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INNLEDNING

VA-anlegget må detaljprosjektertes før søknad om igangsetting for hele eller deler av feltet.
For all prosjektering av VA-anlegg vises til Øvre Eikers VA-norm, med vedlegg;
http://www.va-norm.no/ovre-eiker/

I forbindelse med revidert planforslag for område B18, plankart datert 27.06.18, er det
utarbeidet en ny plantegning, HB502 Prinsipplan VA B18, som viser revidert forslag til VA-
løsninger og traseer. Disse traseene må revurderes i detaljprosjekteringen, avhengig av
endelig utforming av delområdene. Overvannledninger ifm internt overvannshåndtering på
tomtene er ikke vist. Området til ev infiltrasjon og fordrøyning er vist.

1.1 Vannforsyning
Hele planområdet kan knyttes til vannforsyningen fra etablert høydebasseng i Lautjernveien.
2 av tomtene vil få et meget lavt trykk og de må etablere et trykkøkningsanlegg for å få
tilfredsstillende trykk med hensyn til drikkevann. Avhengig av byggehøyder er det flere av
tomtene som bør vurdere privat trykkøkning på drikkevannet for tilfredsstillende trykk.

Det er etablert en trykkøkningsstasjon lengre ned i hovedfeltet som er dimensjonert for 24 l/s
og pumper opp til høydebassenget. Høydebassenget består av 2 bassenger som er
dimensjonert for et volum på totalt 658m3. Qhmaks er totalt 61 l/s. I dimensjoneringsgrunnlaget
er ‘videre utbygging’ dimensjonert for 180 boliger med 3 PE pr bolig. De to siste aktuelle
feltene B18 og 19 i Harakollen kan utbygges med ca. 140 boliger, og eksisterende
vannforsyning og volum i høydebassenget ansees som tilstrekkelig.

For forsyning av brannvann vil eksisterende forsyning fra høydebassenget være
tilfredsstillende for hele feltet, da kravet til tilgjengelig trykk kun er 10 mVs på ledningen.
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Trolig vil blokkbebyggelse (i (B18_B) få et slokkevannskrav på 50 l/s i henhold til
preaksepterte ytelser i byggeforskriftene.  Da må vannforsyningen dimensjoneres for 50 l/s
mot 10 mVs trykk, i en time, i tillegg til forbruksvann. Det er verdt å merke seg at for å få ut
50 l/s er det nødvendig med minst to uttakspunkt. For øvre deler av feltet holder det trolig
med en kapasitet på 20 l/s mot 10 mVs for å tilfredstille preaksepterte ytelser for
byggeforskriftene.

Hele feltet får vann, via ny vannkum ved tilknytningspunkt spillvann og overvann ved
kummene 38287 og 38286, og via ny vannkum ved eksisterende vannkum 38389. Det
etableres en ringledning Ø150 inn i feltet fra begge tilknytningspunkt via hovedvei SKV2 og
GS1.

Forsyning til slokkevann for brannvesen og sprinkling prosjekteres i utgangspunktet etter
Øvre Eikers VA-norm med vedlegg, spesielt vedlegg 3-3 Retningslinjer for
slokkevannsforsyning, Prosjektering av VA-anlegget bør koordineres med brannkonsept for
planlagt bebyggelse, siden byggeforskriftene kan vise seg å stille krav utover VA-normens
bestemmelser.

Det foreslås å etablere ny vannkum VK1, på etablert vannledning Ø160, mellom
vannkummer 38306 og 38307 og inn til B18. VK2 etableres mellom eksisterende
vannkummer 38389 og 38307. Begge disse punktene får da tosidig forsyning med Ø160 fra
hovedledning Ø160 - Ø280.

Etablert vannledning Ø160, med tosidig forsyning fra hovedledning Ø280, har kapasitet til å
forsyne feltet med 50 l/s fra høydebassenget, med 2 stk Ø150 (innvendig diameter) ledninger
inn til felt B18, med tilfredsstillende resttrykk i øvre del av feltet, dersom planlagt bebyggelse
krever 50 l/s i delfelt B18_B. Dersom bebyggelsen krever 20 l/s er det nok med en Ø150
vannledning (innvendig diameter).

Endeledninger må etableres med lufteventiler i vannkum.

1.2 Spillvann
Ny spillvannsledning Ø160, fra nytt boligområde, tilknyttes eksisterende nett i spillvannskum
38286.

Tomtene 18 og 19 tilknyttes eksisterende spillvannsledning nedenfor eksisterende
spillvannskum 38339.

Avhengig av endelig prosjektert fall på spillvannsledninger må ledningsmateriale i PE
vurderes, ev utførelse med strekkfaste mufferør. Det må påregnes grunnvannssperre i
grøftetraseer.

1.3 Overvann
Avrenning etter utbygging skal ikke overstige dimensjonerende avrenning fra dagens
situasjon. For nedbørintensitet legges Askers IVF-kurve til grunn og det skal benyttes en
klimafaktor på 1,5 for å ta hensyn til fremtidige variasjoner.
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Ved utbygging av delfelter skal lokal overvannshåndtering planlegges ut fra endelige
utbyggingsplaner, sett i forhold til utforming, plassering og høydesetting.

Grunnen oppe i feltet består av et tynt dekke med skogsjord over fjell og gir liten mulighet for
infiltrasjon av overvann, og fordrøyning av overvann må planlegges. For disse
eneboligtomter vil det sannsynligvis være best med egne lokale anlegg for hver tomt, med ev
mulighet til infiltrasjon i grunnen lokalt, og redusert overløp til overvannsledning ut av
området.

For avrenning fra veioverflater og for felt B18_B er areal ned mot hovedvei SKV2, ved
laveste kote +105 gunstig for etablering av overvannsmagasin. Det kan søkes og etablere
kontakt med ev løsmasser i jordekant ved lavbrekk SKV2. Er det mulig å infiltrere kan det
etableres infiltrasjonssjikt av pukk mot løsmasser. Veifylling kan benyttes til magasin i
kombinert med et magasin som kan spyles og vedlikeholdes.

Det er ingen lokale bekker i området som er gunstige for punktutslipp fra
fordrøyningsmagasiner og grunnen er ikke godt egnet til infiltrasjon. Det foreslås at et strupet
overløp fra fordrøyningsanlegg videreføres til etablert overvannledning Ø200 i kum 38287.

Overvannsledning videre er tilknyttet tidligere etablert fordrøyningsmagasin ved innløpskum
38494 og er videreført ut i den store bekken gjennom Harakollen.

Nye flomveier, som trer i kraft når kapasiteten til oppsamlingssystem overstiges, eller at
oppsamlingsystemet ikke fungerer, må planlegges og etableres, eksisterende og ny
bebyggelse må sikres mot flomvann. Det er ikke noe større nedbørsfelt som drenerer mot
dette utbyggingsområdet og byggeforskriftenes preaksepterte ytelser for fall ut ifra bygg vil
normalt ivareta dette hensynet. Flomvann ledes til nedenforliggende grøntarealer.


