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1 Bakgrunn
Toften Eiendomsselskap AS ønsker å legge til rette for etablering av 15 nye boliger på eiendom
gnr./bnr. 44/57, 44/490, 44/142, 44/500, 44/335, 44/336, 44/525, samt del av 97/1 (Fjordveien) i
Beisfjord, Narvik kommune. Det er planlagt 13 eneboliger og 1 tomannsbolig. På planområdet står
det i dag 5 eksisterende boliger. Planområdet har et areal på ca. 5,7 ha.

I forbindelse med utarbeidelse av planforslag for detaljregulering av Toften boligområde, skal VAO-
plan vedlegges planforslaget. VAO-plan skal sikre en helhetlig løsning for vannforsyning, spillvann- og
overvannshåndtering, samt sikre tilstrekkelig brannvannsuttak. Denne VAO-planen beskriver dagens
situasjon og foreslår anbefalinger for realisering av formålet.

VAO-planen må godkjennes av Narvik vann KF og skal være styringsredskap for de neste faser og
detaljprosjekteringen.

Beregninger og dimensjoneringer er gjort i henhold til bestemmelser i Narvik kommunes VA-norm.

2 Eksisterende situasjon
Eksisterende VA-anlegg er vist på tegning GH001. Informasjon er basert på data fra ledningskart
mottatt fra Narvik Vann, kontakt med Narvik Vann og kontakt med kontaktperson i Beisfjord
vannverk.

Vannforsyning
I Beisfjord er det privat vannverk som forsyner ca. 800 PE i tillegg til skole (Hovedplan Vann Narvik
2020-2030). Hovedvannkilde er Mølnelva, hvor vannmagasin ligger på ca. kt. +90. Det finnes også et
reserveanlegg som leverer grunnvann og kobles inn automatisk ved trykkfall. Kontaktperson i
Beisfjord vannverk antar at eksisterende ledningsnett som grenser mot planområdet har kapasitet til
et uttak på 20 l/s.
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2.1.1 Forbruksvann

Det ligger i dag en PE 110 mm vannledning i grensen nord for planområdet, en PVC 160 mm ledning
vest i planområdets grense, langs Fjordveien, og en ledning med dimensjon på 160 mm helt øverst,
øst i planområdet. Det er gjort en beregning for dimensjonerende vannforbruk for de eksisterende
boligene på planområdet. Det er gjort en antagelse om maksimalt gjennomsnitt på 5 personer pr
bolig. For dimensjonering er følgende formel benyttet (iht. Norsk Vann Rapport 193/2012 om
veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem):

Der er maksimal tilført vann-/spillvannsmengde (l/s)

er spesifikt vannvolum (l/PE*d)

er personekvivalent (totalt antall personer)

er maks døgnfaktor

er maks timefaktor som funksjon av ant. PE

Grunnleggende tall

spesifikt forbruk pr PE for husholdning (l/PE*d) 160

2,5

5,7

Totalt antall personer (antatt) 25

Tabell 1 Grunnleggende tall for eksisterende situasjon.

Dimensjonerende mengde forbruksvann for eksisterende boliger på planområdet er beregnet til å
være 0,66 l/s.

2.1.2 Slokkevann

For eksisterende bebyggelse på planområdet ser det ut til at nærmeste brannkum ligger i
Syrinbakken og har ID: 305. I eksisterende vannkum med ID: 206 er det også brannventil. Beisfjord
vannverk har gitt opplysninger om at eksisterende vannkum ID: 304 ikke har brannventil, men at
det er muligheter for å koble brannuttak til T-flenserør i kummen. De har også informert om at det
skal være kapasitet til uttak av 20 l/s på eksisterende nett, og at brannvesenet har vært på flere
befaringer uten å gi merknad på vannmengden.

Det kan se ut som at eksisterende brannkummer ikke oppfyller avstandskravet om maksimal
avstand på 25-50 m til hovedangrepsvei til alle eksisterende boliger på planområdet.

Spillvann
Eksisterende anlegg for spillvann er kommunalt. Det ligger i dag en kommunal spillvannsledning i
Fjordveien, som grenser mot planområdet i vest. Spillvannsledning ligger langs Fjordveien, frem til
pumpestasjon plassert ved avkjørsel fra Fjordveien til Hågen. Dimensjonerende spillvannsmengder
fra eksisterende bebyggelse på planområdet er lik dimensjonerende vannforbruk som er 0,66 l/s, se
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kap. 2.1.1 for beregning. Det er antatt at eksisterende bebyggelse på planområdet er koblet til
kommunal spillvannslending som ligger i Fjordveien.

Overvann
Det antas at overvann fra eksisterende boliger på planområdet håndteres lokalt og med naturlig
avrenning uten noen former for overvannshåndtering. Grunnlagsdata viser ikke noe eksisterende
overvannsanlegg i nærheten av planområdet. Scalgo Live er et verktøy som viser vannveier i
terrenget basert på terrenghøyder. Når planområdet ble lagt inn i Scalgo, viser programmet at
nesten hele planområdet i dag har avrenning mot Mølnelva.

Det er gjort en beregning av dimensjonerende overvannsmengder på planområdet for dagens
situasjon, før planlagt utbygging. I henhold til VA- norm for Narvik kommune er det brukt
dimensjonerende gjentaksintervall på 20 år og konsentrasjonstid på 10 min. Dette gir en
nedbørsintensitet på 83,6 l/s*ha. Det er ikke tatt med klimafaktor for eksisterende situasjon. IVF-
kurve for Narvik er lagt til grunn.

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

Veg 0,235 0,7 0,165

Takareal/tette flater 0,122 0,9 0,109

Grøntområder 5,34 0,2 1,068

SUM 5,7 1,342

Tabell 2 Grunnleggende tall for eksisterende situasjon.

Overvannavrenningen er beregnet etter rasjonell formel:

Der er vannføring (l/s)

er areal (ha)

er avrenningskoeffisienter

er nedbørsintensitet (l/s ha)

Overvannsmengder for dagens situasjon innenfor planområdet er beregnet til å være 112 l/s.

3 Planlagte VAO- løsninger
I dette kapittelet er det gjort beregninger av fremtidige vann-, spillvanns-, og overvannsmengder
for planområdet og vurdering av kapasitet og tilknytning på eksisterende nett. Det er også gjort en
overordnet flomvurdering på planområdet. Det er noe usikkerhet i beregninger da det i realiteten
er både innlekking og lekkasje på spillvannsnettet og lekkasje på vannledninger. For beregning av
overvannsmengder er det nødvendig å gjøre en del antagelser, spesielt i denne tidlige fasen av
prosjektet. Dimensjoneringer bør derfor kontrolleres i detaljprosjekteringsfasen. Forslag til
plassering av nye ledninger og kummer er vist i tegning GH001. Spillvanns- og vannledninger bør
etableres i felles grøft. Det forutsettes at nye ledninger og kummer for vann overtas av Beisfjord
vannverk etter utbygging, og at nytt spillvannsanlegg overtas av Narvik Vann KF.
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Vannforsyning
For planlagt utbygging vil det være nødvendig å se på økt behov for forbruksvann og sikre at krav til
slokkevann oppfylles.

3.1.1 Forbruksvann

Det er gjort en beregning avbehovet for dimensjonerende forbruksvann etter planlagt utbygging.
For 13 nye eneboliger og 1 ny tomannsbolig er det gjort en antagelse om maksimalt gjennomsnitt
på 5 personer pr bolig. For dimensjonering er følgende formel benyttet (iht. Norsk Vann Rapport
193/2012 om veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem):

Der er maksimal tilført vann-/spillvannsmengde (l/s)

er spesifikt vannvolum (l/PE*d)

er personekvivalent (totalt antall personer)

er maks døgnfaktor

er maks timefaktor som funksjon av ant. PE

Grunnleggende tall

spesifikt forbruk pr PE for husholdning (l/PE*d) 160

2,5

4,9

Totalt antall personer (antatt) 75

Tabell 3 Grunnleggende tall for fremtidig situasjon.

Det er beregnet at dimensjonerende vannforbruk for nye boliger, og økt behov vil være ca. 1,7 l/s.
Dimensjonerende forbruk for eksisterende 5 boliger legges til, og resultatet for planområdet blir da
et behov på 2,36 l/s forbruksvann for hele planområdet.

Det vil bli behov for å etablere nye vannledninger for å forsyne ny bebyggelse med forbruksvann.
Når det etableres nye vannledninger er det anbefalt at det utføres som ringsystem for å oppnå best
mulig sirkulasjon, kapasitet og forsyningssikkerhet på nettet.

3.1.2 Slokkevann

Krav til slokkevann bestemmes ut fra preaksepterte ytelser i plan- og bygningsloven §27-1, om
kapasitet på minimum 20 l/s for småhusbebyggelse, samt at brannkum eller hydrant plasseres 25-
50 meter fra hovedangrepsvei. Det har vært kontakt med Beisfjord vannverk som antar at det er
tilstrekkelig kapasitet på eksisterende ledningsnett for vann.

Forslag til plassering av brannkummer tar utgangspunkt i planlagt tomteinndeling. Ved foreslått
plassering vil avstandskravet på 25-50 m oppfylles for alle nye tomter. Også eksisterende tomter vil
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ligge innenfor avstandskravet, men unntak av eiendom med gnr./bnr. 44/142. Dersom det
etableres brannvannsuttak i eksisterende kum 304, vil brannvannsdekningen også sikres for denne
boligen.

For ny vannforsyning vil slokkevannsbehovet på 20 l/s være dimensjonerende. Ny vannledning bør
dimensjoneres for å kunne levere 20 l/s. Tilgjengelig trykk i eksisterende kum med ID: 207 er 4 bar.
Kummens høyde er 55 moh.

Foreløpig er det gjort en antagelse om at en vannledning med dimensjon på 160 mm kan være
tilstrekkelig. Dette bør kontrolleres ved detaljprosjektering.

Spillvann
For nye boliger vil dimensjonerende mengder spillvann være likt dimensjonerende vannbehovpå
1,7 l/s, for beregning se kap. 3.1.1. Økning i spillvannsmengder fra planområdet vil altså være på ca.
1,7 l/s. Samlede mengder spillvann fra hele planområdet vil være 2,36 l/s. Det har vært kontakt
med Narvik Vann som bekrefter at eksisterende spillvannsledning i Fjordveien har tilstrekkelig
kapasitet til økt tilførsel som følge av planlagt utbygging.

For å koble nye boliger til eksisterende ledningsnett, vil det bli nødvendig å etablere ny ledning for
spillvann. Ledning bør legges slik at det enklest mulig kan kobles til private stikkledninger til hver
bolig. VA-norm for Narvik kommune oppgir at kommunale spillvannsledninger vanligvis etableres
med en dimensjon på minimum 150 mm. En ledning på Ø160 mm bør ha god kapasitet for
håndtering av spillvann fra planområdet.

Overvann
Overvann tillates ikke på spillvannsledning og håndtering av overvann må derfor foregå lokalt. Det
er gjort en beregning av økte mengder overvann på planområdet som følge av planlagt utbygging. I
henhold til VA- norm for Narvik kommune er det brukt dimensjonerende gjentaksintervall på 20 år
og konsentrasjonstid på 10 min. Dette gir en nedbørintensitet på 83,6 l/s*ha. Det er brukt en
klimafaktor på 1,2 for beregning av fremtidige overvannsmengder.

I denne fasen er det fortsatt usikkerhet i størrelse på nye boliger, og det er derfor gjort en antagelse
om maksimal andel tette flater pr tomt på 200 m2.

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

Vegeksisterende 0,235 0,7 0,165

Takareal/tette flater eksisterende 0,122 0,9 0,109

Veg ny 0,323 0,9 0,29

Takareal/ tette flater ny bebyggelse
(antagelse)

0,3 0,9 0,27

Grøntområder 4,72 0,2 1,068

SUM 5,7 1,902

Tabell 4 Grunnleggende tall for fremtidig situasjon.



Detaljregulering Toften Boligfelt  multiconsult.no 

VAO-plan 

 

10220251-RIVA-NOT-001 26. oktober 2020 / Revisjon 00 Side 6 av 8 

Overvannavrenningen er beregnet etter rasjonell formel: 𝑄 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝐼 ∙ 𝑘 

Der  𝑸 er vannføring (l/s) 

𝑨 er areal (ha) 

𝝋 er avrenningskoeffisienter 

𝑰 er nedbørsintensitet (l/s ∙ ha) 

𝒌 er klimafaktor 

Overvannsavrenning for fremtidig situasjon er beregnet til å være 190 l/s for planområdet. Økt 

mengde overvann fra området som følge av utbyggingen er beregnet til å være ca. 78 l/s.  

 

3.3.1 Håndtering av overvann 

Før utbygging har planområdet en naturlig overvannsavrenning til Mølnelva. Det er rimelig å anta 

at tilsvarende mengde kan tilføres elven også etter utbygging. Som beregninger viser, vil det være 

en økning i mengde overvann etter utbygging. Den økte mengden på ca. 79 l/s vil antagelig være av 

så liten størrelse at det er rimelig å anta at det ikke vil ha påvirkning på vannføringen i elva. 

Planlagte arbeider med etablering av ny veg, boliger og planering av tomter vil føre til en endring av 

terrengets topografi og eksisterende vannveier. Det bør derfor etableres løsninger for bortledning 

og håndtering av overvann som er tilpasset fremtidig utbygging.  

Det forventes ikke at det vil være betydelig forurensning i overvannet som følge av biltrafikk, da det 

er forventet relativt lite trafikk i boligfeltet. Infiltrasjon og fordrøyning i grunnen vil ha en rensende 

effekt på overvannet, og det vil trolig ikke være behov for etablering av renseanlegg før utslipp til 

resipient. 

3.3.2 Lokal overvannshåndtering på privat grunn 

I henhold til Norsk Vann rapport 162 «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering», kan 

overvann fra tak på nye boliger ledes til hensiktsmessig infiltrasjonsflate på hver enkelt tomt. Dette 

kan gjøres ved at det etableres «nedløpsrørutkast» nederst på takrennen. Derfra kan overvann 

ledes på en renne av betong, naturstein etc. fram til egnet infiltrasjonsflate. Det bør unngås at 

takvann renner ned lags boligens grunnmur. Infiltrasjonsflate(r) bør helst være 1-2 ganger 

størrelsen på takflaten som overvannet kommer fra. Det vil si at dersom takflaten f. eks er 140 m2 

bør infiltrasjonsareal være mellom 140-280 m2. Egnet infiltrasjonsflate kan f. eks være gressplen, 

busker eller porøse dekker som singel, naturgrus, naturstein med fuger som slipper gjennom vann 

eller porøs asfalt. Infiltrasjonsflaten bør etableres med fall mot grøft slik at overskuddsvann ved 

større nedbørshendelser kan renne mot grøft. Det må unngås at overvannet renner til 

naboeiendommer.  

3.3.3 Åpne grøfter og grønnstruktur 

Det anbefales at det etableres åpne grøfter langs nye veger på planområdet. Veger og tette flater 

etableres med helning mot grøft slik at overvann kan renne ned i grøfter. Dersom grøftene tilsåes 

med gressdekke kan en øke evapotranspirasjonen langs grøftene. Gjennom grøftene kan 

overvannet infiltreres. Dersom deler av grøftene etableres med pukk i bunnen, kan grøftene også 

ha en fordrøyende effekt/ forsinket avrenning av overvannet. Grøftene må etableres med helning 

slik at overvannet ikke blir stående i grøftene. 
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3.3.4 Stikkrenner

Det anbefales å etablere stikkrenner gjennom veg og til skråning mot elv slik at overvann kan ledes
bort fra grøfter og planområdet, til resipienten Mølnelva. Utløpet fra stikkrennene bør etableres på
en slik måte at det ikke er fare for erosjon i skråning mot elv som følge av vannføringen fra
stikkrenner. Det vil antagelig være tilstrekkelig å legge stikkrenner med en dimensjon på ca. Ø500
mm.

Erosjonsfaren reduseres når overvann tilføres skråningen på flere områder og ikke bare gjennom en
enkelt utløpsledning. Utformingen ved stikkrennenes utløp kan også bidra til å redusere risiko for
erosjon. Dersom det etableres grove masser rundt utløpet, eller utløpet plasseres i vegetasjonsrikt
område, kan det bidra til å dempe vannhastigheten.

Flomvurdering
Som følge av at planområdet grenser mot Mølnelva, er kartverktøyet til NVE som viser
aktsomhetsområder for flom benyttet, og mindre deler av planområdet ser ut til å bli liggende
innenfor aktsomhetsområdet for flom. NVE angir midlertidig at kartet har lav posisjonell- og
tematisk nøyaktighet. Figuren nedenfor viser hvilke deler av planområdet som kan bli berørt av
aktsomhetsområdet fra NVE sine kartverk.

Figur 1 Aktsomhetsområde for flom vist med lilla skravur.
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3.4.1 Planområdets flomveier 

For større nedbørshendelser som overvannsløsninger for normalsituasjoner ikke kan håndtere, vil 

det være behov for flomveier. Flomveier vil følge terrengets helning, og må etableres slik at det ikke 

oppstår skade på bygninger og infrastruktur. Ved flomberegninger benyttes rasjonell formel, og 

samme arealinndeling som ble benyttet for overvannsberegninger i kap. 3.3. Ved flomberegninger 

brukes en klimafaktor på 1,2 og gjentaksintervall på 200 år. Det er beregnet en overvannsmengde 

på 251 l/s for en flomsituasjon ved 200 års gjentaksintervall. 

Det anbefales at det i videre planlegging avsettes tilstrekkelig areal til åpne grøfter langs veger på 
planområdet, og at topografi tilpasses slik at flomvann fra de ulike tomtene og arealene vil renne 
mot grøftene og grønne områder. Fra grøftene kan vannet ledes videre til terreng og til Mølnelva.  

Overvann fra grøftene rundt områder avsatt til lek og lekeplasser, kan ledes til disse områder. I 
situasjoner med svært mye nedbør, vil det trolig være få som benytter disse områdene. Dersom det 
kan tillates at det dannes mindre «dammer» på disse områder, kan overvann lagres her for så å 
infiltrere i grunnen. 

 

 


