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1. INNLEDNING 
I forbindelse med regulering av nytt bygg for bolig og næring i KV10B (gamle 

brannstasjonstomta) på Lillehammer har vi utredet og laget en grovskisse for ivaretakelse av 

overvann fra bygget og tomten.   

 

Tomten består av ca. 3000 m2 og vil i stor grad bli bebygd med hus og asfaltert/terrasserte 

overflater. Det vil etableres grøntarealer utenfor bolig som vil ligge på dekke over plan 0.   

 

For dimensjonering av overvannsmengder er Lillehammer kommune sin gjeldende VA norm IVF 

-statistikk: 51 for nedbørsmengder benyttet. Se overvannsplan ved returperiode.  

 

Vi har vært i dialog med Lillehammer kommune sin VA avdeling ved Tore William Larsen for å 

avklare tilknytningspunkt til offentlig nett. Det tillates påslipp på 5 l/s til offentlig nett.  
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2. OFFENTLIG LEDNINGSNETT 
Utsnitt 1 under viser 2 mulig tilkoblingsmuligheter for ivaretakelse av overvann. 

 

1. Fellesledning AF 450-K i Tomtegata Nord for tomten.  

2. Overvannsledning OV 500-K i Nordsetervegen sør for tomten.    

 

Etter korrespondanse med VA seksjonen i Lillehammer kommune tillates kun tilknytning til OV-

500 på sørsiden av Nordsetervegen. Med maks påslippsmengde 5 l/s.  

 

Terrenget er stigende på tomten mot sør/øst. For å oppnå selvfall på uttrekk må 

tilknytningspunkt trekkes ned mot Gamlevegen. Alternativt må pumpeløsning etableres.  

 

 
Utsnitt 1: 
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3.   FORDRØYNING OG UTSLIPP AV OVERVANN 
Alt overvann fra tomten må fordrøyes med maksimalt påslipp på 5 l/s til offentlig nett. Foreløpige 

beregninger som er utført angir behov for et fordrøyningsmagasin på ca. 100 m3.  

Fordrøyningsmagasinet kan plasseres under bakkenivå utenfor byggets sør/vestside langs 

Nordseterevegen.  

 
Utsnitt 2: Beregning av fordrøyningsmagasin ved 5 l/s påslipp gir behov for volum på ca. 100 m3 til fordrøyning.  

 
Utsnitt 2.  

 

Under i utsnitt 3 er plassering av fordrøyningmagasin skissert. Det er foreløpig tatt 

utgangspunkt i Ø1600 betongrør med lenge på 50 meter som legges på utsiden av bygget.  

 

Det foreslås å legge overvannsledninger rundt bygget på begge sider (nord og sør av bygget) 

opp til Lars Skrefsrudsgate for å ivareta lavpunkter rundt bygg og mulighet for utspyler på tak og 

fra terrasser samt tilknytning av stikkledninger for innvendige takvann. Alle nedløp føres via 

fordrøyningsmagasinet før utslipp stupes ned til 5 l/s.  

 
Utsnitt 3 




