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1. INNLEDNING 

I forbindelse med planlegging av ny legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH), er dette no-
tatet utarbeidet for å vise prinsippløsninger for vann, spillvann og overvann.  
 
Planområdet det nye bygget er planlagt på har et samlet areal på ca. 9900 m2. Bygget har en 
grunnflate på ca. 1400 m2, og er planlagt å ha to til tre etasjer i tillegg til en parkeringskjeller over 
to plan.   
 
 

2. EKSISTERENDE SITUASJON 

2.1 VA 
 
2.1.1 Infrastruktur for vann, spillvann og overvann 
Det er eksisterende kommunal infrastruktur for vann, spillvann og overvann i Klinkenberg, både 
sørøst og nordøst for planområdet.  
 
Vannledningen som ligger i Klinkenberg har en dimensjon på Ø150 og spillvannsledningen har en 
dimensjon på Ø160. Overvannsledningen har dimensjon Ø250, og ledes videre sørover.  
 
Vannledning i krysset mellom Klinkenbergveien og Dydens vei har en dimensjon på Ø150. Parallelt 
med vannledningen, ligger det en spillvannsledning med dimensjon på Ø160, samt en overvanns-
ledning med utløp i Langsævannet. 
 
I Dydens vei ligger det også kommunal vannledning med dimensjon Ø150. Se Figur 1 for kart over 
eksisterende infrastruktur for VA. 
 

 

Figur 1: Oversikt eksisterende kommunal infrastruktur for VA. Kilde: arendal.kommune.no 
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2.1.2 Overvann for eksisterende situasjon 
Planområdet består av jomfruelig terreng, og for eksisterende situasjon forutsettes det at mye av 
overvannet på tomten infiltreres i grunnen. I dagens situasjon er dette et område som gir redusert 
avrenning ved nedbør. 
 

 

Figur 2: Ortofoto av planområdet. Kilde: arendal.kommune.no 

 
2.1.3 Avrenning og flomvei 
Prinsippet for flomveier er basert på terrengets utforming, og er vist i Figur 3. Flomveiene går fra 
tomta, ut i Dydens vei og følger veien nedstrøms mot sørvest mot lavbrekk ved helikopterbase. 
Endelig resipient for flomvannet er Langsævannet. 
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Figur 3: Flomveier før utbygging. Kilde: arendal.kommune.no 

 

 
  



Regulering, legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp Arendal  
Rammeplan VA  
 

 
 
 

 6 
 

3. PLANLAGTE LØSNINGER 

3.1 VA 
 
3.1.1 Infrastruktur for vann og spillvann 
Det er muligheter for å koble på nye vann- og spillvannsledninger til eksisterende nett både på 
nordøst og sørøst for planlagt nytt bygg. Ut i fra planlagt løsning med bygg og parkeringsplass, vil 
punkt markert med rød sirkel i Figur 4 være det mest hensiktsmessige påkoblingspunktet for vann 
og spillvann. Det er usikkert om spillvannet vil måtte pumpes frem til dette punktet. Dette er 
avhengig av de endelige planløsningene i bygget, og hva de ulike etasjene skal ha av tekniske 
anlegg.  
 
Over eksiterende VA-anlegg på nordøst siden av bygget, er det planlagt ny parkeringsplass med 
ny avkjørsel. Som følge av dette, vil eksisterende innkjørsel bli overbygd, som igjen vil medføre at 
eksisterende VA-ledninger og kummer må flyttes og legges om. Se kumgruppe og ledninger inn-
ringet med gult i Figur 4. 
 
 

 

Figur 4: Aktuelt påkoblingspunkt for vann og spillvann. 

 
Alle tilkoblinger til VA-anlegget og omfang av en eventuell omlegging av eksisterende VA må av-
klares med kommunalteknikk i Arendal kommune i detaljeringsfasen. 
 
Brannkummer skal ivareta krav om brannvannsuttak på minst 50 l/s fordelt på to uttak. Brann-
kummer skal plasseres slik at det sikres rask og sikker tilgang for brannvesenet. Dette betyr blant 
annet at brannkum skal plasseres utenfor oppmerkede parkeringsplasser og innenfor områder som 
til enhver tid er ryddet for snø. I tillegg skal sikkerhetsavstand til bygningsmasse opprettholdes 
ved en eventuell brann. Detaljer omkring dette må avklares med brannrådgiver i detaljeringsfasen. 
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3.1.2 Avrenning fra parkeringshus 
Dersom det skal etableres anlegg for vasking av biler, verksted eller lignende i parkeringshuset, 
må det etableres en oljeutskiller. Videre fra en eventuell oljeutskiller må spillvannet pumpes frem 
til kommunalt påkoblingspunkt. 
 
Dersom det ikke skal vaskes biler eller være annen aktivitet som forårsaker utslipp av olje eller 
liknende, vil det ikke være behov for oljeutskiller. Overflatevannet i parkeringskjeller skal imidlertid 
ledes til et sandfang med dykket utløp, og videre ut til overvannsnettet.  
 
Endelig løsning skal godkjennes av kommunalteknikk i Arendal kommune. 
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4. OVERVANNSHÅNDTERING 

4.1 Overvann ny situasjon 
Det skal prosjekteres og utarbeides løsninger som ivaretar overvannshåndteringen på en sikker 
og bærekraftig måte.  
 
Overvannsberegninger skal utføres i henhold til VA-norm for Arendal kommune. Endelig løsning for 
overvannshåndtering skal avklares med kommunalteknikk i Arendal kommune. 
 
Planområdet består primært av harde flater, men det må også tas hensyn til permeable flater og 
grønnstruktur som inngår i planområdet. 
 
4.2 Infrastruktur for overvann 
Overvann som ikke infiltreres i terrenget skal samles opp i rørledninger, via sluk og sandfang, og 
ledes til resipient. 
 
Laveste nivå for uttak av overvann vil være under dekke i nederste plan av parkeringskjelleren. 
Dette ligger betraktelig lavere enn dagens overvannsledninger. Det vil ikke være hensiktsmessig å 
pumpe overvannet, og dette er heller ikke en løsning kommunalteknikk i Arendal kommune ønsker. 
Det vil derfor være nødvendig å etablere ny infrastruktur for overvann fra planområdet og frem til 
resipient. 
 
For å unngå stenging av kritisk infrastruktur til og fra sykehuset, anbefales det å bore under Dydens 
vei for etablering av infrastruktur for overvann. Rørtraseen ledes videre ned til resipient, som vil 
være Langsævannet. Se Figur 5. Endelig trase må avklares med kommunalteknikk i Arendal kom-
mune i detaljeringsfasen. 
 

 

Figur 5: Mulig trase for boring av overvannslening under Dydens vei og frem til Langsævannet. 

 
 
4.3 Overvannshåndtering – fordrøyning på tak 
Det er opplyst fra Arendal kommunen at Langsævannet per 2018 har god kapasitet til å fordrøye 
overvann ved kraftig nedbør. Ved å erstatte et skogsområde med tette flater gir det en betydelig 
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økning av avrenning ved nedbør, men volumet til Langsævannet er såpass sort at den økte avren-
ningen vil ikke ha noen effekt av betydning på denne resipienten.  
 
For å forsinke avrenningen og redusere størrelsen på infrastrukturen for overvann, vil det imidlertid 
være hensiktsmessig å vurdere flater og oppbygging av terrenget på en måte som reduserer av-
renningshastigheten. Dette kan for eksempel være takkonstruksjoner av type BlueProof eller til-
svarende, fordrøyning i masser med høyt porevolum (Leca eller tilsvarende) eller grønne tak. 
 
 
4.4 Overvannshåndtering ved parkering og gang- og sykkelsti 
4.4.1 Avrenning fra fjell mot parkering 
Mellom mur og fjell bør det fylles på med godt drenerende fyllmasse for å håndtere avrenningen 
fra fjellområdet. Det må dreneres i underkant av parkeringsanlegget, slik at overvannet ledes bort.  
 
4.4.2 Parkeringsplasser 
Det skal legges sluk i kjøresonene på parkeringsplassen for å hindre at alt overvann renner ut i 
Dydens vei. Parkeringsdekke utformes med fall til sluk. Drensvann og overvannvann fra parkering 
er forutsatt tilkoblet eksisterende overvannsnett i Klinkenbergveien, som har utløp i Langsævannet.  
 
4.4.3 Gang og sykkelsti 
Dagens grøft langs Dydens vei er tenkt erstattet med gang- og sykkelsti. Som man kan se ut i fra 
den forenklede flomveianalysen i dette dokumentet, vil den naturlige flomveien gå nedstrøms langs 
Dydens vei (vestover). Da dette er et område som er kritisk med tanke på politi og syketransport, 
og der er viktig å lede store nedbørsmengder fort vekk. Det bør derfor plasseres sluk i vei og 
gangfelt for å lede vannet vekk og til overvannsnettet. 
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