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Innledning
I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Pusnes, er det gjort en innledende
vurdering av løsninger for håndtering av vann og avløp i området. Dette for å se på evt. behov
for tiltak/tilpasninger i reguleringsprosessen. Videre detaljering utføres i forbindelse med
utarbeiding av tekniske planer for området.
Grunnlaget for vurderingen er utkast til reguleringsplan/illustrasjonsplan og eksisterende VAanlegg i området.
Formålet med planen er å utvikle dagens industriområde på Pusnes til et levende bydelssenter.
Det skal legges til rette for å åpne området mot omgivelsene slik at Pusnes knyttes tettere til
byen, samt inviterer til aktiv bruk gjennom transformasjon av det gamle industriområdet.

Figur 1: Planområdet

Store deler av planområdet er i dag ikke detaljregulert, og det er derfor krav til reguleringsplan
før området kan bygges ut. Området foreslås sikret gjennom en detaljreguleringsplan for hele
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feltet, da det stort sett er én grunneier innenfor hele planområdet. Planområdet omfatter et
område på 189,3 daa.
Området består i dag stort sett av tett flater, dvs. boliger, næringsbygg og asfalterte arealer. Det
planlegges omgjort fra industriområde til boligområde med noe næringsbebyggelse. Det er i
planen lagt vekt på blågrønne kvaliteter, det vil si at det vil bli mer grøntarealer enn i dag.

Figur 2: Forslag til reguleringsplankart.
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Eksisterende situasjon
Beskrivelse av planområdet
Planområdet består i dag stort sett av industribygg, asfalterte flater og veier, med innslag av
enkelte boliger og Pusnes gård. Det ligger sjønært og relativt lavt.

2.2

Beskrivelse av eksisterende VA-anlegg
I Fv 409 Skilsøveien som går gjennom planområdet ligger det i dag kommunal P-SP 315
PVC, VL ø200SJK, SP 110PVC og P-SP 63PEH. Avløpet renner i selvfall til pumpestasjon og
pumpes inn på kommunalt trykkavløpssystem.

Figur 3: Oversikt over eksisterende VA-anlegg

7

NOTAT
2.3

Oppdragsgiver

Pusnes Eiendom AS

Prosjekt

Detaljregulering Pusnes

Notat nr

VA-not

Dato

25.01.21

Utbyggingsplanenes påvirkning på eksisterende VA-anlegg
Det vil være behov for oppgradering av eksisterende pumpestasjon, det planlegges å bygge
ny stasjon og endre plasseringen. Denne vil pumpe til eksisterende trykkavløp, i ny sjøledning
til renseanlegget eller KP Kolbjørnsvik. Det er dialog med kommunen ang. løsning.
Eksisterende VL ø200 SJK oppgraderes til ø250 SJK i Fv 409 Skilsøveien.
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Vannforsyning
Det planlegges leilighetsbygg som utløser krav til brannvann på 50 l/s. Det er opplyst fra
Arendal kommune at det er god kapasitet og godt nok trykk til å oppfylle dette kravet.
Det legges en ny ø250 SJK i Fv 409 Skilsøveien. Til boligområdene legges VL ø200 PE. Det
anlegges brannkummer i vei og innenfor boligområdet, se vedlegg 1. Eksisterende
stikkledninger tilknyttes ny ledning.
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Spillvannshåndtering
Ny bebyggelse planlegges med gulvhøyde på min. kote +3. Det legges selvfallsledninger til ny
pumpestasjon. Eksisterende stikkledninger tilknyttes nytt selvfallsnett. Det er mulig enkelte
bygg vil ha behov for privat pumpestasjon, da det ikke vil bli fall til kommunal stasjon. Dette
vurderes nærmere i detaljprosjekteringsfasen. I Skilsøveien legges en SP ø200PVC, og til de to
hovedområdene på hver side av veien legges ø160PVC.
Ny kommunal stasjon planlegges i nærheten av o_SV, plassering kan justeres i
detaljplanleggingen etter innspill fra kommunen. Det er flere alternativer for pumping fra denne
stasjonen. Den kan pumpe direkte til trykkavløpsledningen i sjø, pumpe til kum 6446 på
trykkavløpsledningen som i dag, pumpe til KP Kolbjørnsvik eller til renseanlegget. De to siste
alternativene krever nye sjøledninger. Skal det pumpes som i dag må det legges ny
pumpeledning fra stasjonen og til kum 6446. Det er dialog med kommunen ang. løsning. Dette
klargjøres i detaljprosjekteringsfasen.
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Overvannshåndtering
Dimensjoneringskriterier
Det er gjort en overslagsberegning for overvann og sett på evt. fordrøyningsbehov for området,
med følgende forutsetninger, iht. Arendal kommunes VA-norm:
Beregning etter den rasjonelle metode med klimafaktor
Formel: Q = C x i x A x Kf
Q - dimensjonerende vannmengde (l/sek.)
C - avrenningkoeffisient.
i - regnintensitet (l/sek*ha.)
A - areal(ha). 1ha=10 000m2
t – konsentrasjonstid
Gjentaksintervall eksisterende situasjon 5 år
Gjentaksintervall ny situasjon 20 år
Kf – klimafaktor 1,4
IVF-kurve for Arendal brannstasjon

Det er brukt IVF-kurve for Arendal brannstasjon (SN36060). Ved beregning av
overvannsmengder benyttes dimensjonerende gjentaksintervall på 5 år for eksisterende
situasjon og 20 år for ny situasjon.
Avrenningskoeffisient, C, definerer hvor mye av nedbøren som drenerer fra et gitt området.
Den avhenger av terrengtype, vegetasjon, helning og sannsynlighet for overflateavrenning
fra feltet. I de videre beregningene er det valgt ulik koeffisient for ulike delområder og
beregnet midlere avrenningskoeffisient basert på det.
Tabell 1: Avrenningskoeffisienter.

Overflatetype
Betong, asfalt, bart fjell, frosset mark
Grusveger
Dyrket mark og parkområder
Skogsområder

Avrenningsfaktor, C
0,6 – 0,9
0,3 – 0,7
0,2 – 0,4
0,2 – 0,5

Ifølge rapporten Klimaprofil Agder, Norsk Klimaservicesenter, februar 2017, er det anbefalt
klimapåslag på flomvannføringer på 20 % for alle store nedbørfelt i Agder. For mindre
nedbørfelt anbefales minst 20 % klimapåslag. Det anbefales å bruke et klimapåslag på
minst 40 % på regnskyll med varighet under 3 timer. I denne rapporten og de videre
beregningene er det derfor brukt klimapåslag på 40 %, derav klimafaktor 1,4.
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Eksisterende situasjon
Planområdet består i dag i stor grad av industri og tette flater. Disse områdene beregnes med
avrenningsfaktor 0,9. For området rundt Pusnes gård og det utbygde området sørøst i planen
benyttes avrenningsfaktor 0,7. Skogsområdet med avrenning til planområdet får faktor 0,3, og
området i sørvest med noe skog og noe bolig med avrenning til planområdet er beregnet med
avrenningsfaktor 0,6.
Området ligger rett ved sjøen og har avrenning til sjø. I dag ligger bebyggelsen på rundt kote
+2 i deler av området.
Det er gjort en beregning av overvannsmengdene før utbygging iht. Arendal kommunes VAnorm. Området har en total avrenning på ~1290 l/s. Vannet renner på overflaten og det
fordeles utover et stort område, slik at det ikke er enkelte store punktutslipp i sjøen. Det ligger
sluk og kommunal overvannsledning med utslipp til sjø i området sør i planen. Det er mulig
det er noe interne private overvannsystemer på industriområdet.
Tabell 2: Eksisterende avrenning
Beskrivelse

Areal nedbørsfelt

C

m2

5.3
5.3.1

Redusert areal

Regnvarighet

i

Qdim

m2

min

l/s*ha

l/s

Boligområde vest

16866

0,6

10119,6

10

170

172,0

Dagens industriområde

44013

0,9

39611,7

10

170

673,4

Bebygd område sørøst

31490

0,7

22043

10

170

374,7

Skog nordøst

13840

0,3

4152

10

170

70,6

Total

106209

0,71

75926,3

10

170

1290,7

Ny situasjon
Overflatevann
Det legges opp til fall internt i området som leder vannet ut i sjø, iht. vedlegg 2. Det legges
interne overvannsledninger med sluk og sandfang som vil følge samme prinsipp som
flomveiene. Alle sluk anlegges med sandfang. Det interne fallet legges slik at vannet ledes
bort fra Pusnes gård. Det vurderes etablert senka flomarealer og regnbed i forbindelse med
uteoppholdsarealet. Det vil fungere som fordrøyning og virke dempende på
avrenningshastigheten.
Området består i dag av mye tette flater. Det er i planen lagt vekt på blågrønne kvaliteter.
Det foreligger ikke endelig utomhusplan som beskriver arealene, det er derfor regnet med
samme andel tette flater som før utbyggingen. Det vil derfor ifølge beregningene bli like rask
avrenning fra området som i dag. I henhold til kommunens VA-norm er ny situasjon beregnet
med 20 års returperiode og klimafaktor. Avrenningshastigheten blir derfor betydelig større
enn beregnet mengde for før situasjon, som regnes med returperiode på 5 år, uten
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klimafaktor. Beregnet total avrenningshastighet fra området etter utbygging er ~2569 l/s.
Dette fordeles utover området som vist i vedlegg 2.
Tabell 3: Avrenning ny situasjon
Beskrivelse

Areal nedbørsfelt

C

m2

5.3.2

Redusert areal

Regnvarighet

i

Qdim

m2

min

l/s*ha

l/s

Kf

Qdim*Kf
l/s

Dagens boligområde vest 16866

0,6

10119,6

10

241,7

244,6

1,4

342,4

Dagens industriområde

44013

0,9

39611,7

10

241,7

957,4

1,4

1340,4

Bebygd område sørøst

31490

0,7

22043

10

241,7

532,8

1,4

745,9

Skog nordøst

13840

0,3

4152

10

241,7

100,4

1,4

140,5

Total

106209

0,71

75926,3

10

241,7

1835,1

1,4

2569,2

Springflo og havnivåstigning
Dagens bebyggelse ligger i deler av området på kote +2. Ny bebyggelse planlegges med
laveste tillatte gulvhøyde på kote +3 for å sikre bebyggelsen ved eventuell flom og
havstigning. Pusnes gård ligger på ca. kote +2. Terrenget har fall mot sjøen og overflate
vann vil drenere til sjø som i dag.
Ifølge kartverkets «Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier for
Arendal» så ligger middelvannstanden på ~0,5 m over sjøkartnull. Middel springhøyvann
ligger på ~0,6 moh. For å komme opp mot kote +2 må vi se på høyvann med
gjentaksintervall 200 år. Det ligger på 1,98 moh. Ifølge rapporten «Havstigning Estimater av
fremtidig havstigning i norske kystkommuner – Revidert utgave 2009» vil maks havstigning i
Stavanger og Oslo være hh. 39 cm og 21 cm i 2050 og 113 cm og 76 cm i 2100.
Rapporten «Havnivåstigning og stormflo, DSB 2016» viser til en havstigning i
Arendalsområdet basert på 95-persentilen for 2081-2100 på 70 cm. Beregnet stormflo
medregnet havstigning i forhold til kartgrunnlag NN2000 er ~1,8 m ved 20 års returperiode,
~2,2 m ved 200 års returperiode og ~2,3 m ved 1000 års returperiode.
Normalt havnivå og høyvann vil de nærmeste år ikke komme opp over kote +2 og
eksisterende bygg. Det er ikke lagt opp til å gjøre tiltak som kan forhindre vannet å nå
bygningene ved ekstremtilfeller. Fremtidig havstigning og flom vil kunne skade eksisterende
bygninger. Havstigning vil skje over lang tid og det må fremtidig vurderes om det er
nødvendig med tiltak.

5.3.3

Forurenset overflatevann
Oppsamling av overflatevann i sandfang sikrer at det ikke blir økt partikkelavrenning til sjø.
Det er viktig med gode vedlikeholdsrutiner og slamsuging av disse for å opprettholde
kapasiteten. Eventuelle forsenka flomarealer i området vil fungere som fordrøynings- og
sedimenteringsbasseng.
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I områder der det planlegges biloppstilling, bilvask ol. må det vurderes behov for oljeavskiller
for å hindre avrenning av forurenset vann til sjø.
Ulike næringer har iht. forurensingsforskriften krav til å utføre tiltak for å hindre forurensing.
Avhengig av næringen som etablerer seg må disse kravene oppfylles. Etableres
eksempelvis marina i området vil det bli stilt krav om oljeavskiller. Det planlegges og
prosjekteres i forbindelse med etableringen.
I forbindelse med opparbeidelse av nytt boligområde vil det bli gjennomført betydelig
opprensking og fjerning av forurenset masse i grunnen. Forurensing i forbindelse med
avrenning til sjø forventes å bli betydelig redusert.
Ved brann kan slokkeutstyr føre til avrenning av forurenset overflatevann. En brann vil skje i
svært sjeldne tilfeller. Ved en slik situasjon må det i ettertid gjøres tiltak som f.eks. tømming
og rengjøring av alle sluk og sandfang, samt opprensing av flomarealer. Om det anses som
nødvendig kan det legges ut siltgardin, oljelenser eller oljeabsorberende flottører i sjøen for
å samle forurenset avrenning.
Det legges opp til å samle smeltevann i sluk med sandfang for å samle partikler. Det legges
ellers opp til samme brøyterutiner som i tilsvarende områder i kommunen.

5.4

Flomveier
Det planlegges internt fall i boligområdene med avrenning til sjø i noen hovedløp, se vedlegg
2. Det legges fall bort fra Pusnes gård. Lavbrekk på FV 409 Skilsøveien gjør at det ved flom
vil være viktig å sikre avrenning fra lavbrekket og ut i sjø gjennom boligområdene. Vannet
renner slik i dag, da gjennom eksisterende industriområde.
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Oppsummering
Det utarbeides en detaljreguleringsplan for Pusnes for å utvikle dagens industriområde til
boligområde. I den forbindelse er det gjort en vurdering av løsninger for håndtering av vann og
avløp i området.
Vannledningen i Fv 409 Skilsøveien oppgraderes fra ø200SJK til ø250SJK. Internt i områdene
legges ø200PE. Det er kapasitet og trykk til å oppfylle brannvannskravet på 50 l/s. Det
planlegges ny pumpestasjon nordvest i planområdet, som erstatter eksisterende stasjon. Det
legges selvfallsledning ø200PVC til pumpestasjonen og ø160PVC internt i området. Det
vurderes hvor pumpestasjonen skal pumpe og det vil bli behov for ny pumpeledning, dette
fremkommer av detaljplanleggingen.
Overvannet planlegges samlet i interne overvannsystem med sluk og sandfang og slippes i sjø.
Det vurderes å anlegge senka flomarealer og regnbed som vil virke dempende på
avrenningshastigheten. Det legges opp til fall internt i området som leder vannet bort fra
eksisterende bebyggelse og ut i sjø.
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