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1 Innledning, målsetting 

1.1 Innledning 

Finansgruppen Prosjekt AS skal bygge ut etappe 2 av Ørnvika boligfelt. Første del av denne etappen består i 

regulering av delfeltet BK3. Delfeltet tenkes bygget ut i to etapper, etappe A og etappe B, der B i øst bygges ut 

først.  

Første etappe (delfelt B) består av 3 tomter med t-mannsboliger (tomt 3, 4 og 5). Andre etappe (etappe A) 

består av to tomter (tomt 1 og 2) med tomannsboliger. 

WSP Norge utfører reguleringsarbeidet, og Norconsult bistår med VA-rammeplaner for delfeltet. 

Denne VA-rammeplanen har som mål å vise: 

• Prinsippløsning for tilknytning og håndtering av vann, avløp og overvann i delområdet samt 

sammenheng med eksisterende system. 

• Vurdere overvannsbelastning på eksisterende avløpssystem. Overvann skal håndteres etter gjeldende 

krav og må ikke tilføres offentlig ledning uten kommunens samtykke. 

Det er angitt noen krav og prinsipper for vannhåndtering. 

For det aktuelle området er det ikke nedstrøms konflikter med flomveier. 

1.2 Målsetting 

Planen skal vurdere og foreslå løsninger for vannforsyning, overvannshåndtering og spillvannsløsning, med 

forslag til tilknytningspunkt mot eksisterende kommunale hovedledninger for vann og avløp. Videre vurderes 

overvannsavrenning for området, med forslag til tiltak og vurderinger for håndtering. 

Planen vil hovedsakelig omhandle prinsipper og overordnede løsninger, men inneholder også 

dimensjonering for å synliggjøre omfanget for overvann.  

 
Løsninger i denne planen skal ivareta tilstrekkelig tilknytningsmulighet og kapasitet for utbyggingen som vist i 

reguleringsplanen. For senere bebyggelsesplaner og detaljprosjektering av fremtidig utbygging og 

infrastruktur skal den overordnede planen være premissgivende og avklarende. Detaljplaner skal 

plangodkjennes av fagetaten, Kristiansund kommune, Kommunalteknikk.  
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2 Beskrivelse av reguleringsplanen og andre forutsetninger 

2.1 Planområdet 

Planområde, BK3 ligger på Frei i tilknytning til Ørnvika boligfelt. Området ligger i skrånende terreng mot nord 

sør for Rabben. Området skal bygges ut i to etapper, BK3A i øst (tre tomter) og BK3B (to tomter) i vest. 

2.2 Del av reguleringsbestemmelsene som omhandler VA og overvannshåndtering 

 

Vann, spillvann og overvann er omtalt i reguleringsplanens bestemmelser i kap. 3.1 fellesbestemmelser, 

kap. 3.7 Vann og avløpsnett, kap. 5.5 Sikringssone midlertidig infrastruktur, og kap. 7, 

rekkefølgebestemmelser.  

 

All bebyggelse skal legges slik at laveste gulvhøyde i etasjer med sanitære installasjoner ikke anlegges 

lavere enn angitt i krav om minimum overhøyde spillvannsledning og gulv. I denne VA-rammeplanen er det 

kontrollert at angitte kjellergulvskoter er tilstrekkelig i forhold til dette kravet.  

2.3 Reguleringskartet 

Planforslaget er vist under. 

 

 

Figur 1: Reguleringskartutsnitt  
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2.4 Grunnlagsmateriell 

Løsninger og forutsetninger for hovedledninger i gata mht. vann, avløp og overvann er vurdert i henhold til 

grunnlag utarbeidet for reguleringsplanen for hele feltet. Hovedgrep er avklart dialog med kommunalteknikk i 

Kristiansund kommune. 

Videre er det lagt til grunn å benytte deler av de samme grep for overvannshåndtering og øvrig tilknytning 

som for delfelt BK1 øst, i Rabben sør. 

 

Følgende grunnlagsmateriell er benyttet: 

• Digitalt kartgrunnlag (grunnkart og ledningskart fra Kristiansund kommune) 

• Planer for hovedledninger i Rabben 

• VA-normer for Kristiansund kommune 

• Planer for tilknytning av delfelt BK1 i Rabben sør 

 

Utsnitt fra vedtatt reguleringsplan for hele Ørnvika-feltet – Ørnvika Vest.  

 

Figur 2:  Vedtatt reguleringsplan, Ørnvika Vest.  
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3 Eksisterende forhold 

3.1 Eksisterende ledninger og restkapasitet 

Eksisterende ledninger ved planområdet er vist på figur: 

 

 
Figur 3:  Eksisterende ledningsanlegg/tilknytningsmuligheter. 

 

 

Eksisterende hovedledningsnett i Rabben: 

Spillvannsledningen er i dimensjonert for å motta spillvannsavløp for delfeltene langs Rabben nord 

(reguleringsplan Ørnvika Vest). Eksisterende hovedledning har dimensjon Ø160mm.  

Vannledningsnettet skal i normal forsyningssituasjon ha tilstrekkelig kapasitet for slokkevannforsyning innen 

planområdet i tillegg til normal vannforsyning. Distribusjonsledningen for vann i Rabben har dimensjon 

Ø160mm (SDR 21).  

Overvannsledningen skal være dimensjonert for å motta overvann fra tomter med noe fordrøying. Ledningen 

har dimensjon Ø400mm, og har utløp i bekken nord for kryss Rabben x Rabben. Planområdet ligger nært 

utslippspunktet. 
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Det er etablert hovedledninger i Rabben nord for BK3B. På denne strekningen er det lagt ut ett sett 

stikkledninger (Ø32mm VL, Ø110mm SP og Ø110 mm OV).  

Stikkene kan ikke betjene hele delfelt BK3B.  

 

Foran etappe 2 (BK3A) er det ikke etablert verken hovedledningsanlegg eller stikk. Her har man mulighet til 

å etablere stikkledninger i tilstrekkelig dimensjon til hver av tomtene.  

Ved utbygging av delfelt BK3A må dermed hovedledninger i gata (Rabben) forlenges. 

 

4 Prinsippløsninger VA for delfeltet 

4.1 Tilknytningspunkter 

 

Vann, spillvann og overvann skal tilknyttes hovedledninger i gata (Rabben) nord for tomtene. 

Stikktilknytninger skal som minimum følge sanitærreglementet.  

 

Etappe 1 – Delområde BK3B 

 

Se tegning H001. Ledningsplan for BK3B. 

Stikkledninger tilgjengelig for delfeltet har ikke tilstrekkelig dimensjon. 

  

For spillvann er det lagt ut Ø110mm. Vi anbefaler at denne benyttes for østre tomt (tomt nr. 5) og at det 

legges ut ytterligere en stikkledning, Ø125mm for tilknytning av de to neste boligene (tomt nr. 3 og 4).  

For vann er det lagt ut Ø32mm PE SDR11. Vi anbefaler å knytte en ny stikkledning i tillegg, Ø40 mm PE 

SDR11 til bruk for tomt nr. 3 og 4.  

 

For overvann er det lagt ut Ø110mm ledning. I tillegg anbefaler vi tilknyttet en ny ledning, Ø200mm. Vi 

foreslår at begge stikkene benyttes til bruk i perioder med stor tilrenning.  
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Figur 3:  Tilknytning for BK3A.  

 

 

Etappe 2 Delområde BK3A 

 

Se tegning H002 Ledningsplan for BK3A og BK3B. 

 

Det foreslås lagt ut ett sett stikkledning pr. to-mannsbolig slik: Spillvann: dimensjon Ø125mm PVC SN8. 

Overvann: Ø125mm PVC SN8 og vann, Ø40mm PE SDR11.  

 

 

Figur 4:  Tilknytninger for BK3A. 
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Ved utbygging av etappe 2 (BK3A) må hovedledningsanlegget i Rabben bygges ut. Dette må 

detaljprosjekteres, og planer skal legges fram for Kristiansund kommune, Kommunalteknikk for 

plangodkjenning. Plantegninger og dokumenter utarbeides i henhold til kommunalteknisk norm for 

Kristiansund kommune.  

Ledningsplanen, tegning H002 og figur 4 viser ledningsplan for hovedledninger. Det foreslås at den gamle 

Ørnvika-ledningen (overføringsledning over Ørnvikamyrene) som krysser delfeltet skjæres av og knyttes til i 

ny kum V12. Nordre del av denne ledningen settes ut av drift, og søndre del tilknyttes i kummen for å 

opprettholde forsyningen sørover i eksist. ledning inntil hele Ørnvika Vest er utbygd. 

4.2 Slokkevann  

Uttak for slokkevann er anlagt i hovedvegen/gata (Rabben) og dekker tomtene uten ytterligere behov for 

slokkevannspunkter internt på feltene.  

4.3 Overvann og overvannsprinsipper 

 Prinsipp for overvannshåndtering  

 

Overvann tilknyttes hovedledning i gate (Rabben).  

Nasjonale veiledere og normverk legger opp til "Bærekraftig vannhåndtering", der overvannet bør håndteres 

etter følgende prinsipp: 1. infiltrere når det regner litt. 2. forsinke og fordrøye når det regner mye. 3. sikre 

trygge flomveier ved ekstrem nedbør.  

 

For steg 1 er det foreslått benyttet infiltrasjonssandfang og avskjærende grøft i bakkant av tomtene mot 

skjæring. Videre er det forutsatt at tomten opparbeides utenfor stor andel tette flater. Alle tre er grep som gir 

en viss infiltrasjon. I infiltrasjonssandfangene er det  

For steg 2; vil avskjærende grøft forsinke avrenningen fra tilliggende område sør for tomtene og for søndre 

del av tomtene som skal ha fall fra boligene. Også et infiltrasjonssandfang vil forsinke/redusere avrenningen, 

samtidig som nødoverløpet vil medvirke til å frakte ut mengder overvann som overskrider 

dimensjoneringskriteriet.  
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Figur 5: Ledningsplan som viser håndtering av overvann for BK3A og BK3B.  

 

 Dimensjonering  

Det er ikke foretatt målinger av vannføring i området. I forbindelse med denne planen er det gjort manuelle 

overslagsberegninger av avrenning basert på den rasjonelle formel. 

Rasjonelle formel: Q = C ∗ i ∗A 

C: avrenningskoeffisient 

 i: nedbørsintensitet (fra relevant IVF-kurve) 

A: nedbørfeltets areal  

 

Returperiode 20 år.  

Nedbørintensiteten er i tillegg multiplisert med klimafaktor, kf, lik 1,2. 

Det er benyttet avrenningskoeffisient 0,3 for for tomteområdene. Koeffisient er valgt ut fra bruk av 

infiltrasjonssandfang og fordrøyende grep. Ledningsdimensjonen på felles overvannsledning  
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Avrenningsfaktor for tomtene er satt til 0,3: Det legges føringer ved tomtesalget (teknisk vedlegg) om at flater 

ikke må fortettes utover visningstomten. Valg av faktor er også gjort med bakgrunn i bruk av 

infiltrasjonssandfang og avskjærende grøft for overvanns som har en forsinkelseseffekt.  

For BK3A foreslås tilstrekkelig ledningsdimensjon til å frakte ut større overvannsmengde en dimensjonert 

(tilsvarende koeffisient i overkant av 0,4).  

 

 Flomveier 

Generelt er det mulige flomveier i vegarealer mot nord. Snøopplaget mellom tomter anbefales fylt opp for å 

unngå at flomvann ansamles her og sikre flomveier i hovedveg/til bekkeløp i nord.  

 

4.4 Juridiske avtaler for liggerettigheter og solidarisk drift og vedlikehold 

Det må etableres juridisk bindende avtaler på hver eiendom som sikrer legge- ligge og reparasjonsrett på 

eiendommene. Videre må det sikres forpliktelse til solidarisk drift, vedlikehold og reparasjon av felles 

ledningsanlegg gjennom juridiske avtaler. Dette bør også opplyses i kjøpspapirer for boligene.  

Dette gjelder alle eiere av tomannsboliger. Avtalene må tinglyses som heftelse på eiendommene.  
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5 Vedlegg, tegninger 

 

H001 Delfelt BK3B. Ledningsplan. 

H002 Delfelt BK3A og BK3B Ledningsplan. 

H010 Kumdetaljer, prinsipp. 

H011 Sandfangdetaljer, prinsipp.  

 


