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1 Innledning 
Prosjektutvikling Midt Norge AS er engasjert av Granby AS for utarbeidelse av en VA Rammeplan i 

forbindelse med detaljregulering av Granby Næringsområde. Næringsområdet er planlagt på 

eiendommene gnr/bnr. 63/278, 35/50, 34/13, 1705/11, 1705/12 og 1705/13, i Selbu kommune, 

se Figur 1. Teknisk notatet med tilhørende vedlegg utgjør VA Rammeplan.   

 

Området som ønskes detaljregulert er i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse, 

parsellhage, friområde, lekeplass, bolig/tjenesteyting-bolig og barnehage, nærmiljøanlegg, turdrag, 

naturområde og høyspentanlegg gjennom områdeplanen «Øystrand-Garberg» (plan-id: 

20150007). Det er nå ønskelig å starte nytt reguleringsarbeid der formålet er å legge til rette for 

næringsbebyggelse. Ønsket arealformål er ikke i tråd med gjeldende plan for området, og det vil 

derfor bli gjennomført en konsekvensutredning med planprogram. 

 

Som grunnlag for denne VA-planen er følgende lagt til grunn: 

• Planavgrensning næring 23_06_21 mottatt fra Pro Invenia AS den 10.09.2021 

• Planprogram for Granby næringsområde mottatt fra Pro Invenia AS den 10.09.2021 

• VA Granby 2021.sos mottatt fra Pro Invenia AS den 05.11.2021 

• VA Granby_punktkonstruksjon.sos mottatt fra Pro Invenia AS den 05.11.2021 

• Kart og snitt Granby tomteplanering.pdf mottatt fra Pro Invenia AS 17.11.2021 

• Digitale SOSI kartdata mottatt mottatt fra Pro Invenia AS 09.11.2021 

• Bekk_08.04.2022_ETRS89_UTM32N.dwg mottatt fra Norconsult 03.05.2022 

• Bekk_08.04.2022_ETRS89_UTM32N.bak mottatt fra Norconsult 03.05.2022 

• 52201161-r01-B01-Granby_næringsområde-Flomvurdering mottatt fra Pir II 26.04.2022 

• Granby_plangrunnlag.dwg mottatt fra Pir II 05.05.2022 

• Plangrunnlag.pdf mottatt fra Pir II 05.05.2022 

 

Planområdet ligger like ved Granby gård i Selbu kommune. Se Figur 1. Fra Fylkesveg 705 er det 

umiddelbar adkomst til næringsområdet. Fra Selbu sentrum er det ca. 10-15 minutts kjøretur med 

bil.  
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Figur 1 – Geografisk beliggenhet Granby Næringsområde 

 

2 Planbeskrivelse 
Området som ønskes detaljregulert er i dag regulert gjennom områdeplanen «Øystrand-Garberg» 

(plan-id: 20150007). Området er avsatt til boligbebyggelse, nærmiljøanlegg, lekeplass og 

parsellhage. Ønsket formål for området er ikke i tråd med overordnet plan. Se figur 2. 

 

Formålet med VA Rammeplanen er å legge til rette for infrastruktur som vann- og avløpsanlegg for 

ny og attraktiv næringsbebyggelse.  
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Figur 2 Oversikt over planområdet sammen med gjeldende reguleringsplan for området 

 

3 VA-Rammeplan 
VA-Rammeplan er en del av den nødvendige tekniske dokumentasjonen i forbindelse med 

detaljregulering for næringsområdet. VA-Rammeplanen beskriver forslag til vannforsyning for 

forbruksvann, avløpsløsninger og overvannshåndtering inklusive beregninger. Planen beskriver 

også eksisterende ledningssituasjon, eventuelle endringer etter den planlagte utbyggingen og 

mulige konsekvenser for utbyggingen.  

 

VA-Rammeplan omhandler utarbeidelse av Teknisk Notat (dette dokumentet), Vedlegg 1. H001 

Granby Næringsområde VA-plan NORD og Vedlegg 2. H002 Granby Næringsområde VA-plan SØR, i 

forbindelse med utbyggingen.  
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For utførelse skal alle VA-planer detaljeres i henhold til Selbu kommunes VA-norm, Standard 

abonnementsvilkår (sanitærreglementet) og teknisk plangodkjenning av Selbu kommune. 

Ytterligere detaljprosjektering av VA-anleggene skal utføres før planlagt utbygging starter. 

 

4 Grunnforhold og infiltrasjon 
Berggrunn: Reguleringsområdet ligger i område med løsmasse breelvavsetning, torv og myr, elve- 

og bekkeavsetning og morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen.  

 

Infiltrasjon er godt egnet i området. Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde 

og terrengforhold indikerer god infiltrasjonsevne. Tilstrekkelig tykkelse av sand og grus over 

grunnvannsnivået. Omfatter store breelv- og elveavsetninger, samt enkelte mektige 

strandavsetninger og sorterte partier i randmorener. Se figur 3 og 4 nedenfor. 

 

 
Figur 3 – Oversikt over løsmasser (NGU Nasjonal løsmassedatabase) 
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Figur 4 – Infiltrasjonspotensiale (NGU Nasjonal løsmassedatabase) 

 

5 Flom 
Deler av planområdet ligger innenfor faresone flomfare 200-årsflom (se figur 6). Da bekk som i 

dag renner igjennom planlagt næringsareal skal legges om, vil dette naturlig nok endre på hvor 

flomsonen vil bre seg ut. Anbefaler har at dette modelleres i forbindelse med beregninger av 

tilrenning til bekk og dimensjonering av bekk og stikkrenne gjennom Fv705.                                                        

 

Adkomstveg bør benyttes til å lede flomvann til trygg avrenning. Det er viktig at terrenget formes 

slik at eventuell flomavrenning passerer byggene og ledes trygt til åpent området. 

 

Flomvannstand i Selbusjøen (Ref. 52201161-r01-B01-Granby_næringsområde-Flomvurdering) 

Flomvannstander beregnet i NVE (2002) er på høydesystemet NN54. En kontroll av de tre 

nærmeste landnettspunkter (G25N0105, G25T0338 og G25T0157) gir et gjennomsnittlig 

høydeavvik på 17,5 cm mellom NN54 og NN2000. Aktuelle flomvannstander er vist i Tabell 13.  

 

Tabell 13 Flomvannstand i Selbusjøen. Kilde: NVE 2002 
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Grunnlagsmaterialet for flomvannstanden er vurdert som godt, men det er store 

vannstandsvariasjoner i Selbusjøen som dominerer (NVE, 2002). NVE anbefaler en 0,5 m 

sikkerhetsmargin. For å unngå flomskade må dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet fungerer 

under flom. Dette gir en 200-årsflomvannstand på ca. 163,14 moh (NN54)/163,32 moh (NN2000).  

 

Det er anbefalt ingen klimapåslag på områder dekket av flomsonekart i Nea-Nidelva vassdrag, som 

inkluderer Selbusjøen, ifølge Norsk Klimaservicesenter (klimaprofil for Sør-Trøndelag). Derfor 

brukes det ingen klimapåslag for vurdering av 200-årsvannstand i Selbusjøen.  

 

Feltene på næringsområde må heves over dimensjonerende flomvannstand i Selbusjøen. Det bør 

tas hensyn til nødvendig høyde på avløpssystemet. Dimensjonering av avløpssystemet er utenfor 

omfang av denne rapporten, men utføres i detaljprosjekteringsfasen. Påvirkning av heving av 

terrenget på flomvannstand i Selbusjøen er neglisjerbar, da det er kun noen få dekar som ligger 

under flomvannstanden, og dette er <0,1 % av flomutsatt areal for en 200-årsflom, som er 10510 

daa for Selbusjøen (NVE2000). 

 

Ny adkomstveg skal utformes slik at den håndterer flom-/og overvannsavrenning. Overvann 

håndteres via sandfang/sluk og ledes til bekk.  

 

 

Figur 5 – Oversikt over elvenett (NGU Nasjonal løsmassedatabase) 
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Figur 6 – NVEs aktsomhetssone for flom. Dette er utløst fra flomsonekartet for Selbusjøen, 200 års flom. (kilde: 

NVE Atlas 

 

6 Eksisterende forhold 

6.1 Vann 

I planområdet er finnes det en kommunal vannledning som går igjennom området nord-sør. Fra 

nord har denne vannledningen dimensjon Ø160mm og går over til Ø250mm i kum 17931 som 

ligger sør i området. En gammel vannledning som går fra kum 17907 og sørover er ikke lengre i 

drift. Langs den kommunale ledningen er privat bebyggelse pluss industri tilknyttet. Trykket på den 

kommunale ledningen ligger på 8-9 bar. 
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6.2 Spillvann/overvann 

Det er ikke kommunalt spillvann- eller overvannsnett i område. Det er derfor kun private anlegg 

fra eksisterende industri og bebyggelse. 

 

7 Fremtidig situasjon 
Eksisterende hovedvannledning skal forsyne eksisterende og fremtidig industri og bebyggelse med 

forsyningsvann og slokkevann. Hovedvannledningen skal legges om og dimensjoneres opp.  

 

Det skal bygges ut nytt offentlig spillvannssystem for næringsområdet. Dette systemet kan også 

tilknytte eksisterende industri og bebyggelse. Fremtidig boligbebyggelse ved Granby gård skal også 

tilknyttes. Om fremtidig boligfelt mot sør også skal tilknyttes dette systemet er ikke avgjort. 

Spillvannet skal pumpes mot avløpsrenseanlegget i Tømra.  

 

Dimensjoner på ledninger er retningsførende. Ledninger skal detaljprosjekteres før planer skal 

sendes inn til teknisk plangodkjenning i Selbu kommune. 

                                                     

7.1 Vannforsyning  

Det er ikke klarlagt hvilken type næringsvirksomhet som etter hvert skal etablere seg i området og 

om det er næringsvirksomhet med behov for en stor vannforsyningsmengde. Dimensjonering av 

vannforsyning må derfor utføres i detaljprosjekteringsfasen. Den eksisterende kommunale 

vannledningen som i dag går rett igjennom noen av de regulerte områdene skal legges om langs 

østsiden av de regulerte næringsarealene og tilkobles eksisterende kum nr. 17931 samt 

oppdimensjoneres til Ø250mm. Fra kum 17931 og sørover har vannledningen dimensjon Ø250mm. 

Den kommunale vannledningen har et nettrykk på 8-9 bar som er veldig bra i forhold til 

vannforsyningssikkerhet.  

 

7.1.1 Slokkevann/sprinklervann  

Ved dimensjonering av vannledninger vil ofte dimensjonerende vannmengde være fastsatt ut fra 

krav til uttak av slukkevann eller sprinklervann, alt etter det som krever størst vannmengde.  

Veiledning til teknisk forskrift TEK 17: I veiledningen til Teknisk forskrift er det gitt utfyllende 

kommentarer til forskriften. Til § 11- 17 er det oppgitt preaksepterte ytringer som følger:  

Følgende ytelser må minst være oppfylt for vannforsyning utendørs:  

1. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangreps veg.   

2. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket 

dekkes.  

3. Brannvannkapasiteten må være:  

• Minst 1200 liter per minutt (20 l/s) i småhusbebyggelse  

• Minst 3000 liter per minutt (50 l/s), fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse  
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Krav til slokkevannkapasitet tas med i vurderingen av ledningsnettet. I dette tilfellet er det krav om 

et slokkevannkrav på minst 3000 liter per minutt (50l/s). Behovet for sprinklervann er ikke kartlagt 

på nåværende tidspunkt. Dersom det viser seg at sprinklerbehovet krever en større vannmengde 

enn 50l/s vil denne vannmengden være dimensjonerende. I denne planen er det forutsatt at 

slokkevannkravet er styrende for dimensjonering av vannledning inn til de enkelte areal.  

 

Det er krav til brannvanndekning og forsyningsvann for næringsområdet. Det er usikkert hva slags 

vannbehov hver enkelt felt kommer til å ha, dette avhenger hvilken type virksomhet som kommer. 

Uansett vil dimensjon av vanninnstikk til hver enkelt felt fra den kommunale vannledningen dreie 

seg om enten Ø160mm eller Ø200mm. Hver kommunal vannkum som hver enkelt felt skal 

tilknyttes til har dimensjon Ø250mm. 

7.1.2 Løsning vannforsyning 

Trykkledninger skal iht. VA - Norm § 5.5 Styrke og overdekning ikke utsettes for høyere innvendig 

trykk enn nominelt trykk, PN. Trykkstøt skal ikke overskride nominelt trykk. Ledningene skal ikke 

utsettes for undertrykk. Kommunale vannledninger legges normalt med en overdekning på mellom 

1,5 og 2,5 m under ferdig opparbeidet gate/terreng. Ved legging av kommunal vannledning 

grunnere enn 1,5 m eller dypere enn 2,5 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig i 

kommunen. Leggedypet er avhengig av frostdybden på det enkelte sted, se evt. lokale 

bestemmelser. Bruk av grunnere grøfter med isolasjonsplater må avklares og godkjennes av VA-

ansvarlig i kommunen. Ved boring/gjennomtrekking og kryssing av veier og liknende, skal det 

brukes varerør. 

 

Ny kommunal Ø250mm vannledning legges med utskifting av eksisterende kum 17926, videre langs 

østsiden av felt 6 og videre sørover i ny adkomstveg og til slutt svinge vestover og tilkobles 

eksisterende vannkum 17931 som blir liggende i felt 2. Langs den kommunale vannledningen 

etableres det vannkum for hvert enkelt innstikk til feltene.  

 

Det legges en Ø160mm ledning mellom feltene 1 og 3 som ender i en vannkum som tilknytter 

eksisterende bebyggelse samt fremtidig bebyggelse ved Granby gård. 

 

I tillegg legges en Ø160mm ledning som går i ny adkomstveg mot avkjøring Fv705 og inn langs ny 

stikkveg for eksisterende bebyggelse som ender i en vannkum som tilknytter eksisterende 

bebyggelse pluss Selbuhus. 

 

Eksisterende kommunal vannledning mellom kum 17926 og 17931 legges ned. Eksisterende 

vannledning fra kum 17907 og sørover er allerede lagt ned. 
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7.2 Spillvann   

 

7.2.1 Spillvannsmengder  

Beregning av spillvannsmengder fra hver felt må gjøres i detaljprosjekteringsfasen på grunnlag av 

hvilken type virksomhet som er aktuell. Hver enkelt virksomhet skal i tilfelle det er krav om 

oljeutskiller sørge for at krav til forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann overholdes og at det 

søkes om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, samt påslipp til kommunalt 

avløpsnett og avløpsrenseanlegg. Følgelig er ikke spillvannsystemet i tegning H001 og H002 

dimensjonert. 

7.2.2 Løsning spillvann 

Det foreslås å etablere en kommunal avløpspumpestasjon ved NÆ 6 med pumpeledning mot Tømra. 

Det legges kommunal spillvannsledning fra pumpestasjonen, langs ny adkomstveg som ender ved 

NÆ 1, 2 og 4. Spillvannsledningen blir liggende parallelt med kommunal vannledning langs hele 

traseen i adkomstvegen. Det sette spillvannskummer med innstikk til hvert enkelt næringsområde. 

Dimensjonering av spillvannsystemet gjøres i detaljfasen. 

For næringsvirksomheter som krever olje-/bensinutskiller skal dette søkes særskilt om med i en 

teknisk godkjenningssøknad til Selbu kommune.  

 

7.3 Overvann  

Området består i dag mesteparten av skog og myr pluss 2 felt med dyrket mark lengst nord. Det 

renner en bekk gjennom området og den blir lagt om der den i dag ligger i fremtidig næringsareal. 

Overvannsavrenningen vil endre seg kraftig når næringsområdet blir bygd ut. I dag infiltreres 

mesteparten i arealet samt noe tilrenning til bekk. Når næringsarealene blir bygd ut vil det bli mest 

tette flater og dette vil føre til større styrtavrenninger. Selbu kommune opplyser om at grunnen har 

infiltrerende evne i grusmasser for NÆ 1, 2, 3, 4 og 7, så her har man mulighet for å lage 

infiltrasjonsløsninger. For NÆ 5 og 6 er det tettere masser av leire og silt. Fordøying for hvert felt 

er ikke nødvendig dersom bekk og stikkrenne under fylkesvegen dimensjoneres med stor nok 

kapasitet. 

 

Det er viktig å unngå forurensende avrenning til Selbusjøen, både fra massedeponier av 

gravemasser i anleggsperioden, samt eventuell skadelig avrenning fra næringsvirksomheter etter 

etablering. Håndtering av overvann blir derfor et viktig skadereduserende tiltak. Det er viktig at 

håndtering av overvann planlegges og tilpasses de næringsvirksomhetene som skal etableres i 

området, da risikoen for forurensing vil avhenge av dette. Aktuelle næringsvirksomheter bør derfor 

utredes og vurderes i forhold til fare for forurensing slik at eventuelle tiltak kan settes til verk før 

ferdigstillelse jfr. Konsekvensutredning av naturmangfold ved etablering av næringspark i Granby, 

Selbu – November 2021. 
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Der det er mulig å lede overvann fra nye næringsareal til bekk skal dette utføres. Overvann som 

ikke oppnår selvfall til bekk skal håndteres lokalt, evt. vi fordrøyning, se beskrivelse under, og 

slippes med eget utløp til resipient godkjent av kommunen. Se forslag til utslippspunkt i VA-planer.  

 

Overordnet plan samt teknisk plan for overvannsløsninger skal utarbeides og til godkjenning hos 

Selbu kommune i detaljprosjekteringsfasen. Teknisk plan skal godkjennes før IG. 

 

Overvann bør i størst mulig grad håndteres lokalt for å ikke belaste bekk og stikkrenne gjennom 

FV705 unødig med overvann. Se Figur 8. illustrerer treleddsstrategien for håndtering av overvann.   

 

Figur 8 Treleddsstrategien for håndtering av overvann. Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. (Lindholm, 

et al., 2008)  

  

7.3.1 Løsning overvann 

Dersom det blir krav om fordrøyingsanlegg, skal dette utbygges privat for hvert av næringsområdene 

i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak (byggesak). Dimensjoneringen nedenfor er ikke 

inkludert fordrøyingsanlegg. 

 

Høyder på næringsareal og høyder på ny veg skal tilpasses overvannsløsninger og traseer på 

planlagte overvannsledninger.  

 

Overvannsledninger fra næringsarealer føres til bekk der det er tilstrekkelig fall fra næringsarealer 

til bekk. Ledninger skal legges iht. gjeldende VA norm for Selbu kommune.  

 

Der overvannsledninger ikke oppnår fall til ny bekk skal eget overvannssystem med utløp til 

Selbusjøen tilpasses og detaljprosjekteres av rådgiver for teknisk plangodkjenning. 

 

Området er høyest lengst sør og faller jevnt nedover mot nord. Områdeavrenning for hvert felt er 

beregnet med følgende beregningsgrunnlag. Beregninger kan legges frem på forespørsel. 

 

 

- Dimensjonerende returperiode: 20 år  
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- Klimafaktor: 1,3  

- IVF-kurve: Trondheim gjennomsnitt  

- Konsentrasjonstid: 8 – 20 min  

- Avrenningskoeffisient Industriområde: 0,7 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 NÆ1   

 

Tabell 2 Flate arealer før og etter utbygging: 

 

Før utbygging  Etter utbygging  

Totalt areal 23 100 m2 Totalt areal 23 100 m2 

Tette flater 0 m2 Tette flater 23 100 m2 

Grønne flater 23 100 m2 Grønne flater 0 m2 

 

Vi betrakter avrenningen fra feltet uten infiltrasjon og fordøying. Det etableres kum med utslipp i 

omlagt bekk nord/øst i feltet, se plantegning H002 Granby Næringsområde VA-plan SØR.  

Qdim = 270 l/s, beregnet dimensjon overvannsrør til bekk er DN400/500 mm.      

 

7.3.3 NÆ2 

 

Tabell 3 Flatearealer før og etter utbygging: 

 

Før utbygging  Etter utbygging  

Totalt areal 49 100 m2 Totalt areal 49 100 m2 

Tette flater 0 m2 Tette flater 49 100 m2 

Grønne flater 49 100 m2 Grønne flater 0 m2 

 

 

Vi betrakter avrenningen fra feltet uten infiltrasjon og fordøying. Det etableres kum med utslipp via 

ny stikkrenne gjennom FV705 til Selbusjøen, se plantegning H002 Granby Næringsområde VA-plan 

SØR.  

Qdim = 470 l/s, beregnet dimensjon overvannsrør til bekk er DN500 mm.  

 

7.3.4 NÆ3 

 

Tabell 4 Flatearealer før og etter utbygging: 

 



VA-RAMMEPLAN                                             
GRANBY NÆRINGSOMRÅDE, SELBU KOMMUNE                                                                           

 

W:\Prosjekt 2021\21.181 VA Rammeplan Granby næringsområde i Selbu kommune\11. PRODUKSJON\RIVA\Rapporter\ 

VA Rammeplan Granby næringsområde Page 15 (17) 

 

Før utbygging  Etter utbygging  

Totalt areal 22 000 m2 Totalt areal 22 000 m2 

Tette flater 0 m2 Tette flater 22 000 m2 

Grønne flater 22 000 m2 Grønne flater 0 m2 

  

Vi betrakter avrenningen fra feltet uten infiltrasjon og fordøying. Det etableres kum med utslipp i 

omlagt bekk nord/øst i feltet, se plantegning H001 Granby Næringsområde VA-plan NORD.  

Qdim = 257 l/s, beregnet dimensjon overvannsrør til bekk er DN400/500 mm.  

 

 

7.3.5 NÆ4 

 

Tabell 5 Flate arealer før og etter utbygging: 

 

Før utbygging  Etter utbygging  

Totalt areal 26 200 m2 Totalt areal 26 200 m2 

Tette flater 0 m2 Tette flater 26 200 m2 

Grønne flater 26 200 m2 Grønne flater 0 m2 

 

Vi betrakter avrenningen fra feltet uten infiltrasjon og fordøying. Det etableres kum med utslipp i 

omlagt bekk nord i feltet, se plantegning H002 Granby Næringsområde VA-plan SØR.  

Qdim =322 l/s, beregnet dimensjon overvannsrør til bekk er DN 400/500 mm.  

 

7.3.6 NÆ5 

 

Tabell 6 Flate arealer før og etter utbygging: 

 

Før utbygging  Etter utbygging  

Totalt areal 25 800 m2 Totalt areal 25 800 m2 

Tette flater 0 m2 Tette flater 25 800 m2 

Grønne flater 25 800 m2 Grønne flater 0 m2 

  

Vi betrakter avrenningen fra feltet uten infiltrasjon og fordøying. Det etableres kum med utslipp i 

omlagt bekk nord/øst i feltet, se plantegning H001 Granby Næringsområde VA-plan NORD.  

Qdim = 300 l/s, beregnet dimensjon overvannsrør til bekk er DN400/500 mm. 

 

7.3.7 NÆ6 

 

Tabell 7 Flate arealer før og etter utbygging: 

 

Før utbygging  Etter utbygging  
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Totalt areal 17 000 m2 Totalt areal 17 000 m2 

Tette flater 0 m2 Tette flater 17 000 m2 

Grønne flater 17 000 m2 Grønne flater 0 m2 

  

Vi betrakter avrenningen fra feltet uten infiltrasjon og fordøying. Det etableres kum med utslipp i 

omlagt bekk nord i feltet, se plantegning H001 Granby Næringsområde VA-plan NORD.  

Qdim = 209 l/s, beregnet dimensjon overvannsrør til bekk er DN400 mm.  

 

 

 

7.3.8 NÆ7 

 

Tabell 8 Flate arealer før og etter utbygging: 

 

Før utbygging  Etter utbygging  

Totalt areal 28 200 m2 Totalt areal 28 200 m2 

Tette flater 0 m2 Tette flater 28 200 m2 

Grønne flater 28 200 m2 Grønne flater 0 m2 

  

Vi betrakter avrenningen fra feltet uten infiltrasjon og fordøying. Det etableres kum med utslipp via 

ny stikkrenne gjennom FV705 til Selbusjøen, se plantegning H002 Granby Næringsområde VA-plan 

SØR.  

Qdim = 347 l/s, beregnet dimensjon overvannsrør til bekk er DN500 mm.  

 

7.4 Omlegging bekk 

Bekk som går gjennom området, skal legges om langs ny adkomstveg og rundt NÆ 6 før den 

krysser fylkesveg 705 i ny stikkrenne. For å beregne tilrenning til bekken kan ikke den rasjonelle 

metode brukes da nedslagsfeltet blir for stort og komplisert, her må hydrologisk ekspertise komme 

inn. På bakgrunn av disse beregningene dimensjoneres bekk og stikkrenne. 

 

7.5 Flom  

200-årsflom kan berøre NÆ 3, 5 og 6. I forhold til planlagt VA-infrastruktur vil en 200-årsflom føre 

til oppstuving i nytt bekkeløp samt overvannsutslipp til bekk fra de nevnte næringsområdene over.  

 

 

8 Mulige konflikter/utfordringer/utfordringer/konsekvenser  
• Det går i dag en 22 kV høyspentlinje med blank tråd gjennom hele området. Det går også en 

fiberkabel i samme trase. Disse kablene må hensyntas og løsningen må vurderes. Det må 
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tas høyde for plass til føringsveger for kabler på samme måte som VA-anlegg. Det må tas 

kontakt med nett/ledningseier. Tensio har en oversikt over generelle krav.  

• Hensyn til bekk og Selbusjøen.   
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