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1 Bakgrunn 
På planområdet har det vært oppført fem bygninger. Fire av disse er revet slik at det i dag kun er et 
bygg som står igjen. Det er nå planlagt at også dette skal rives og at det skal etableres ny 
blokkbebyggelse på området. I den forbindelse må det gjøres en vurdering av muligheter for 
håndtering av overvann fra planområdet. 

2 Eksisterende situasjon  
Fra kommunalt kartverk framkommer det at det skal være eksisterende kommunale VA-ledninger, 
som er lagt fra Skistuaveien og inn mot planområdet. Ifølge Narvik Vann skal ikke planområdet 
være tilknyttet dette overvannsystemet. Det antas derfor at både takvann og overvann håndteres 
lokalt på tomten. Det er usikkert om bygget i Alpinveien 1 (som nå er revet) var koblet til kommunal 
overvannsledning. 

3 Fremtidig situasjon 
Med utgangspunkt i situasjonsplan utarbeidet av arkitekt, er det gjort en grov beregning av 
dimensjonerende overvannsmengder fra planområdet etter utbygging. I beregninger er den 
rasjonelle formelen brukt. I henhold til VA-norm for Narvik kommune er det brukt 
dimensjonerende gjentaksintervall på 20 år, klimafaktor på 20% og konsentrasjonstid på 3 
minutter. Tabellen nedenfor viser redusert areal etter utbygging. 

Område Areal (ha) Valgt koeffisient (C)  Redusert areal (ha) 

Takareal 0,068 0,9 0,061 

Terrasse/balkong 0,096 0,9 0,086 

Parkering/asfalt 0,172 0,8 0,138 

Nye grøntområder 0,2 0,2 0,04 

Eksisterende grøntområder 0,42 0,2 0,084 

Tabell 1 Redusert areal etter utbygging. 
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Overvannsmengder for hele områdetetter utbygging, er beregnet til å være 58 l/s. Av disse
mengdene er ca. 25 l/s fra tette flater på ny bebyggelse (tak, balkong og terrasse).

Tilførsel til kommunalt overvannsnett
Ved utarbeidelse avVAO-rammeplan bør det avklares med Narvik Vann om overvann fra tette
flater, ca. 25 l/s, kan tilføres kommunal overvannsledning.

Hvis det ikke er kapasitet på kommunalt overvannsnett må også takvannet håndteres lokalt på
tomten, sammen med resterende mengder overvann.

Lokal overvannshåndtering
VA-norm for Narvik kommune gir bestemmelser om at overvann skal håndteres lokalt i størst mulig
grad. Lokal overvannshåndtering kan gjøres ved infiltrasjon, naturlig avrenning og avledning på
bakken.

Ved lokal håndtering av overvann, er det viktig at overvannet håndteres på en slik måte at det ikke
kommer til skade for bygninger og infrastruktur. Store deler av planområdet vil etter planlagt
utbygging bestå av grønne områder, som i utgangspunktet er godt egnet for lokal
overvannshåndtering. Det anbefales at det etableres gode, drenerende masser under, for å øke
infiltrasjonsevnen.

Løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser (NGU.no), indikerer at området er lite egnet for
infiltrasjon. Dette har antakelig med kornfordeling og jorddybde å gjøre. Det er rimelig å anta at det
kan gjøres tiltak som vil forbedre infiltrasjonskapasiteten på områdetslik at den blir tilstrekkelig til å
håndtere opp mot 58 l/s, som er beregnet å være dimensjonerende overvannsmengde.

Ved infiltrasjon av takvann bør infiltrasjonsarealet være 1-2 ganger større enn arealet av takflater.
Av arealene som er vist i tabell 1 ser vi at summen av eksisterende og nye grøntområder er ca. fire
ganger så stort som arealet av nye takflater og balkong-/terrassedekker. Resultatet indikerer at
lokal håndtering av overvann kan være en god løsning.

Tiltak som kan vurderes:

Mellom ulike arealer (parkering, lekeområder osv.) kan det være hensiktsmessig å etablere åpne
grøfter for oppsamling og bortleding av overvann. Med grøfter kan man både oppnå infiltrasjon og
fordrøyning (forsinket avrenning og infiltrasjon) av overvannet.

Asfalterte områder kan etableres med en helning mot grøfter.

For deler av områdetavsatt til lekearealer kan det etableres permeable dekker med gode
drenerende masser under.

Busker og trær har god oppsugningsevne og bør vurderes plantet på egnede områder.


