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VVA-NOTAT, BREKKTRØA BOLIGFELT 

Melhus kommune 

Vedlegg: 

1. H-tegninger  

1 BAKGRUNN 

Avdeling for arkitektur og ingeniørtjenester hos Norgeshus Melhus ble engasjert av Norgeshus Eiendom AS for 

utarbeidelse av VA-plan og notat for Brekktrøa boligfelt. Dette i forbindelse med detaljregulering av boligfelt. 

Notatet orienterer om dagens situasjon og nye løsninger. Kort om prosjektet: Tomt 36/8 med samlet størrelse 

tiltaksområde 1,2 Ha sør for Hollumvegen (FV6602) planlegges utvikles for 43 nye boliger. Mesteparten av 

overflaten består av dyrket mark, med noe siv, gress og trær. En nedgravd privat vanntank med takoverbygg 

befinner seg i tomtas østre ende. Tomta er omgitt av boliger og naturområder. 

Rapporten er hovedsakelig basert på kontakt med NH Eiendom AS, Melhus kommune, GeoMidt AS og Gimse 

Vasslag. Spesielt har korrespondanse involvert Dag Runar Båtvik (oppdragsgiver), Hans Magnus Johnsen (Melhus 

kommune), Halldor Berg Sigmundsson (GeoMidt AS) og Even Borten (Gimse Vasslag).  

2 RETNINGSLINJER OG FORUTSETNINGER 

Løsninger beskrevet i dette notatet med vedlegg er basert på krav i Melhus kommunes VA-norm (www.VA-

norm.no) og «Veileder for utarbeidelse av planer ved utbygging og/eller omlegging av veg-, vann- og 

avløpsanlegg». Ellers tilbakemeldinger fra ovennevnte aktører- og kontaktpersoner. Det er blant annet innhentet 

informasjon fra Infoland, NGU løsmassekart, NVE Atlas og Norgeskart/Se Eiendom.  

3 UTBYGGELSE 

3.1 EKSISTERENDE ANLEGG 
Utbyggingstiltaket planlegges i et område som ved unntak av en privat vanntank kun består av åpent terreng. 

Tiltaksområdet er relativt stort (1,2 Ha). Mesteparten av overflaten består av dyrket mark, med noe siv, gress og 

trær. Tomta befinner seg ca. 2,0 km sørvest for Melhus sentrum, og ligger med naturlig fall retning øst mot 

Tranmelsvegen. 
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Spillvann 

Det går ingen spillvannsledninger gjennom tomta i dag. I gata Brekktrøa vest for planlagt boligfelt ligger en 200 

mm betongledning som avlaster et eksisterende boligfelt mot Hollumvegen. Ledningen er tilknyttet en større 

dimensjon langs eiendomsgrensa mot Tambartun (250 mm betongledning). Ved- og oppstrøms planlagt boligfelt 

er denne ledningen tilknyttet minst 75 boenheter langs Hollumvegen på sørsiden. Dette i tillegg til 

kompetansesenteret. Med nåværende kartunderlag benyttet i dette prosjektet antas også 30 - 35 påkoblede 

boligenheter på nordsiden av Hollumvegen. 

 

Ledningen går med rikelig fall 185 meter retning øst mot Tranmelsvegen. I bratt skråning (40%) nedstrøms aktuell 

tomt er deler av ledningen i dårlig forfatning som følge av utglidning av skjøter. Anlegget ble etablert i 1974, og 

har med tiden avtatt merkbart i kvalitet. Ved tomt 36/6 (Tranmelsvegen 51) har det ved flere anledninger 

oppstått problemer med tilbakeslag. Tomta befinner seg omtrent 55 meter nedstrøms foten på bratt skråning. 

Spillvannsledningen ligger med ca. 75‰ fall til denne tomta før den slaker ut langs Tranmelsvegen. Langs 

Tranmelsvegen har ca. 380 meter av ledningen lite fall, samt består av svanker og flate delstrekninger. Snittfall 

på ledningen ble i møte med Melhus kommune den 14.01.2020 estimert til å være 7,68‰. Med 3 svært ulike 

helningssituasjoner kan teoretisk kapasitet i en slik ledning variere fra 308 l/s (fall 40%), 135 l/s (75‰) til 44 l/s 

(7,68‰). Se vedlegg «Kapasitetsoverslag & avløpsbelastning».  

 

Det er behov for rehabilitering av det eksisterende ledningsstrekket både ned til- og langs Tranmelsvegen, altså 

totalt ca. 565 meter. Melhus kommune planlegger å få lagt om deler av ledningsstrekket ved å senke ledningen 

ca. 1,0 meter i nordenden (til kum SiD 8528, strekning 95 meter). Dette for å tilfredsstille minimumskrav til 

selvrens (fall 10‰). Tiltaket skal tilrettelegge for fremtidige utbedringer sørover mot kum SiD 8532. Arbeidet blir 

ikke prioritert før tidligst 2021-22 jfr eksisterende ØHP og kan risikere komme senere basert på kapasitet ved 

utbyggingsavdelingen. 

 

Overvann 

Det går ingen overvannsledninger gjennom tomta i dag. Den vestre delen av tomta faller 12 – 14% retning øst 

mot tilnærmet flatt terreng. Analyser av terreng viser at mesteparten av overvannet fra feltet renner østover 

mot en liten bekk som vekselvis går i lukket- og åpen løsning mot Tranmelsveien. Derfra lukkes bekken i en 380 

mm plastledning omtrent ned til Jarlshola. Minimumsfall på ledningen er estimert til å ligge et sted mellom 15 

og 25‰ ved slak terrenghelning nedstrøms Tranmelsveien (dyrket mark). Bekken som vekselvis går i lukket- og 

åpen løsning gjennom de private tomtene 36/13 og 36/15 er etablert uten sikring mot erosjon og har for lite 

tverrsnitt til å håndtere kraftige regnskyll. Bekken tar blant annet imot overvann direkte fra tomta til 

kompetansesenteret. Dette overvannet fordrøyes ikke.  

 

Det har kommet innspill fra et par beboere i området (tomt 36/6- Tranmelsvegen 51 og 36/15- Olastubakken 

10). Beboer ved Tranmelsvegen 51 sliter med innsig av vann i kjeller, men ikke i samme mengder som før. En 

tilbakeslagskum ble påmontert stikkledning spillvann. Det mistenkes at det foregår en kortslutning mellom 

spillvann og overvann i kum SiD 8532. Etter påmontering av tilbakeslagskum siger det fortsatt vann inn i kjeller, 

men andel spillvann er mindre.  

 

Beboer ved Olastubakken 10 har bekken gjennom egen tomt, og bekrefter at det foreligger ingen 

kapasitetsproblemer i lukket bekk gjennom åker (380 mm). Den åpne delen av bekken derimot har for lite 

tverrsnitt for større nedbørsituasjoner og er ikke plastret/sikret godt nok.  

 

Parallelt med ovennevnte spillvannsledning (250 mm) følger en 250 mm overvannsledning (betong). Som for 

spillvannsledningen tas det utgangspunkt i at overvannsledningen avlaster de samme områdene.  
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Avrenning fra aktuell tomt i dag er beregnet til 34 l/s (Ared.: 3671 m2, koeff.: 0,30, Tc 15 min, 20 – års regn, 

stasjon 68862 Tr.heim / Moholt).  

 

NGU - løsmassekartet viser marin strandavsetning på tomta- og noe område rundt. Infiltrasjonskartet viser 

middels gode infiltrasjonsevner i marine strandavsetninger. Strandavsetningene er omgitt av tykk havavsetning. 

Løsmassekartet gir inntrykk for at tykk havavsetning former en slags «skål» rundt området med strandavsetning. 

I geoteknisk rapport står det at grunnmassene i slakt til flatt terreng består av en kombinasjon av grus over siltig 

leire og siltig leire med flere lag av siltig finsand. Dybde til grunnvannstand var målt til bare 1,0 meter, men 

boreprøvene ble tatt på en dag med smeltevær.  

 

Vann 

Sør på tomta krysser en privat 63 mm PE vannledning på tvers fra vest mot øst. Ledningen forsyner en gammel 

privat vanntank eid av Gimse Vasslag. Vanntanken ligger nedgravd i østre ende av tomta, med gammelt 

takoverbygg hevet noe over bakken (ca. 1,5 meter). Gimse vasslag ble etablert i 1911 av 7 gårdsbruk, og er 

fortsatt i drift i dag. Vanntanken fylles i dag via en grunnvannskilde oppstrøms Brekktrøa et stykke sør.  Ved 

tanken står en fordelingskum som distribuerer vannmengden videre til abonnentene gjennom en 50 mm PE 

ledning. Vanntanken har en tendens til å fylle seg raskt opp, og noe vann kan derfor lekke til omgivelsene rundt. 

 

I gata Brekktrøa vest for planlagt boligfelt ligger en 160 mm PVC ledning som forsyner eksisterende boligfelt mot 

Hollumvegen. Trykket i systemet ligger på rundt 8,0 bar (80 mVs) og ledningen vurderes derfor å ha god kapasitet 

i forhold til brannuttak, sprinkel- og forbruksvann.  

 

3.2 PLANLAGT ANLEGG 
Se vedlagte H-tegninger.  

Spillvann 

I nytt boligfelt kan spillvannet enkelt gå i selvfall til tilknytningspunkt uten å passere frostfri dybde (<= 2,0 m). 

Dette tilsvarer en tilknytningskote bunn innvendig renne på rundt +99,50. Det mest gunstige og nærliggende 

tilknytningspunktet vil være eksisterende avløpskum SiD 8840 tilknyttet 250 mm spillvannsledning ved 

Tambartun. Feltet kan påkobles via en 160 mm PVC ledning. Samlet avløpsbelastning er beregnet til å være 9,5 

l/s. Høyden i eksisterende kum må kontrolleres via nedmål av kum (bunn innvendig renne) samt benyttelse av 

GPS-måler på kumlokk.  

 

Dimensjonskriterier: 

Antall personer per boenhet: 5,0 

Forbruk: 200 l/Pe*døgn 

Timesfaktor: 4 

Døgnfaktor: 4 

Innlekkingsfaktor: 1,0 (nyanlegg) 

Hastighet i rør: 1,0 m/s 

 

Vann 

Vannforsyning inkludert brannuttak sikres ved etablering av ny vannkum i gata Brekktrøa (se H01). Fra denne 

etableres en 180 mm PE ledning inn til feltet, som fordeler seg videre til 3 brannhydranter og fordelingskummer. 

I henhold til TEK-17 forskriften er krav til slukkevann i forbindelse med brannvesenets innsats 20 l/s for 

småhusbebyggelse og 50 l/s for annen bebyggelse. Småhusbebyggelse er blant annet definert via mønehøyde og 
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gesimshøyde (9,0 og 8,0 meter) samt antall boligenheter per bygg. Brannuttakspunkt bør ha avstand lik 25 – 50 

meter fra inngang/hovedangrepsveg.  

Lavblokkene øverst i feltet like ved adkomstvegen har gesimshøyde > 8,0 meter. Disse faller utenfor definisjon 

småhusbebyggelse. Resten av feltet består av småhusbebyggelse.  

 

Plassering av ny vannkum i gata Brekktrøa må avklares og bekreftes med kommunen- og eventuelt lokalt 

brannvesen om brannventil i tillegg skal etableres. I fordelingskummene etableres stikkledninger via samleflens 

og eller manifold. 

Da boligfeltet ligger nedstrøms eksisterende vannledning med god kapasitet, antas restrykk på 1,5 - 2,0 bar for å 

være problemfritt ved brannuttak. Nærmere trykkundersøkelser /analyser kan foretas etter behov i detaljfasen. 

Behov for trykkreduksjonsventiler må vurderes.  

Prosjektet legger opp til å få omplassert vanntanken til Gimse Vasslag. Ny plassering er foreslått i planen, se 

tegning H01. Forsyningsledningen legges om i samme grøft med øvrige VA-ledninger som betjener kjedede 

eneboliger sør i feltet. Ledningen legges grunt for lettere tilgang ved service og vedlikehold, og for å minke 

eventuelle inngrep på omgivelsene rundt. Om nødvendig frostisoleres ledningen. Fortløpende avklaringer med 

Gimse Vasslag, Mattilsynet og leverandører som f.eks. BIA Miljø skal sikre forsvarlig- og optimalisert 

vanntankløsning ved omplassering/flytting. 

 

Overvann 

Infiltrasjonsegenskapene i området anses på det beste som middels egnet da løsmassene består av grus over 

siltig leire samt siltig leire med flere lag av siltig finsand. Effektiv infiltrasjon av overvann kan kanskje la seg gjøre 

på deler av tomta, men denne løsningen bør ikke vektlegges som hovedtiltak for håndtering av overvann fra tette 

flater. Ved oppfylling av grove masser som kult- og pukk kan infiltrasjonsløsninger optimaliseres. Planen vil derfor 

fokusere på kombinert bruk av overvanns-/infiltrasjonsgrøfter og fordrøyningstiltak i flere trinn. 

Planlagt boligfelt er 1,2 Ha stort. Nedslagsfeltet har samme størrelse da det ligger et oppstrøms vannskille mot 

Brekktrøa adkomstveg. Gata har et eget drenssystem som fordeler overvannet mot Hollumvegen og Tambartun.  

I nytt boligfelt anbefales det å transportere overvannet i samme trase med spillvannet mot avløpskum SiD 8840 

(separatsystem). Høyden må kontrolleres med nedmål i eksisterende kum, eventuelt prøvegraving ved behov for 

tilknytning nedstrøms kumpunkt (etablering av ny kum).  

Påkoblingen må være tett. Tilbakeslagsventil må påmonteres ny spillvannsledning om det er åpning på begge 

avløpsledninger i samme avløpskum (unngå kortslutning mellom SP og OV ved overbelastning).  

Som første ledd i overvannshåndteringen ledes takvannet via taknedløp på terreng med etablerte 

overvannsgrøfter-/infiltrasjonsgrøfter. Grøftene etableres på baksiden av husene og langs mesteparten av 

tomtegrensa ved rekkehusene og kjedede eneboliger i nord og sør. Det inkluderer også tomtegrensene rundt 

friområdet. Grøftene skal ikke bare håndtere overvann fra taknedløp men de skal også drenere vegoverflater, 

forskåne lokal bekk samt avskjære avrenning mot nedstrøms nabotomter. Ett av formålene med grøftetiltakene 

vil være å forbedre overvannssituasjonen i nedstrøms områder.  

Grøftene tilpasses terrenget og utformingen av området. De vil fungere som halvsirkelformede renner. For å 

sikre god utnyttelse av grøftene må det benyttes grove fraksjoner mot løsmassene. I nedstrøms ende av grøftene 

plasseres et infiltrasjonssandfang med kuppelrist for å håndtere overløpsmengder, ved f.eks. flom. Dersom 
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eksisterende løsmasser rundt grøftene ikke er i stand til å infiltrere overvannsmengder i noen særlig grad, kan 

drensledninger legges langs grøftebunnen. Da sikres raskere transport av overvann til sandfangene. Det gjør at 

overvannsgrøftene ikke fylles opp så raskt.  

Sandfangene etableres med utløp (ledning) tilkoblet nærliggende overvannskummer. Kummene leder vannet 

videre til fordrøyningstiltaket. Grøftene kan f.eks. bygges 50 cm bred i bunnen med dybde 70 - 80 cm og 

sidekanter med helning 1:1. Ved å plassere laveste punkt på kuppelrista på sandfanget 50 cm over grøftebunn, 

kan man få etablert et fordrøyningsvolum (porevolum pukkmasser ≈ 20 - 40%).  

 

Kantene på grøfta må ha noe margin til kuppelrist, derfor anbefales f.eks. en dybde på 70 - 80 cm. Porevolumet 

i massene kan virke forsinkende på vannmengdene. Vannet vil fordele seg i omliggende pukk- og fyllmasser før 

det etter hvert finner veien ut til løsmassene og til slutt sandfanget.  

 

I dette prosjektet er det estimert totalt 225 meter med OV/-Inf - grøfter. Forutenom infiltrasjonskapasiteten i 

fyllmasser- og løsmasser kan disse grøftene lagre/fordrøye mellom 60 – 70 m3 med overvann (0,3 m3 per m 

grøft). 

Fordrøyningstiltaket som mottar overløpsmengder fra overvannsgrøftene-/infiltrasjonsgrøftene, består av en 

LOD – kum. Kummen er 3,0 meter i diameter og skal være plassert i en damforsenkning/regnebed. Dybden på 

kummen vil være mellom 3,0 – 4,0 meter (vol. 21 – 28 m3). Det kan velges om kummen skal utstyres med en 

drenssløyfe eller ikke, avhengig av eksisterende grunnforhold. Kummen og regnbedet etableres i nærheten av 

avløpskum 8840. LOD-kummen utstyres ikke med kuppelrist direkte i bunnen, men i skråningen på 

damforsenkningen.  

Damforsenkningen/regnbedet er 5,0 - 8,0 meter i diameter (dybde 0,5 m, vol. 5 - 10 m3) og skal i utgangspunktet 

være tørr uten permanent vannspeil. Den kan fylles opp gradvis av nedbør til vannmengdene etter hvert går i 

overløp nedi LOD-kummen. I motsatt fall skulle LOD-kummen overfylles kan dammen avlaste overflødige 

overvannsmengder fra den. I tillegg etableres et overløp (ledning) fra LOD-kummen til et virvelkammer som 

regulerer påslippsmengden til eksisterende kommunal avløpskum 8840 (påslippsmengde tilsv. eksisterende 

situasjon 34 l/s). Skulle damforsenkningen/regnbedet i tillegg infiltrere overvann til pukkmassene og 

eksisterende løsmasser, antas infiltrasjonsevnen «i bunnen» å ligge mellom 3,0 og 15 l/s. Infiltrasjonskoeffisient 

antas å ligge mellom 0,0001 og 0,0005 m/sek (finkornet sand til kombinert finkornet/grovkornet sand).  

Teoretisk sett kan de ulike tiltakene nevnt ovenfor fordrøye/lagre 85 – 105 m3 overvann. Dette er tilstrekkelig 

volum til å fordrøye en 200-års flom med 40% klimapåslag (beregnet volumbehov 87 m3). Med en slik løsning 

slipper man å etablere flomveier nedstrøms boligfeltet.  

Teoretisk fordrøyningsvolum (20-års regn med 40% klimapåslag) ved bruk av konvensjonell tett løsning 

(tank/basseng) med tillatt påslipp lik eksisterende situasjon (iht. krav) er beregnet til 50 m3 (se 

beregningskriterier nedenfor). Det er da ikke tatt høyde for noe som helst infiltrasjon i grunnmassene, samt 

volumbidrag i drensrør, kummer- og sandfang. Volumbehov iht. normkrav kan reduseres betraktelig om ikke 

«elimineres». Det må uansett sikres et forsvarlig fordrøyningsvolum basert på faktiske grunnforhold. Det 

anbefales å finberegne infiltrasjonsegenskaper i grunnmassene i senere prosjektfase. Vurderinger kan tas i 

samråd med geotekniker etter behov. Infiltrasjonstester kan gjennomføres flere steder på tomta uten at det vil 

medføre store kostnader. 

Kote bunn renne i eksisterende kommunal kum 8840 er estimert til +97,50, tilsv. dybde ≈ 3,5 – 4,0 meter. Dybde 

overløpsledning fra LOD-kum samt utløpsledning fra virvelkammer kan justeres etter faktisk målt påkoblingskote 

i avløpskum. 
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Ingen boliger skal ha kjellere ved unntak av sokkel i øverste rekker mot adkomstvegen (lavblokkene). Da disse 

ligger øverst i feltet vil ikke grunnmursdrenering tvinge frem dypere grøfter på hovedtraseene ved 

tilknytningspunkt.  

Utformingen av planområdet skal sørge for at dagens flomveier ikke vil bli endret. Utbygging av 

planområdet skal også sørge for å ikke påvirke flomsituasjonen nedstrøms området i negativ retning. 

 

Overvannsberegninger av tomta i før- og ettersituasjon (inkl. fordrøyningsvolum) står oppført nedenfor.  

Tabeller nedenfor viser avrenning fra tomt før- og etter tiltak, beregnet med den rasjonelle metode. 

IVF-kurver ble hentet fra målestasjon 68862 Tr.heim / Moholt, periode 1967 – 2009.  

 

Førsituasjon  

Totalt areal: 12236 m2 (grøntområde/vegetasjon, faktor: 0,3) 

Redusert areal: 3671 m2 

Konsentrasjonstid: 15 min 

Gjentaksintervall: 20 år 

Intensitet: 93,5 l/s*Ha 

Vannføring: 34 l/s 

Klimafaktor angir hvor høy fremtidig nedbørintensitet antas å bli i forhold til dagens. Det er i disse beregningene 

(og andre i denne rapporten) tatt høyde for fremtidig 20-årsregn (ved unntak av førsituasjoner).  

Ettersituasjon 

Totalt areal: 12236 m2 

Grøntområde/vegetasjon: 6690 m2 (faktor 0,3) 

Takareal/boder/verandaer: 2749 m2 (faktor 0,9) 

Asfalt: 2798 m2 (faktor 0,8) 

Redusert areal: 6720 m2 (faktor 0,55) 

Konsentrasjonstid: 10 min 

Gjentaksintervall: 20 år 

Intensitet: 124 l/s*Ha 

Klimafaktor: 1,4 

Vannføring: 117 l/s 

 

Klimafaktoren på 1,4 spiller inn som en sikkerhetsfaktor i fordrøyningsvolumet (70% oppfylt ved nedbørstopp).  

 

Aron Kiblers metode, med påslippsmengde lik 34 l/s og sikkerhetsfaktor lik 1,4.  
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3.3 FLOMVEGER 
Se vedlagte H-tegninger. 

 

Det vises til Klimaprofil Sør-Trøndelag, veiledning til klimatilpasset overvannshåndtering samt Byggteknisk 

forskrift (TEK-17). Rapportene tar flomvurderingen videre ved å beregne dimensjonerende vannmengde i 

flomsituasjon med tilhørende forslag til traseføring i framtidig situasjon. Utforming av tverrsnitt flomveg 

dimensjoneres i detaljfase. Nedslagsfeltet er mindre enn 50 km2, derfor benyttes som beregningsgrunnlag 

NVEs «Veileder nr 7- 2015 Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt». Ettersom feltet er under 2-5 

km2 benyttes den rasjonelle metode � = � ∗ � ∗ � ∗ � som beregningsmetode. Avrenningskoeffisienten velges 

ihht. NVEs veileder nr. 7. Det velges 0,3 for grønne flater med det anbefalte tillegg på 30% for å hensynta økt 

metningsgrad i bakken. Koeffisienten for grønne flater øker til 0.39.  

 

Flomberegninger viser dermed at avrenningen fra hele tomta øker med 45 l/s ved 100 – årsflom (162 l/s), og 60 

l/s ved 200 – årsflom (177 l/s).  

 

Analyseverktøyet «Flow Path analysis» (Civil 3D) benyttet på digitalt terrengkart viser at naturlig avrenning ledes 

i to hovedretninger; bekken mot nordøst og i terrenget sørøst forbi Tambartun. Nedslagsfeltet har som nevnt 

tidligere omtrent samme størrelse som tomta siden det ligger et oppstrøms vannskille mot gata Brekktrøa. 

Overvannsledningen (250mm) som går parallelt med spillvannsledningen fra Brekktrøa/Tambartun og ned mot 

Tranmelsvegen avlaster derimot et mye større nedslagsfelt mot Hollumvegen. Teoretisk overvannsbelastning er 

ikke kalkulert i dette prosjektet. Avrenning mot bekken skal naturligvis avskjæres av overvanns-

/infiltrasjonsgrøftene. Bekken skal ikke belastes verken av flom- eller overløpsmengder. Bekken skal forskånes 

alle typer avrenning fra boligfeltet.  
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Med overvannstiltakene beskrevet ovenfor er det lite trolig at flomveier må etableres nedstrøms boligfelt. Hvis 

påkrevd kan en flomveg etableres via forsenkning i terrenget mot sørøst forbi Tambartun (langs avløpstrase ned 

mot Tranmelsveien). Det kan da være nødvendig å etablere en stikkrenne gjennom/forbi tomt 36/187. I tillegg 

må kanskje 2 stikkrenner dimensjoneres for vegkryssing gjennom Romolshåggån og Tranmelsvegen. 

Teknisk løsning kan være en kombinasjon av overvannsgrøfter i bredt løp, med steinplastring- og vegetasjon på 

etablerte skråninger. Infiltrasjonsgrøfter bør etableres der det er mulig. Flomvegen må opparbeides på en slik 

måte at fare for vannbelastning- og erosjon elimineres.  

Flomvegen ender til slutt i en sidebekk mot Gaula (bekk fra Romol, Vassdragsnr.: 122.A14Z). På dette vassdraget 

viser utskrift fra Nevina flommengder på henholdsvis 2,3 m3/s (RFFA-2018 døgnmiddel) og 5,5 m3/s (NIFS 

Kulminasjon) ved 200 – års flom og klimafaktor 1.4.  

Flomvann fra tomta gjør seg best ledet til terreng sørøst for Tambartun mot Tranmelsvegen og Romolshåggån. 

Der er det større åpne områder uten nærliggende bebyggelse. Terrenget består hovedsakelig av skog, vegetasjon 

og dyrket mark. 

 

 

3.4 ANDRE GENERELLE OVERVANNSTILTAK SOM KAN VURDERES 

Forutenom ovennevnte løsninger kan lokal overvannsdisponering (LOD) bestå av andre løsninger: 

Grønne tak med eller uten takfordrøyningsvolum. Et interessant alternativ da grønne tak er i stand til å fordrøye 

inntil 50 – 70% av takvannet. Dette under optimale forhold, samt avhengig av generelt sett korte regnvarigheter. 

Et mindre fordrøyningsvolum inkludert overløp anbefales etablert under selve vegetasjonen på taket av hensyn 

til kaldt klima når grønt-løsningen vil miste noe av sin fordrøyningsevne.   

 

4.0 VEG 
 

Adkomstvegen Brekktrøa avgreiner fra Hollumvegen og strekker seg ca. 220 meter til krysset ved Tambartun. 

På vegen ligger et vannskille, omtrent halvparten av vegstrekningen gir avrenningsbidrag mot 

overvannsledningen forbi Tambartun og ned til Tranmelsvegen. Resten av avrenningen transporteres mot 

Hollumvegen og avlastes av annen overvannsledning. Vegstrekningen oppgraderes til 6,0 meter asfaltert 

bredde. Oppgraderingen innebærer også etablering av fortau med 3,0 meter asfaltert bredde.  

 

Kommunal adkomstveg Brekktrøa detaljprosjekteres i henhold til Melhus kommunes Vegnorm revisjon 1.1 

oktober 2016, og må godkjennes av Melhus kommune i forkant av igangsettingstillatelse. Dimensjonering av 

vegoverbygning skjer i detaljfasen.  

 

GS-veg bygges i forkant av feltutbygging. Eventuelt utsettelse av asfaltering til avsluttet anleggsarbeid på tomta 

avklares med Melhus kommune. Det skal legges opp til anleggsarbeid på tomta uten at det ødelegger GS-

løsningen.  
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5.0 GENERELT 
Bebyggelse tas ikke i bruk før teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, overvann, elektrisitet m.m.) er etablert. Før 

det gis igangsettingstillatelse utarbeides komplett VA-plan som ivaretar overvannshåndtering.  
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