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 VA - og overvannsplan for tre boliger på Solhøgda 

I forbindelse med en reguleringsplan for tre boliger på Solhøgda, ved Røyslimoen i Lilllehammer (se Figur 1), 
så skal det utarbeides VA- og overvannsplan. Da vi anbefaler å kombinere løsningene, så er det laget et felles 
notat. Reguleringsområdet er vist i Figur 2 og 3. 

 

Figur 1 Oversiktskart, hvor omtrentlig plassering av reguleringsområdet er markert med rød sirkel.  
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Figur 2 Plankart for reguleringsområdet.  
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Figur 3 Illustrasjonsplan for reguleringsområdet.  

 

Feltbefaring og feltbeskrivelse 

Den 12. november 2020 foretok Steinar Korsaksel og Steinar Myrabø feltbefaring for å kartlegge 
feltegenskapene, hvordan vannet drenerer i reguleringsområdet, og hvordan vegene og bebyggelsen 
oppstrøms påvirker dreneringen. Som grunnlag på befaringen hadde de bl.a. med seg flomveiskartet vist i 
figur 4.  

Befaringen startet fra krysset Skogforvalter Lies veg/Røyslivegen på «Gamle Solhøgdavegen» til de to 
blokkene på Solhøgda, og en fikk bekreftet at flomveiskartet så ut for å stemme. Det var dårlig med 
overvannshåndtering fra de tette flatene ved blokkene som hadde helning ned mot den nye Solhøgdavegen, 
og det var ingen avskjærende stikkrenner gjennom vegen. Overvann fra det mørkegrønne området i figur 4 så 
derfor i nåværende situasjon ut til å drenere ned mot planområdet.  

Ved nærmere befaring nedover mot planområdet ble det observert en gammel deformert stikkrenne nede i 
løsmassene til «Gamle Solhøgdavegen» som sannsynligvis tidligere avskjærte overvann fra oppstrøms og 
drenerte det ned mot REMA bygget (rett til høyre for det blå punktet i figur 5). Her var det heller ingen tydelig 
grøft i kanten av vegen, så mesteparten av overvann fra oppstrøms vil sannsynligvis også i dag drenere ut på 
og over vegen, og ned mot REMA.  
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Figur 4 Flomveiskart for området med markering av nedbørfeltet til punkt nedstrøms planområdet (fra Scalgo).  
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Figur 5 Flomveiskart med markering av nedbørfeltet oppstrøms planområdet (fra Scalgo). Feltbefaringen antyder at 
flomveien sannsynligvis vil gå ut til høyre rett nedstrøms det blå punktet når det kommer mye overvann fra oppstrøms.  
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Feltbefaringen antyder således at det sannsynligvis i dagens situasjon ikke kommer mye overvann fra 
oppstrøms områder utenfor de naturlige feltgrensene. Det antas derfor at nedbørfeltet for planområdet er det 
som var det naturlige før menneskelige inngrep i området. Siden planområdet ligger på en rygg/høydedrag, 
med minimalt naturlig drenering fra andre områder, så anses plangrensen som nedbørfeltgrense. 

 

Planområdet er i dag hovedsakelig dekt med barskog. Som figur 6 antyder, så er det lite løsmasser i 
nedbørsfeltet, hovedsaklig bart fjell med stedvis tynt dekke. Planområdet antas å ha dårlig infiltrasjons- og 
fordrøyningsevne. Selv om terrenget er relativt flatt, så vil derfor avrenningen få ganske rask respons på 
intense nedbørepisoder.  

 

 

Figur 6 Løsmassekart (NGU 2020) for området. 
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VA tilknytning: 

I forbindelse med reguleringsplanen for Solhøgda er det gjort vurderinger for tilknytning av VA. 

Det skal bygges 3 eneboligtomter på området. Det anses som tilstrekkelig med en felles stikkledning for vann 
og avløp til området som tilknyttes hovedledninger i krysset Røysligvegen – Solihøgdavegen. En 40mm PE 
vannledning kan anbores på 300mm hovedledning. I samme område kan en 125mm pvc spillvannsledning 
tilkobles med grenrør på 200mm spillvannsledning, som felles spillvannsledning for de 3 boligene. Jfr vedlagt 
VA plan for reguleringsplanen GH01 (se vedlegg). Stedlige forhold kan avgjøre hvor det er mest 
hensiktsmessig å etablere tilkoblingen da det i skrivende stund pågår omfattende anleggsarbeid rundt 
prosjektert tilkobling. 

Stikkledningen for vann kan fordeles i 3 separate stikkledninger for vann i V1 med stengemulighet. På 
strekningen anses det som tilstrekkelig å etablere 2 minikummer for inspeksjon og spyling i tillegg til separate 
spylepunkt på hver eiendom, hver tomt må i tillegg ha egen bakkekran på tomten. 

Brannvann: 

Det er innenfor 50m avstand fra innkjøringen til eiendommene en eksisterende brannhydrant, og en brannkum 
sid 465497. Det anses da som tilstrekkelig, og det er ikke nødvendig å etablere egne brannkummer eller 
hydranter i forbindelse med denne utbyggingen. Brannkummene er markert med rød ring på vedlagt 
plantegning 
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Overvann: 

De inngrepene som utbyggingen i planområdet medfører vil kunne endre dreneringen og flomavrenningen i 
og fra området ganske mye. Hvis en ikke etablerer gode dreneringsløsninger og lokaltilpassede tiltak vil dette 
kunne føre til erosjon, vann på avveie og flomskader både innen utbyggingsområdet og nedstrøms. Et viktig 
prinsipp er at en ikke skal øke flomvannføringen til nedstrøms områder.  

Utfordringene i boligområder generelt består blant annet av for liten kapasitet i bekker, grøfter og stikkrenner 
nedstrøms de nye boligområdene. Områder nedstrøms er ofte allerede bebygd uten noe krav til flom og 
overvannshåndtering. Dette gjelder også her. For å ikke øke mengde og hastighet på avrenningen, må en 
derfor gjøre så lite endring som mulig i den naturlige avrenningen, med blant annet fordrøyende 
overvannstiltak.  

Da flomvannføringen nedstrøms ikke skal øke, så anbefales det ved fordrøyningsberegninger å ta 
utgangspunkt i nedbør med 200 års gjentaksintervall og en klimafaktor på 40%. I regnenvelop metoden må en 
benytte nedbørverdier for minst ett døgns varighet. Hvis en opprettholder den naturlige vannbalansen i 
området, forsinker flomavrenningen og bedrer fordrøyningen, så er det lite behov for utregninger. 

 

Viktige prinsipper for overvannshåndteringen i området 

Det bør i utgangspunktet prioriteres åpne løsninger for overvannshåndtering og vurdere muligheter for 
infiltrasjon og fordrøyning. Alle overflater på bakkenivå bør være permeable. Rør bør helst bare benyttes der 
en må krysse veger med stikkrenner ol., eventuelt er dypdrenering et alternativ hvis helt åpne løsninger ikke 
kan benyttes. Dypdrenering er også svært nyttig i/under grøfter og under stikkrenner der det er mulig og 
hensiktsmessig for å unngå iskjøving og tetting av dreneringsveier, samt for å redusere erosjon i bratte 
områder. Det vil også forbedre infiltrasjonen og fordrøyningen i området.  

En må se på hele nedbørfeltet til reguleringsplanen; både hva som kan komme fra oppstrøms områder, i 
utbyggingsområdet og hva som tilføres nedstrøms. Drens-/overflatevann anbefales ledet slik at en får nærmest 
mulig dreneringsfordeling fra hele området til de nedstrøms områdene som de naturlig gjør før utbyggingen. 
Det er svært viktig å ha kontroll på erosjonsfare, sedimenthåndtering, frostproblem og flomvannføring i hele 
utbyggingsområdet. 

Ukontrollerte utslipp til terreng må unngås (gjelder også fra enkeltstående tomter). 

Det må settes av nok plass til drenering og dreneringstiltak. 

Hvis en må føre ekstra vann til bekker/andre dreneringsveier i området (og spesielt nedstrøms), så må en 
gjøre beregninger om de tåler den ekstra belastningen, og ev. gjøre nødvendige tiltak. 

Trygge flomveier bør utredes, spesielt mht. utfordringer med frost; kjøving og igjenfrosne stikkrenner. 

Det bør utarbeides en plan for hvordan en håndterer en ev. flomsituasjon i utbyggingsperioden, spesielt mht. 
å hindre erosjon, sedimenttransport og vann på avveie. 

For at alle tiltakene skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen, så bør det utarbeides en drift- og 
vedlikeholdsplan. Da minimerer en sjansene for flom-/overvannsproblemer, som kan føre til store skader. 
Erfaringer viser at mangel på drift og vedlikehold er en av de viktigste årsakene til skadehendelser ved både 
små og store flomsituasjoner. 
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Menneskeskapte forhold som spesielt må vurderes   

Boliger med tette takflater 

Et godt tiltak er grønne tak, for å ta opp og fordrøye mest mulig vann. Ellers må en ha kontroll på vannet fra 
konsentrerte taknedløp, f.eks. infiltrere/fordrøye vannet ned i pukkmagasin/regnbedd (helst øverst på tomtene) 
før det drenerer ut i løsmassene, ev. ledes til nærliggende drenerings-/veggrøft. 

 

Parkeringsplasser 

Bør ha permeabel overflate av grus el., som armert grus, ev. permeabel drensstein. Hvis det er mulig med 
fordrøyning, f.eks. pukkmagasin under, så bør det vurderes. Drenering videre ledes trygt til nærmeste 
veggrøft/dypdreneringsgrøft. 
 

Veger og grøfter 

Blokkering av vannveier må unngås. En må hindre at vann renner på vegbanen over lengre strekninger, noe 
som kan løses ved utforming av vegoverflaten, lavbrekk og/eller renner på tvers av veger i bratt terreng. 
Grøftene må ha stort nok volum til å transportere både flom- og snøsmeltevann, samt sedimenttransport. I 
bratt terreng bør grøftene ha tiltak for å hindre store vannhastigheter og erosjon, f.eks. steinterskler. Det 
anbefales frostfri dypdrenering i alle grøfter, samt under stikkrenner. Dette vil gi drensveier for vannet, fordrøye 
noe og gi bedre muligheter for infiltrasjon, og være gunstig mot kjøving og isdannelse. 
 
En god løsning er å anlegge VA-traseene (som ofte ligger godt under frostfri dybde) i kombinasjon med 
dypdrenering i flate partier. Dette prinsippet er benyttet i vedlagt VA overvannsplan for Solhøgda. Da oppnår 
en frostfri drenering, fordrøyning og infiltrasjon uten å benytte frostsikringslag, samt at en får store volum 
tilgjengelig til fordrøyning i ekstremsituasjoner. 
 

Stikkrenner og sedimentproblemer 

Der det er fare for mye sedimenttransport bør en enten planlegge for å føre sedimentene gjennom stikkrenna 
(og videre) eller sedimentere/stoppe dem noen meter i forkant. Terskel/sedimentasjonsdam med grov rist kan 
stoppe store steiner, trær/busker ol. Hvis det må være rist i innløpet til stikkrenna, så anbefales det i hvert fall 
en fangrist i forkant. Spesielt sårbare stikkrenner (pga. fare for tiltetting) bør ha et ekstra rør ved siden av og 
etablert noe høyere i veifyllinga. Selv om sannsynligheten for sedimenttransport i utgangspunktet relativt liten 
i planområdet, så kan forholdene i anleggsperioden og etterpå endre seg, slik at ev. ulike tiltak bør vurderes 
underveis i anleggsperioden.  
 
 

Frostproblemer og drenering 

Hvis en har problemer med frost/kjøving, så bør en anlegge dypdrenering ned under frostsikker dybde. Det 
bør vurderes å utnytte VA grøfter så mye som mulig i flate partier. Hvis det ikke går eller er ønskelig, så 
anbefales å bruke Glasopor eller Leca i forbindelse med «dypdrenering» i veggrøfter (med grov pukk på 
overflata i grøfta) og ev. for intern drenering i området med fritidsboliger, som her. Dette for å unngå 
frostproblemer, tilfrosne dreneringsveier/stikkrenner og iskjøving, samt for dypdrenering under stikkrenner, 
samtidig som en fordrøyer vannet. Prinsippskisse for hvordan dette kan gjøres vises i Figur 7. Hvis en ønsker 
grønn overflate (f.eks. gress), så kan det legges et lag med sandholdig vekstjord med god infiltrasjonsevne 
som topplag. 
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Figur 7  Prinsippskisse av grøft for VA, dypdrenering, infiltrasjon og fordrøyning. 

 

Snødeponi 

Lagring av mye snø i området bør unngås. Brøytekanter vil kunne føre til at det er mer snø i grøftene enn 
ellers, og det er viktig å gi plass til smeltevann om våren. Grøftene må derfor etterses og holdes åpne. Det er 
en stor fordel at en setter av god plass til grøftene, slik at de har plass til både vann og snø. 
 

Drift- og vedlikeholdsplan 

For å sikre at dreneringsveiene og -tiltakene fungerer tilfredsstillende i en flomsituasjon og ved vinterforhold 
er det helt avgjørende med gode rutiner for drift- og vedlikehold, og at det da utarbeides en plan for dette. Det 
er viktig med ansvarliggjøring og beskrivelse av rutinemessig ettersyn, samt når det er behov for vedlikehold, 
f.eks. rensk, tining ol. Pass også på at det ikke brøytes snø ned i dreneringsveiene.  
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Vurdering av overvannshåndtering og anbefalinger 

For å minimalisere faren for økte flomproblemer inn, i og ut av planområdet bør en ha en god 
overvannshåndtering. Alt som er nevnt over danner grunnlag for hvor en (Vedlegg OV_01) anbefaler å drenere 
og fordrøye vannet. Hvis denne planen følges, vil det minimere faren for vann på avveie, erosjon og flomskader 
internt i planområdet, samt at en ikke øker flomvannføringen nedstrøms. 

Det er uklart hvor mye overvann som kommer på avveie fra nedbørfeltet markert i figur 5, da det ikke eksisterer 
noen overvannsplan eller kart for hva som er gjort tidligere mht. dreneringen og overvannshåndteringen i 
området. En del overvann må påregnes i en flomsituasjon inn mot grensene til planområdet, og det må tas en 
avgjørelse om det skal ledes trygt ned til REMA bygget eller og en skal lede det inn i den nye veggrøfta med 
dypdrenering i planområdet. Uansett må kommunen sørge for at mesteparten håndteres lokalt oppstrøms, 
bl.a. ved at det etableres ei 600 mm stikkrenne gjennom den nye Solhøgdavegen rett før den første svingen 
ned mot Røyslimovegen. 

Overvannet fra planområdet drenerer i dagens situasjon delvis til «Gamle Solhøgdavegen» og nedover 
veggrøfta til krysset Skogforvalter Lies veg/Røyslivegen. Her er det svært trang og liten plass for å etablere ei 
god nok veggrøft. Derfor anbefales å etablere ei dypdreneringsgrøft ut fra planområdet og ned til grøntområdet, 
og felles drenering (samkjørt med prosjektet med omlegging av Åretta) herfra og ut i Åretta. 

Resten av planområdet drenerer naturlig mot vest og boligene nedstrøms. Her anbefales det å lede minimalt 
med overvann fra nye tette flater. Derfor anbefales at alt takvann ledes ut i dypdreneringsgrøfter, gjerne via 
regnbedd, og fordrøyes lokalt før det slippes kontrollert ut mot «Gamle Solhøgdavegen» i VA-grøftene. Det vil 
også bidra til ekstra fordrøyning, forsinkelse og infiltrasjon av overvannet. Fordelingen av overvann i 
planområdet skal i utgangspunktet være så lik som mulig som før utbygging, men her er det en fordel å lede 
mest til fordrøyningsløsningene som håndterer og dreneres overvannet kontrollert ut av planområdet.  

Det anbefales å vurdere torvtak på bygningene som ekstra fordrøyning og forsinkelse av takvannet (i tillegg til 
at vekstene på taket vil forbruke vann), samt at alle flater på terrenget er permeable. Veien inn til eiendommene 
anbefales å være grusvei. Det samme gjelder for parkeringsarealene ved garasjene, som ev. kan ha armert 
grus eller permeabel drensstein som toppdekke. Hvis det er mulig med ekstra pukkmagasin under 
parkeringsarealene og snuhammer, så bør det vurderes. Drenering videre ledes trygt til nærmeste 
dypdreneringsgrøft på hver enkelt eiendom eller ut i veggrøft. 
 
Der dypdreneringsgrøftene og VA traseene kombineres er det viktig at den 200 mm drensledningen i bunnen 
hele tiden fungerer, slik at det ikke blir stående vann i VA-traseen. Godt tilrettelagte kontroll/spylekummer må 
derfor etableres. 
De områdene som allerede er utbygd (uten gode nok krav til flom og overvannshåndtering) har sannsynligvis 
store utfordringer med flom- og overvannsproblemer, med bl.a. utilstrekkelig kapasitet, fare for erosjon og vann 
på avveie. Dette er uavhengig av den utbyggingen som skjer i forbindelsene med planen som er omtalt i denne 
rapporten. Så i de allerede utbygde områdene, spesielt her oppstrøms, kan det være behov for en rekke ulike 
tiltak for å unngå flomskader og vann på avveie inn i planområdet til de tre boligene. Det anbefales derfor at 
kommunen får utført en sårbarhetsvurdering i disse områdene og deretter vurderer å lage en overordnet flom- 
og overvannsplan (områdeplan) for Solhøgda. Dette er også viktig i forhold til planlagt ny bebyggelse i 
området. 
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Vedlegg: 

VA overvannsplan Solhøgda GH01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 2021-01-19 Grøftesnitt med VA og infiltrasjonsgrøft stekor/stmyr stmyr/stekor stmyr 

01 2020-12-21 VA overvannsplan Solhøgda stekor/stmyr stmyr/stekor stmyr 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 



Felles stikkledningtil 3 boligerPE40 mm VL, PVC 125mmSpillvann

Overvann fra alle takflater ledes til
terreng og infiltrasjon
/fordrøyningsgrøfter, helst via
regnbedd. Oppstillingsplasser for
bil etableres med fordrøyning.
overvann skal fordrøyes iht.
gjeldende krav i kommuneplanen

S1m
iniO

1
m

ini

S2m
ini

O
2m
ini

V1

Reguleringsgrense Eksisterende vannledning
Formålsgense Eksisterende spillvannsledning
Juridike grenser Eksisterende overvannsledning

Prosjektert vannledning
Prosjektert spillvannsledning Leirepropp
Prosjektert infiltrasjonsgrøft
m / dypdrenering Dreneringsretning

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

For reguleringsplan

1:500

3 boliger ved Solhøgda
VA og overvannsplan

GH01

WSP Norge AS

5207366

(gjelder A3)

E02

FORKLARINGER
-

0 10 20 30 40 50 m
1:500

Vannledning tilkobles i
eksisterende kum
SID 465497,
med stengemulighet.
Spillvann tilkobles
hovedledning med grenrør.

Eksisterende brannhydrant innenfor 50m

Vannsig fra infiltrasjonsgrøft
til grøntområde

Infiltrasjon og grøft for stikkledning
må tilpasses bebyggelse på eiendommene

Leirepropp i VA
Infiltrasjonsgrøft

85/48

85/95

85/97

Røyslivegen

Solihøgdavegen

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

E01 2020-12-18 For godkjennelse hos Lillehammer kommune SteKor PetTho StMyr
E02 2021-01-08 Jusert tilkobling til hovedledning vann og spillvann SteKor PetTho StMyr



DR min. 100mm

PRINSIPP OPPARBEIDET INFILTRASJONSGRØFT - VA GRØFT
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min. 400mm

Terrengnivå

Frostsikringslag
glasopor / lecakuler

Fiberduk mot stedlige masser
som lett slipper gjennom vann

Min. 500 mm
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Sprengstein 32-65 fylling
over glasopor / lecakuler
(kult med høyt porevolum)
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Solhøgdavegen

Stikkledning vann 40 (32) mm PE

Stikkledning spillvann 125 (110) mm PVC

Fiberduk under / over glasopor
som lett slipper gjennom vann Min 200 Min 200
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Fiberduk mellom sprengstein og
vegoverbygning / terrengplannering

Drensrør 200mm

"X
:\n

or
\o

pp
dr

ag
\L

ille
ha

m
m

er
\5

20
\7

3\
52

07
36

6\
BI

M
\V

A_
TI

\A
rk

fil
\\I

nf
ilt

ra
sj

on
sg

rø
ft 

So
lh

øg
da

.d
w

g 
- S

te
Ko

r -
 P

lo
tte

t: 
20

21
-0

1-
19

, 1
2:

35
:3

3 
- X

R
EF

 =
 G

rø
fte

sn
itt

 in
fil

tra
sj

on
sg

rø
ft"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

1:20

VA og overvannsplan for 3 boliger ved Solhøgda
Prinsipp VA - Infiltasjonsgrøft

GH20

WSP Norge AS

5207366

(gjelder A1)

E02

GH20 E02

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

D01 2021-01-08 For godkjennelse hos oppdragsgiver SteKor ToGri StMyr
E02 2021-01-19 For godkjennelse hos myndigheter SteKor ToGri StMyr
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