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1 . Orientering gitt av
tiltakshaver/
søker

Tiltaket gjelder nytt logistikklager m/kontordel – BRA = 98 000 m2, BYA =
28 000 m2. Arealet inkluderer «tenkte plan» for hver 3. etasje jf
beregningsregler i «Grad av utnytting».
Skisser og foreløpig situasjonskart er framlagt. Nærmere informasjon og
redegjørelse på grunnlag av forprosjektet, er gitt i konferansen.
Søkers/tiltakshavers orientering:

Det antydes at det vil bli 2 byggetrinn, der ca 70 % (15-17 000 m2) oppføres
først. Antatt trafikkmengde vil være 60 bevegelser pr dag (20 inn og 30-40 ut).
Trafikken vil fordeles på semitrailere (vesentlig inn) og laste- og varebiler
(vesentlig ut).
2. Planstatus og arealformål

3. Kommuneplanbestemmelser

Kommuneplan for Skedsmo kommune 2015 - 2026
Reguleringsplan for Bergerområdet – plan-ID 385/05
o Reguleringsformål: Bygninger og anlegg for lett industri og
kontor
Følgende bestemmelser til kommuneplan vil være gjeldende for tiltaket:
Fjernvarme § 1-5.2:
Tiltaket ligger innenfor område for konsesjon for fjernvarme og er derfor
omfattet av krav om tilknytning til fjernvarme jf. pbl. § 27-5 og TEK10 § 148. Kommuneplanens bestemmelser § 1-4 pkt. 3 for tilknytning til fjernvarme
skal ivaretas. Avtale med fjernvarmeleverandør skal foreligge før
igangsettingstillatelse gis, alternativt dokumentasjon for at fjernvarme ikke
kan leveres innen rimelig tid slik at kravet kan frafalles.
Estetikk - § 1-8.4
Det kreves redegjørelse for og vurdering av, tiltakets estetiske kvaliteter.
Geotekniske undersøkelser § 1-8.7:
Det forutsettes at det foreligger positiv geoteknisk rapport før
rammetillatelse gis. Og at geotekniske forhold belegges med ansvar.
Skilt og reklame § 1-8.8:
Plassering av skilt og reklame er søknadspliktig og tillatelse gis midlertidig.
Parkeringskrav/oppstillingsplasser for bil og sykkel § 1-8.9:
Det kreves parkeringsdekning for sykkel i h.t. tabell for «øvrige områder
(utenfor fortettingsområdene)». Her gjelder 1 sykkelplass pr 150 m2 lager
samt 1 sykkelplass pr 70 m2 kontor. Se reguleringsbestemmelsene for krav
til biloppstillingsplasser.
Overvann § 1-8.11.e
Maksimalt 40 % av tomtas areal kan bebygges eller opparbeides med
harde flater som hindrer vann i å trenge gjennom. Omfanget av harde/ikke
harde flater skal fremgå av utomhusplanen. Grønt tak eller
fordrøyningsanlegg for takvann o.a. overvann bør inngå i tiltaket.

4. Reguleringsbestemmelser

SKEDSMO KOMMUNE

Særlige bestemmelser for felt C - § 4.5:
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Det må foretas grunnundersøkelser mht geoteknikk og mulig
forurensning fra tidligere virksomhet, jf reguleringsbestemmelsene §
3.6. Arbeid som omfattes av rapporten skal ansvarsbelegges
før igangsettingstillatelse kan gis jf. pbl. § 28-1. Dersom det avdekkes
forurensede masser, skal det utarbeides en tiltaksplan som skal
sendes kommunen for godkjenning før det kan gis IG – jf
Forurensningsforskriften kap 2.
Utnyttelse av eiendom og beregningsmåte: TU = 60 %
Maksimal gesimshøyde = 17 meter
Parkeringsdekning - § 10
Transport, lager og industri: 1 p-plass pr 200 m2
Kontor: 1 p-plass pr 40 m2
For sykkelplasser vil kommuneplanen gjelde (1/150 m2 og 1/70 m2).
Estetikk §§ 11.2 og 11.6
Utomhusplanen skal godkjennes av hovedutvalg for tekniske tjenester
(HUT).
Bygningens fasader kan kreves fremlagt til politisk behandling.
Støy §§ 11.7 og 11.8:
Det må foretas vurdering av støydempende tiltak med tanke på å
minimalisere støy fra tekniske installasjoner (ventilasjon/klimaanlegg)
og transport, mot tilgrensende boligområder. Særbestemmelsene om
støy i bygge- og anleggsvirksomhet, jf veilederen «T-1442 – 2012».
Tillegg til helseforskriftene for Oslo By av 01.10.75”, gjøres gjeldende
for planområdet (jf reg.bestemmelsene § 11.8)
Rekkefølgebestemmelser - § 12
Feltet kan ikke bebygges ytterligere før nytt vann og avløpsanlegg er
bygget til planområde, etter godkjenning av Skedsmo kommune.
Overordnet VA-plan må innsendes ved søknad om rammetillatelse (jf
eget skjema på kommunens hjemmeside).
Jf øvrige rekkefølgebestemmelser som også knyttes sammen med
igangsettingstillatelser og brukstillatelse.
Utomhusområder - naturinngrep
Regulert offentlig friområde (15 meters sone i h.t. § 8 i
planbestemmelsene) mellom Sandbakkveien/Vardeveien og felt C).
Det skal ikke gjøres inngrep i dette friområdet, dvs fjerne eksisterende
trær/vegetasjon eller endre terreng i denne sonen/friområdet. Dette
grønne 15 meters beltet er svært viktig som buffer for støy/innsyn/i fht
naboene i Vardeåsen og er av den grunn avsatt til offentlig
grønnstruktur i kommuneplanen.
Regulert offentlig friområde mellom felt B og C er også avsatt til
offentlig grønnstruktur i kommuneplanen. Området tillates ikke benyttet
som «riggområde» eller tilsvarende i byggeprosessen. Hvis det på noe
tidspunkt kommer frem at det skal gjøres fysiske tiltak i dette område,
skal dette dokumenteres med en felles parkplan for friområdene i ht §
8 (hvor bl.a. en gjennomgående gang/sykkelvei – i praksis en tursti –
skal vises).
Rekkefølgekrav §12 om gang- og sykkelforbindelse (tursti) i friområdet
mellom felt B og C skal være opparbeidet ned til «Geoparken» før det
gis brukstillatelse for felt B eller C. Det påligger utbygger av Felt B og
Felt C om å finne en felles løsning.
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5. Dispensasjon

Kommuneplanen:
Krav til antall obligatoriske sykkelplasser synes noe høyt, og en reduksjon
kan medføre behov for dispensasjon.
Plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd:
“Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.”

Søknad om dispensasjon kan innvilges dersom plan- og
bygningsmyndighetene finner at vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Det er ikke gitt
at man får innvilget søknad om dispensasjon.
Beregnet «grad av utnytting» for tiltaket avviker vesentlig fra tillatt grad av
utnytting. Avviket er så stort at det bør behandles som en mindre endring av
reguleringsplanen (ME). Jf punkt 14 nedenfor.
6. Sakstype

På grunnlag av dokumentasjon og orientering fra bestiller/søker vurderes at
dette er et tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. pbl. § 20-3.
Ansvarlig søkers ansvar er beskrevet i pbl. § 23-4, 23-5 og i SAK10 § 12-2.
Ansvarlig søker/ tiltakshaver skal ha nødvendig kunnskap om plan- og
bygningsloven med tilhørende forskrifter for å kunne utføre sine oppgaver i
byggesaken.

7. Visuelle
kvaliteter/Estetikk

”Ethvert tiltak …skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets
funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering”, jf. pbl. § 29-2.
Det vises for øvrig til bestemmelser i kommuneplan og reguleringsplan.
Det er viktig at store asfalterte flater og parkerte biler ikke blir hovedinntrykket
av anlegget, sett fra Trondheimsveien. Det anbefales å vegetere randsonen
mellom parkeringsplassene og Trondheimsveien med metershøye busker og
evt trær, slik at sonen fremstår mer parkmessig (jf reguleringsbestemmelsene
§ 11.6 som bl.a. sier: «Det skal avsettes soner for parkmessig opparbeidelse i
tilknytning til til de enkelte industriforetak.»

8. Situasjonsplan/
Utomhusplan

Situasjonskart må bestilles fra kommunen. Ved bestilling av situasjonskart fås
godkjent kart, reguleringsplan med bestemmelser og liste over naboer som
skal varsles.
Situasjonsplanen skal være i målestokk og blant annet vise:
Tiltaket tegnet inn og målsatt.
Avstand fra tiltaket til eiendomsgrenser, senterlinje vei og eksisterende
bebyggelse på egen og på naboeiendom(mer).
Adkomst med frisiktsoner, kjøreareal, biloppstillingsplasser og snuplass
på egen eiendom, snuradier osv.
Tiltaket utløser krav om utomhusplan. Aktuelle elementer som skal
vises og redegjøres for på planen:
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overflater
flomveier
bygning som viser innganger/adkomst,
parkering og trafikk skal vises på området med adkomst/utkjøring,
snu- og vendeplass, svingradier, fremkommelighet for
kjøretøyer,
adkomstveier (stigning, bredde, frisiktlinjer, ledelinjer for
svaksynte),
belysning,
universell utforming
renovasjonshåndtering som viser plassering av beholdere samt
oppstillingsplass og fremkommelighet for renovasjonsbil.
varelevering, praktisk plassert mht. skjerming med vist
oppstillings-, snu- og vendeplass for varebil (med påførte
svingradiuser).
vegetasjon (jf kommuneplanbestemmelsene § 1-8.5.f om
vegetasjon for pollinerende innsekter (dvs humle- og
bievennlig)). Se også avsnitt 4. Reguleringsbestemmelser vedr.
regulerte grøntområder.

9. Naboforhold

Naboer, gjenboere og andre som kan tenkes å bli berørt av tiltaket skal
varsles, jf. pbl. § 21-3.
Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, T1442, Kap. 4 forutsettes ivaretatt.

10. Vann-, avløp- og
overvannshåndtering

Tilknytting til kommunalt vann- og avløpsnett skal godkjennes av
kommunalteknisk avdeling. Søknad om tilknytting sendes inn på skjema
for søknad om sanitærabonnement. Det er eget søknadsskjema for
tilknytting ved rammesøknad og IG-/ett-trinns-søknad. Godkjenning må
foreligge før saken kan tas til behandling, både ved ramme, IG og ett-trinn.
For informasjon om offentlig vann- og avløpsnett, ta kontakt med
kommunalteknisk avdeling (Tone Helland – tlf.: 66 93 84 61 –
tonehll@skedsmo.kommune.no).
Det må evt tinglyses rettighet til oppkobling til privat vann- og
avløpsledning.
Tomtas infiltrasjonskapasitet må beregnes. Det må tas høyde for 200-års
nedbør med klimafaktor 1,5.
Overvann skal håndteres på egen eiendom. Overvann må ikke sendes
videre nedover veinettet da området nedstrøms allerede har problemer.
Det finnes ingen ledninger ved tomten, men det vil være mulig å anlegge
en pumpeledning for overvann opp til kommunal overvannskum ved
Vardeveien, hvor det kan slippes på 5 l/s.
Overvannsplan må utarbeides som viser at overvannet tas hånd om på
egen tomt, eventuelt med en overføring til kommunalt nett på 5 l/s via en
pumpeledning. «Treleddsstrategien» skal legges til grunn ved utformingen
av planen.
Spillvann: Det finnes ingen kommunal spillvannsledning ved tomten.
Spillvannet må pumpes bort til kommunal kum ved Vardeveien.
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Vann hentes fra kum SID:213273 ved tomt 57/69 og skal kobles sammen
med kum SID: 39405 i Sandbakkveien (ca. v/nr.1) for å få en ringledning.
Kommunen kan levere 50 l/s.

11. Adkomst

12. Uttalelse/
godkjenning fra andre
myndigheter, jf pbl § 21-5
og SAK § 6-2

Avkjøringstillatelse og forutsettes å foreligge fra vegvesenet før
igangsettingstillatelse kan gis.
Evt bruk av kommunal nabotomt for anleggelse av veiadkomst, anbefales
medtatt i reguleringsendring.
Arbeidstilsynet vedrørende: Faste arbeidsplasser,
Akershus Energi Varme AS vedrørende: Tilknytning til fjernvarme,
Ledningseier må kontaktes: Nedre Romerike vannverk, Hafslund nett,
Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) vedrørende:
Slokkevann, adkomst for utrykningskjøretøy, særskilt brannobjekt,
Sivilforsvaret vedrørende: Søknad om fritak fra krav om bygging av
tilfluktsrom for næringsbygg over 1000 m2.
Skedsmo kommune, ekspedisjon i 4. etasje i Rådhuset vedrørende:
Situasjonskart til bruk i byggesaken samt vannmåler
Skedsmo kommune, kommunalteknisk avdeling vedrørende: Skedsmo
kommune, kultursektoren vedrørende: Kulturminnevernplan, grøntstruktur
(geoparken)Statens vegvesen region øst vedrørende: Tilknytning til
Trondheimsveien
Søker kan selv legge saken fram for andre myndigheter.

13. Prosjekteringsgrunnlag

14. Forutsetninger for en
eventuell tillatelse

Plan- og bygningsloven med forskrifter
Kommuneplanens arealdel 2015-2026 vedtatt 10.06.15
Reguleringsplan 385/05 med endringer
Forskrift om vann og kloakkavgifter i kommunen. (desember 2013)
Vei- og gatenorm for kommunen (august 2012)

Mindre reguleringsendring anses mest hensiktsmessig på grunn av tiltakets
beregnede TU. Dette gir best forutsigbarhet. Dispensasjon fra TU 60 % til TU
175 % kan ikke behandles som dispensasjon etter plan- og bygningsloven.
Det anbefales at utbygger av Felt B og Felt C fremmer felles endringssak, da
begge tiltakene er avhengig fra dispensasjon fra reguleringsplanens
bestemmelser om %TU. Vår anbefaling er derfor at dere går i dialog med
aktørene på felt B (Otto Olsen) og fremmer felles forslag til mindre endring av
reguleringsplanen.
Felt C har i tillegg en liten justering av radien på atkomst fra regulert
rundkjøring som må foretas. Denne kan berøre kommunal eiendom
(geoparken). Det forutsettes enighet med kommunen om grensejustering (Per
Gunnar Plassen – tlf.: 66 93 83 08 / perp@skedsmo.kommune.no ).
Når dere har blitt enige om hvilken plankonsulent som skal benyttes, kan
konsulenten kontakte Planavdelingen v/Lena Skjølås Bilic (66 93 84 72 /
lenas@skedsmo.kommune.no) for videre fremdrift (annonsering/varsling,
utarbeidelse av «miniplanbeskrivelse», reviderte reguleringsbestemmelser,
revidert plankart; begrenset høring hos overordnede myndigheter med mer).
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Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferansen kun har karakter som gjensidig orientering og at den ikke
gir noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nabomerknader, uttalelser fra offentlige
myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, forlenget
saksbehandlingstid og endring av saksbehandlingsprosessen.
Referatet skal vedlegges byggesøknad som fremmes på grunnlag av denne forhåndskonferansen.
Evt. uenighet om referatets innhold bes kommunisert til undertegnede snarest mulig.
Sted / Dato
Lillestrøm, 20.12.2016

Underskrift
Byggesaksavdelingen /Per Chr. Tellefsen - pertel@skedsmo.kommune.no

Fakturagrunnlag (spesifikasjon av gebyrer) og faktura (til betaling) ettersendes.
Med hilsen
Per Christian Tellefsen
Dokumentet er elektronisk godkjent
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NO 915 251 293 MVA

1.

Sammendrag
Dette notatet omhandler VA i forbindelse med rammesøknad for nytt lagerbygg med
kontorer for Bertel O. Steen på Berger. Tomten har et totalt areal på 48 154 m2. Overvannet
håndteres i hovedsak lokalt på tomten ved hjelp av infiltrasjonsmagasin, regnbed og
gressarmering. Det søkes Skedsmo Kommune om et regulert påslipp på 5 l/s ved hjelp av
pumpeledning til Sandbakkveien. Trygge flomveier sikres ved hjelp av avledende tiltak langs
fjellskjæring vest og nord for tomten. Det søkes i tillegg om 1,58 l/s forsyningsvann fra
kommunalt nett ved å opprette ringledning mellom kum 213273 og 39405 og påkobling av
3,5 l/s spillvann i Sandbakkveien. I tillegg er det prosjektert brannkummer og hydranter
og et sprinkelbasseng for å sikre brannslukking av bygget. Vedlagt er oversiktstegning 01
VA 01 00 00, plantegning 02 VA 01 00 00 og beregninger for overvannshåndtering og
infiltrasjonsmagasin.

2.

Innledning
Det planlegges bygging av et nytt lagerbygg med kontorer for Bertel O. Steen Logistikk på
tomt med Gnr./ Bnr. 58/487 på Berger i Skedsmo Kommune. Tilhørende lagerbygget
planlegges utearealer med kjørearealer, oppstillingsarealer for lastebiler og
parkeringsplasser for de ansatte. Figur 1 viser tomtens plassering.

Figur 1: Kartutsnitt viser plassering av tomten
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Tomtens totale areal er 48 154 m2 og består av Bygg 1 med areal 15 358 m2. Det er lagt
opp til mulighet for utvidelse av bygget, og mulighet for et fremtidig Bygg 2. I byggetrinn 1
skal kun Bygg 1 bygges uten utvidelse, men i beregningene og løsningene beskrevet i dette
notatet er det tatt høyde for Bygg 1 med utvidelse og Bygg 2.

3.

Overvannshåndtering

3.1

Grunnforhold og muligheter for infiltrasjon
Det er oppgitt av geotekniker Svein Torsøe at det er gode muligheter for infiltrasjon i
området. Det antas at grunnvannet ligger lavt, ned mot faste lag i grunnen og 3-7 meter
under terreng.

3.2

Overvannsberegninger
I overvannsberegningene utført for tomten til Bertel O. Steen Logistikk Berger er IVF-kurver
fra Gardermoen Sør benyttet. Forutsetninger for beregningene er returperiode 20 år og
klimafaktor 1,5. Tabell 1 viser oversikt over de ulike arealene i tomten med tilhørende
avrenningskoeffisient.

Areal [m2]

Avrenningskoef.

Grøntområder inkl. regnbed

432

0,5

Vei/Parkeringsplass

10 539

0,9

Tak (m/ utvidelse)

25 221

0,9

Gressarmering

3 427

0,6

Områder til infiltrasjon

8 535

0

Totalt

48 154

Tabell 1: Oversikt over areal og avrenningskoeffisienter
Se vedlegg 3, vedlegg 4 og vedlegg 5 for resultater fra overvannsberegningene.
3.3

Løsning for overvannshåndtering
Overvannshåndteringen på tomten tar utgangspunkt i å behandle mest mulig overvann på
egen tomt ved hjelp av infiltrasjon. Det søkes om påslipp av 5 l/s overvann til kommunalt
nett.
Overvannshåndteringen for området baserer seg på Norsk Vanns 3-trinnsstrategi.
1. Fang opp og infiltrere alle små regn
Små regn ledes i hovedsak til infiltrasjonssandfang, regnbed og gressarmering.
Vann fra takrenne osv. ledes til infiltrasjonsmagasin.
2. Forsink og fordrøy større regn
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Større regn fordrøyes og infiltreres i infiltrasjonsmagasin og fordrøyningsmagasin.
3. Sikre trygge flomveier for store regn
Ved rengskyll som overstiger kapasiteten til infiltrasjonsmagasinet, vil vannet ledes
naturlig ut av området til sørliggende parkområder.
Total avrenning som må fordrøyes er 826 l/s. Volumet til infiltrasjonsmagasinet er beregnet
til 850 m3. Inifltrasjonsmagasinet er planlagt som et kassettmagasin av typen Wavin Q-bic
eller tilsvarende med duk som muliggjør infiltrasjon. Se plantegning 02 VA 01 00 00 for
plassering av infiltrasjonsmagasin, fordrøyningsmagasin, infiltrasjonssandfang, sandfang og
regnbed. Det er, i tillegg til tiltakene beskrevet over, planlagt et avledende tiltak langs
fjellskjæringen for å hindre vann fra nærliggende områder å strømme inn på tomten.
Avledende tiltak må tilpasses fjellskjæring vest og nord for tomten.

3.4

Påkobling kommunal overvannsledning
Det søkes om påslipp av maksimalt 5 l/s overvann på offentlig nett. Ettersom det ikke finnes
nærliggende overvannsledninger lavere enn tomten, pumpes overvannet fra
infiltrasjonsmagasinet til Sandbakkveien. Pumpeledningen legges i samme grøft som
vannledning og spillvannsledning. Se 01 VA 01 00 00 for trase og påkoblingspunkt.

4.

Flomveier
Nedbørfeltet til tomten inkluderer deler av Vardåsen nordvest for tomten. I kartutsnittet
under er nedbørfeltet til tomten markert med svart. Avledende tiltak langs tomten og fallet
på terrenget i og rundt tomten vil bidra til å føre overvannet fra nedbørfeltet til terreng
nærliggende tomten. Ved regnskyll som overstiger kapasiteten på overvannssystemet vil
avrenningen ledes naturlig til parkområdene sør for tomten. Trygg flomvei er markert med
blå piler i kartutsnitt i Figur 2. Flomveien vil etter hvert gå videre til Trondheimsveien sør for
tomten.
Størrelsen på nedbørfeltet er etter grove avrenningsberegninger bestemt til ca. 19 ha. Det
påpekes at tiltaket beskrevet i dette notatet ikke har en betydelig innvirkning på flomveiene.
Flomveiene anses derfor som trygge.
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Figur 2: Kartutsnitt med inntegnet nedslagsfelt og flomvei

5.

Vannforsyning

5.1

Påkobling kommunal vannledning
Det opprettes en kommunal VL160 PE ringledning mellom kommunale kummer 213273 ved
tomt 57/69 og 39405 i Sandbakkveien. Det legges opp til styrt boring mellom kum 213273
og VK1. Det kobles på en privat VL160 PE vannledning fra ringledningen i VK1. Denne
vannledningen forsyner Bygg 1 og brannkummer/ -hydranter på tomten. Den private
vannledningen vil også være en ringledning. Vannledningen skal, i tillegg til å sørge for
uttak av 50 l/s til brannvannsforsyning, forsyne Bygg 1 med 1,58 l/s ved maksimal
samtidighet. Bygg 1 forsynes med vann gjennom en VL32 PE fra brannhydrant BH1 til
teknisk rom. Det anmodes om uttak av 1,58 l/s vann til forsyning av Bygg 1. Se 02 VA 01
00 00 for plantegning VA og 01 VA 01 00 00 for oversiktstegning som viser kommunal
påkobling av vannledning.

5.2

Sprinkler
Beregnet sprinkelmengde for Bygg 1 er 9840 l/min. Det forutsettes et uttak av maksimalt
50 l/s fra kommunal vannledning gjennom ringledningen mellom kum 213273 og kum
39405. Det er derfor nødvendig med sprinkelbasseng på egen tomt for å dekke dette
behovet. Det anmodes om uttak av maksimalt 20 l/s til etterfylling av sprinkelbasseng.
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Dette vil medføre at sprinkelbassenget får et volum på 520 m3. Sprinkelbassenget er
planlagt ved teknisk rom, se plantegning 02 VA 01 00 00.

6.

Avløp
Det planlegges en SP160 spillvannsledning fra teknisk rom i Bygg 1 til offentlig
spillvannsledning i Sandbakkveien. Spillvannsledningen vil føres i samme grøft som
overvannsledningen og vannledningen. Det er beregnet at maksimal samtidig
spillvannsmengde for Bygg 1 er 3,5 l/s. Den siste delen av traseen vil spillvannet pumpes.

7.

Drift og vedlikehold
Drift og vedlikehold inngår som en del av FDV-dokumentasjon. Sandfang og magasiner
inspiseres min. 1 gang i året og tømmes/ rengjøres ved behov.
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Side 1 (av 1)

Areal [m2]
558
642
563
449
520

572

413

433

4150

SF15

SF16

SF17

Totalt

Areal [m2]
340
565
549
478
519
405
500
235
3591

SF9
SF10
SF11+SF12
SF13
SF14

Sandfang SF8-SF15

SF1
SF2
SF3
SF4
SF5
SF6
SF7
SF8
Totalt

Sandfang SF1-Aco-drain

Grøntområder
Vei/Parkeringsplass
Tak (m/ utvidelse)
Gressarmering
Områder til infiltrasjon
Totalt

Areal [m2]
432
10539
25221
3427
8535
48154

Gardermoen Sør

IVF Kurve

ACO-drain

1.5
20

Klimafaktor
Returperiode

Overvannsberegninger BOS Logistikk

0.04

0.04

0.06

Areal [Ha]
0.06
0.06
0.06
0.04
0.05

Areal [Ha]
0.03
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.05
0.02

Areal [Ha]
0.04
1.05
2.52
0.34
0.85

0.9

0.9

0.9

Avrenningskoef.
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

Avrenningskoef.
0.9
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

Avrenningskoef.
0.5
0.9
0.9
0.6
0

0.04

0.04

0.05

Red. areal [Ha]
0.05
0.06
0.05
0.04
0.05

Red. areal [Ha]
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
0.01

Red. areal [Ha]
0.02
0.95
2.27
0.21

10

10

10

Vurdert tilrenningstid
10
10
10
10
10

Vurdert tilrenningstid
10
10
10
10
10
10
10
10

Vurdert tilrenningstid
10
10
10
10
0

239.7

239.7

239.7

Intensitet [l/sha]
239.7
239.7
239.7
239.7
239.7

Intensitet [l/sha]
239.7
239.7
239.7
239.7
239.7
239.7
239.7
239.7

Intensitet [l/sha]
239.7
239.7
239.7
239.7

134

14.01

13.36

18.51

Avrenning [l/s]
18.06
20.77
18.22
14.53
16.83

Avrenning [l/s]
11.00
12.19
11.84
10.31
11.20
8.74
10.79
5.07
65

826

Avrenning [l/s]
5
227
544
49

134.29

120.28

106.92

Avrenning totalt [l/s]
18.06
38.83
57.05
71.58
88.41

Avrenning totalt [l/s]
16.00
28.19
40.03
50.35
35.79
24.59
15.86
5.07

300

300

300

Diameter [mm]
160
200
250
250
300

Diameter [mm]
160
200
200
250
200
160
160
160

Beregning av fordrøyningsmagasin mellom SF17 og SF1
Avrenningsarealer
Type

Areal i m2

Koeffisient

Ared i m2

Varighet

Intensitet

qinn

Regnvolum

qut

Nødv.maga.

Min.

l/s*ha

l/s

m3

l/s

m3

Diverse input

Magasinberegning :

121.6
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Godkjenning av overordnet VA-plan før rammetillatelse - gnr 58 bnr 16 og 487, Berger felt C
Vi har mottatt melding med overordnet VA plan for vann og avløp datert 27.4.2017 Som ledningseier
godkjenner vi planen for videre behandling av rammesøknaden.

Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:
1. Minste tillatte avstand fra bygning til offentlige ledninger skal følge krav i kommunens normer VA-norm.
Offentlige ledningers avstand til bygninger skal være det dobbelte av ledningsdybden målt horisontalt til
nærmeste ledning i grøfta, eller minimum 4 meter dersom ikke andre sikringstiltak benyttes. Dette må
dokumenteres før det kan gis igangsettingstillatelse jf. SAK § 19.
2. Før det kan søkes om igangsettingstillatelse i byggesak må det sendes inn VAmelding for utvendig
vann- og avløp med detaljert VA-plan.
3. For bygging av større ledningsdimensjoner/kommunal overtagelse: Prosjektering og utførelse av vann
og avløp skal tilfredsstille krav gitt kommunens tekniske bestemmelser for vann- og avløp (VA).
4. Overvann skal disponeres på egen grunn. Taknedløp skal til terreng. Det tillates maks påslipp til
kommunens overvannsnett på 5 l/s fra planområdet til kommunens overvannsnett kontrollert med
vannføringsregulator.
5. Det skal ikke føres overvann til kommunens spillvannsnett.
6. Det er tegnet inn en stor ledningsdimensjon for SP, vi stiller spørsmål ved behovet for denne
dimensjonen. Dette må det redegjøres for ved søknad om IG.
7. Midlertidig tilknytning til VA f.eks. for brakkerigg må søkes om med egen VAmelding før tilknytningen
etableres. Skjema «VAmelding» benyttes.
8. Eventuelle tinglyste erklæringer for beliggenhet av vann- og avløpsledninger skal legges ved
byggesøknaden.

9. Ved vesentlige endringer av opprinnelig godkjent overordnet VA plan, skal ansvarlig søker sende inn
ny VAmelding med revidert overordnet VA plan.
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10. Det søkes om at VA-ledninger fra kum 213273 til kum 39405 etter bygging skal overtas av kommunen.
Dette er i henhold til avtale. Det forutsettes at kommunens VA norm legges til grunn og følges.

Med hilsen
Tone Helland
overingeniør
Dokumentet er elektronisk godkjent
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