra Eliløkken Eiendom AS utarbeidet en overordnet VVA-plan
for Eliløkken bruk i Skaun kommune. Henvendelsen gjelder utbygging av felt BK1 og BK2.
Konsentrert småhusbebyggelse – Rekkehus. (Ikke BB) Eiendommen omfattes av reguleringsplan
for Eliløkken bruk, vedtatt 13.12.2018.
Dette er en endring av eksisterende reguleringsplan. Ansvarlig søker/ tiltakshaver ønsker å endre
på prosjektet i forhold til tidligere prosjekt som var utarbeidet samtidig med reguleringsplanen.
Endringer er rotering av bygg, noe som er begrunnet med solforhold og endring av parkeringsareal
grunnet nødvendig støttemur mot vegen Ansvarlig søker/ tiltakshaver ønsker å endre på prosjektet
i forhold til tidligere prosjekt som var utarbeidet samtidig med reguleringsplanen.

Figur [1] – Oversiktsbilde av planområdet.

VVA-planen  er iht. VA-normen til Skaun kommune og har som funksjon å sikre en helhetlig løsning
som gjelder veg, vann- og avløpssystemet. Det understrekes at overordnet VVA-plan kun viser
gjennomførbare prinsippløsninger og at detaljering ikke er godkjent.
Planen er inndelt i med egne kapitler for veg og vann og avløpssystemer.
Kapitel 2, veg
Kapitel 3. Vann og avløpssystemer.

1.2 Grunnlag

 Ved utarbeidelse av overordnet VVA-plan er følgende grunnlagsmateriale benyttet:

· Digitalt kartgrunnlag fra Skaun kommune

· Situasjonsplan utarbeidet av RETT HJEM AS

· VA-norm for Skaun kommune
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· Merknader fra Skaun kommune, kommunalteknikk, der det bemerkes at Skaun kommune
ønsker at veileder som Melhus kommune benytter skal benyttes som mal:

https://www.melhus.kommune.no/veileder-for-utbygging-og-omlegging-av-veg-vann-og-avloep

2 VEG.

2.1 Veg

Alt veg- og veglysanlegg prosjekteres og gjennomføres iht. Statens Vegvesens håndbøker, siste
versjon per juni 2021. For N100 (2019) er ikke denne tilstrekkelig veiledende mht. vegens faktiske
funksjon. På det grunnlag forutsettes det benyttet N100 (2013) for deler av vegen. Dette er
nærmere forklart i tekst nedenfor.

Nytt anlegg ifbm. utbyggingen knytter seg til eksisterende avkjørsel fra Viggjavegen mot
Jonasflata. Videre knyttes anlegget til eksisterende internveg sørøst på Eliløkken. Eksisterende
avkjørsel har i dag iht. kartgrunnlag en vegbredde på 8,5 m. Det forutsettes regulert for hastighet
på 30 km/t, og vegbredde på 6 m + breddeutvidelse, samt fortau med 2,5 m bredde. Dette iht.
N100 (2013) klasse A3.

For internveg sørøst er vegen i dag ca. 6,5 m bred. Grunnet behov for tilrettelegging for myke
trafikanter legges det til grunn 6 m + breddeutvidelse, og fortau på 2,5 m.

Utover dette knyttes nytt veganlegg til hverandre. Herunder følger også at veger foran rekkehus
(bredde 4,5 m) og veg til pumpestasjon (bredde 4 m) tilknyttes de nye internvegene. Det etableres
også parkeringsplasser

2.2 Behov fellesfunksjoner

I forbindelse med reguleringsendringen legges det til grunn at grunnlaget for fellesfunksjoner er
opprettholdt fra opprinnelig reguleringsplan. Herunder følger at behov for fortau, fellesparkering,
søppelhåndtering mm. er videreført også i reguleringsendringen.
Det presiseres her at det har vært dialog med driftsoperatør av pumpestasjon for avklaring og
aksept av prosjektert nedkjøringsrampe.

2.3 Overvannshåndtering

Det legges til grunn at overvannet håndteres lokalt i vegareal ved lukket drenssystem, herunder
etablering av sandfang.

2.4 Belysning.

Det er ikke foretatt lysberegning, men erfaringen tilsier ca 20meter mellom hvert lyspunkt. Dette
vil være avhengig av type armatur og høye på mast. 20 meters avstand er vurdert ut fra lav høyde
på mast, noe som antas vil være riktig i dette tilfellet. Dette må avklares ved teknisk
plangodkjenning.
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3 VA

3.1 Eksisterende situasjon

Dagens bygninger i planområdet er næringsbygg.  Disse skal rives og det skal opprettes et
boligområde med nye 7 rekkehus, samt et leilighetsbygg. Området ligger mellom Viggjavegen og
sjøen. Det er bratt inn mot Viggjavegen, og med fall mot sjøen på platået nedfor Viggjavegen.
Børsa renseanlegg ligger mellom planområdet og sjøen

Figur 1 – Eksisterende situasjon
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Figur 2 – Eksisterende VA  situasjon

Vannforsyning og slokkevann

Eksisterende vannforsyningsnett:
Det ligger en VL 225 nord/nordvest for planområdet. Ledningen kommer fra Børsa sentrum, men
ligger som 160-ledning store deler av veien.
Brannkapasiteten på denne ledningen er på ca. 30l/s.

Det ligger en kum (VK20425) ved innkjørselen til rekkehusbebyggelsen, og en utenfor
renseanlegget nordøst for planområdet. (VK20568)

Spillvann

Børsa Renseanlegg (RA) ligger rett nordøst for planområdet. Inn dit går det flere
spillvannsledninger
En SP 200 ledning kommer sørfra og går igjennom planområdet og inn til Børsa RA.
Spillvannsledningen fra Viggjavegen og inn til Børsa renseanlegg, vil bli omlagt fra Viggjavegen og
ned mot kommunal spillvannskum ved renseanlegget. Hoved trase fra Børsa vil ikke bli berørt.
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Overvann

Det er i dag en eks. kryssende OV400 ? ledning, som må legges om ca 20 meter i nordvest. Det
går overvannsledning også ut fra tomta og ut i sjøen. Kapasitet på disse er ukjent.

3.2 Fremtidig situasjon

Tegning H101 viser planlagt situasjon.

Vannforsyning

 Det er foreslått en ny vannledning (VL160 PVC) i innfartsvei. Om denne kobles til eksisterende
ledning vest for tomten kan vurderes for økt sikkerhet. Ledningen får tre kummer, VK 1, VK2 og
VK3. Kobles på eksisterende Kum VK 20425 det kan vurderes en påkobling mellom VK 7392 og
VK1. Det etableres egne kummer for uttrekk til leiligheter, det planlegges en VL 32 PE ledning til
hver leilighet. Ihht VA norm for Skaun kommune, er det stikkledning til hver leilighet, disse
påkobles i kum.
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Figur 4 – Prinsippbilde av fordelingskum for private vannledninger

Kommunen overtar hovedledninger og kummer. Stikkledninger og stakepunkt blir private.
Manifoil er grensesnittet i vannkummer. (Manifoil er privat).
Eks. VL 225 må omlegges i Nordvest.

Brannvann

Byggteknisk forskrift (TEK17) setter veiledende krav til brannvannsdekning og slokkevann.
Følgende preaksepterte ytelser er gitt i veiledningen til § 11-17 i forskriften:

Rekkehus:
Regnes som småhusbebyggelse og krever 20l/s brannvannskapasitet, det skal være god nok
kapasitet i dagens ledningsnett. Tegning H101 viser dekningsomkrets på 50 meter fra vannkum.
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Leilighetsbygg:
Det er i dag ikke tilstrekkelig brannvannskapasitet på ledningsnettet til 50l/s brannvann for
leilighetsbygget. Tank evt sjøvannspumpe må vurderes.

Spillvann

Eksisterende spillvannsledning legges om fra kum SP 1656.
Rekkehus A og B og deler av F, ledes til ny pumpestasjon Nord vest i planområdet. Selvfall fra
leiligheter inn på SP2 og SP7, til pumpestasjon. Pumpestasjon som pumper opp til SP 1, som leder
spillvannet videre inn til eksisterende kum 20481
Resten av rekkehusene ledes i selvfall inn til Børsa RA via SP1.
Til hvert bygge/ leilighet er det lagt ut stikk for påkobling av spillvann
Pumpestasjon skal planlegges ihht Skaun kommunen VA norm.

Overvann

Grunnet planområdets plassering nede ved fjorden vil det ikke komme krav om fordrøyning
overvannet på tomta, så lenge takvann og overflatevann ledes ut i fjorden. Overvannet føres ut i
fjorden med utløp under laveste lavvann.

Overvann på tomta bør tilstrebes til å føres over bakken, Innkjørsler og landskap kan utformes til å
føre overvann ned mot en eventuell bekk ved gangsti.
Til hvert bygge/ leilighet er det lagt ut stikk for påkobling av overvann
Leilighetsbygget kobles på allerede utlagte stikk

Vannmiljø

«Det er ikke planlagt utslipp eller endringer fra dagens situasjon som vil få negative konsekvenser
for vannmiljøet.»

3.3 Flom og havnivå

Utbyggingsområde ligger så høyt at eksisterende eller fremtidig havnivå ikke vil påvirke området.

Figur 5 – havnivå 2090, med 200 års stomflo (Kartverket)
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Flomsituasjon vil være uforandret, det er et meget avgrenset område, med fall mot sjøen

3.4 Bærekraft

 Skaun kommunes VA-norm setter krav til at VA-anleggene skal være bærekraftige. Det vil si
optimale i forhold til både samfunn, klima og miljø og økonomi.

Overordnet VA-plan utarbeidet med hensikt i at forvaltning og utvikling av VA-tjenester skjer
innenfor naturens tålegrenser, bærekraftig ressursbruk, kostnadseffektive løsninger og brukernes
opplevelse og ivaretakelse.

3.5 Mulige konflikter

1. Omlegging av eks, VL225, Omlegging av OV 400.

2. Omlegging av OV 400?

3. Gnr. 141/ 20. Viggjavegen 123 har i dag privat vann og avløpsledning over planområdet.
Det er en privat pumpestasjon for spillvann som pumper opp til kommunalt nett. Dette må
ivare tas ved detaljprosjekteringene.

3.6 Sammendrag

Tegning H101, viser prinsipper på VA løsninger. Området ligger godt til rette for gode VA løsninger,
Feltet har fall mot sjø, slik at ugunstige fallforhold unngås. Det  må etableres en
spillvannspumpestasjon, noe som må detaljeres ved teknisk plangodkjenning.
Vannforsyningen og løsninger for overvann/ overvannshåndtering synes løst.
Overordnet VA-plan må godkjennes av Skaun kommune og skal legges til grunn for videre
detaljprosjektering.

4 REFERANSER

· Statens Vegvesens håndbøker, siste versjon per juni 2021. For N100 (2019) er ikke denne
tilstrekkelig veiledende mht. vegens faktiske funksjon. På det grunnlag forutsettes det
benyttet N100 (2013) for deler av vegen

· Norsk Vann Rapport 162, 2008: Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering

· Norsk Vann Rapport 193, 2012: Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-
transportsystem

· Byggteknisk forskrift (TEK17), § 11-17: Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

· Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 21, § 21-3: Graving av grøfter som skal avstives

· NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

· VA-norm for Skaun kommune

5 VEDLEGG

· Vedlegg 1 – Tegningsliste og tegninger ihht denne
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