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1 Innledning 
Dette dokumentet beskriver planlagt vann og avløpssituasjon i forbindelse med områderegulering av Raufoss 
Industripark (RI) med tilhørende terreng. Oppdraget er gitt av eier av industriparken, en gruppe investorer, 
Raufoss Næringspark ANS (RNP). Planen skal i grove trekk vise hvor det etablerte vann og avløpsnettet 
korresponderer med nye tiltenkte bygg, samt innspill til håndtering av overvann på utvalgte soner. Tall fra 
eksisterende situasjon kommer fra tilbakemelding fra arbeidsmøte den 05.12.2018 mellom representanter fra 
RNP og VA sektorene i de berørte kommunene. 
 

 
Figur 1 Kartutsnitt hentet fra Gule Siders kartbank. Utsnittet viser eksisterende situasjon med avgrensing av planområdet. 

2 Eksisterende situasjon 
Raufoss Næringspark ANS (RNP) ønsker å tilrettelegge for fremtidig utvikling og ekspandering av industrimiljøet 
innenfor Raufoss Industripark. Området består i dag i hovedsak av industribebyggelse og skog/ grøntområder. 
Næringsparken innenfor total området utgjør et areal på totalt ca. 3000 daa hvor ca. 1800 daa ligger i Vestre 
Toten kommune (VTK), resten i Gjøvik kommune. Det er ca. 1500 daa skog. Planområdet er omkring 4370 daa. 
Parken har ca. 40 km asfalterte veger, og ca. 60 000 m2 gressplener og ca. 2000 m2 blomsterbed. Terrenget er 
fortrinnsvis hellende mot Hunnselva i øst. Hunnselva følger hele dagens næringsområde fra nord mot syd. 
Næringsområdet er omkranset av boligbebyggelse vest for elven og sørlige del av tiltaksområdet. 
 
Basert på informasjon fra den karttjenesten Nedbørfelt- og vannføringsindeksanalyse (NEVINA), utviklet av 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er nedbørfeltet til Hunnselva bestående for det meste av skog og 
dyrket mark. Hunnselva drenerer store deler av Vestre Toten kommune, samt deler av kommunene Gjøvik, 
Søndre Land og Gran, med tilløp fra en rekke mindre sideelver. Nedbørfeltet har en utstrekning på ca. 235 km2 

og total feltlengde på 35 kilometer, grovt estimert ut ifra laveste punkt som her anses som rett nedstrøms 
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planområdet i nord. Normal årsvannføring i Hunnselva er beregnet til å være ca. 3 m3/s i dette punktet. 
Middelavrenningsindeksen er hentet fra NEVINA.  
Største opptredende flom er vanligvis i forbindelse med snøsmeltingen om våren eller kraftige høstregn. Elva 
har trolig god kapasitet til å motta overvann. Nedstrøms planområdet ved Breiskallen får Hunnselva ett større 
tilløp; Skumsjøelva. Høyeste punkt i Hunnselvas nedbørfelt er på 753 moh. Planområdet ligger på ca. kote 300  
moh. 

2.1 Infrastruktur og vannforsyning generelt  
Teknisk infrastruktur som vann, avløp og industrivann innenfor planområdet eies av Raufoss Næringspark ANS 
(RNP), og driftes av Veolia Norge AS. Vestre Toten kommune (VTK) leverer drikkevann til vanlig forbruk og 
brannslokking via det kommunale ledningsnettet. Det er totalt fem forsyningspunkter sentralt i planområdet 
tilkoblet det interne ledningsnettet for å hente vann inn til området. Hovedinntaket for industrivannet tas inn 
fra Hunnselva, lokalisert ved Skoledammen. Videre distribusjon i parken skjer via nyrehabilitert ledningsnett og 
pumpehus. Maks forbruk er 1300 m3 pr time. Raufoss næringspark antar at snittet gjennom året utgjør 
anslagsvis 700 m3.  
 
Ifølge SSB ligger snittalderen for infrastruktur i norske kommuner på over 40 år med en lekkasjeprosent mellom 
30 til 50%. Det antas at infrastrukturen i Raufoss Industripark ligger på samme nivå.  
 
Oversikt over ulike typer infrastruktur i næringsparken:  
Varmekapasitet 32,1 MW 
Fjernvarmenett 1,8 km 
Tertiærnett 1,5 km 
Drikkevannsnett 8,5 km 
Industrivannsnett 4,9 km 
Kanal 1,1 km 
Avløp/ overvann 20,0 km 
Trykkluftnett 3,0 km 

 
Reduksjon av lekkasjeprosenten er en felles målsetning for RI og kommunene.  
Synlige lekkasjer vil til enhver tid utbedres, samtidig som en bredere 5 års plan for vedlikehold/oppgradering av 
teknisk infrastruktur er under utarbeidelse.  

2.2 Drikkevann  
Pr 01.10.2018 er det registrert 2638 ansatte hos virksomhetene i Raufoss Industripark. Det arbeides 
kontinuerlig med å redusere forbruket av drikkevannet for Raufoss Næringspark. Avtalen med Vestre Toten 
kommune ligger i dag på uttak 155 m3 pr time, noe som tilsvarer et maksimalt uttak på 1.357.000 m3 på 
årsbasis. Vannforbruket har ligget vesentlig under dette de seneste årene: 
 
Årlig oversikt over vannforbruk i m3: 
• 2014 Forbruk 305.199 
• 2015 Forbruk 289.351 
• 2016 Forbruk 315.470 
• 2017 Forbruk 231.896 
• 2018 Forbruk pr. 1.12 utgjør 184.454 (prognose ca. 200.000) 

 
Med et utgangspunkt i norske kommuners lekkasjeprosent på ca. 40% vil tallene fra 2017 gi følgende 
anvendelse av drikkevannet: 
 
Forbruk 2017:  232.000 m3 

Målt avløp:    49.000 m3 

Prosessvann:    80.000 m3 

Antatt lekkasje:   95.000 m3 

Rest:     12.000 m3 
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2.3 Brannvann  
Raufoss næringspark har allerede engasjert Norconsult, som har utarbeidet en rapport om brannvanns-
forsyningen i planområdet, av februar 2015. Her er 50 liter per sekund brannvannskapasitet lagt til grunn, iht. 
Byggteknisk forskrift (TEK10) (fortsatt gjeldene mengder iht. TEK17). Rapporten tar utgangspunkt i at VTK sitt 
vannledningsnett kan forsyne området med relativt jevne trykkforhold, som for øvrig stemmer godt overens 
med deres kommunedelplan for vann og avløp av mars 2015. Her opplyses det om at kapasitetsberegninger 
viser at kapasiteten for de fleste områder på Raufoss er tilfredsstillende spesielt for de lavereliggende 
områdene i parken. De perifere områdene i parken har vesentlig lavere kapasitet, grunnet små dimensjoner. 
Kapasiteten i påkoblingspunktene til kommunalt ledningsnett er ikke beregnet i Norconsults rapport, men det 
legges til grunn av kapasiteten er god, da påkobling består av 300mm vannledning omsluttet av kommunalt 
ringsystem. 
 

Basert på ledningskartet til VTK er det til dags dato ingen kommunale hydranter eller brannvannsventiler inne 
på området. 

Fra RNP sine VA- kart telles det 41 brannventiler (29 på område Sør,3 på område Vest 2 og 9 på område Vest 1) 
og 23 hydranter (9 på område Sør, 4 på område Vest 2 og 10 på område Vest 1). 

 

2.4 Spillvann 
Området for dagens næringspark har vært i bruk og bygd ut fra helt tilbake til 1895, dermed vil eksisterende 
avløpsnett være av variabel kvalitet som følge av alder og slitasje. Det finnes ingen samlet oversikt over 
tilstanden på eksisterende VA-infrastruktur i parken, som gjør det vanskelig å utelukke en eventuell delaktighet 
i overbelastning av det offentlige avløpsnettet ved nedbør og snøsmelting. De seneste årene har det i imidlertid 
blitt gjennomført flere tiltak for å unngå feilkoblinger mellom avløp og industrivann fra prosess til sanitært 
spillvannsnett. 
Sanitæravløp transporteres ut av området via avskjærende kommunal spillvannsledning 600mm, til 
avløpsrenseanlegget på Breiskallen, beliggende nordvest for planområdet på motsatt side av Hunnselva. Rent 
avløpsvann fra prosess føres tilbake til Hunnselva. Forurenset prosessavløp behandles i Veolias renseanlegg 
eller andre myndighetsgodkjente mottak. I Raufoss Næringspark er det kun Veolia, Hydal og RNP som har 
utslippstillatelse til vann. Gjennom ISO 14001 sertifisering vil Raufoss Næringspark ANS fortsette å jobbe med å 
redusere belastningen på miljøet. 
 

2.5 Overvann 
Området i dag består i hovedsak av kompakt industribebyggelse og asfalterte flater som ligger langs med 
Hunnselva i øst, i tillegg til store uberørte skogs- og myrområder som preger henholdsvis de nordlige og 
vestlige deler. 
 
Overvann håndteres tradisjonelt via sluk, sandfang og rørledninger, som har direkte tilknytning til Hunnselva 
som danner planområdets lavpunkt i terrenget.  
 
Ved opparbeidelse av nye vegetasjonsarealer må jordtype og tilsåing utføres slik at forholdene blir lagt mest 
mulig til rette for infiltrasjon. Grønn arealfaktor (GAF) er et verktøy som bør benyttes for å sikre tilstrekkelig 
vegetasjon og god lokal overvannshåndtering i området.  
Kort oppsummert virker det å være gode forhold for infiltrasjon, med unntak av små arealer mellom område 
Sør og Nord. Overvann som genereres innenfor denne sonen fordrøyes og ledes via grøft/renne/terreng til 
utløp i Hunnselva. 
 
Overvannet i områdene infiltrerer i dag til grunnen og føres til elvene.  
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2.6 Overvannsberegninger av eksisterende situasjon  

Det blir utført overfladiske overvannsberegninger på områdene Nord, Øst og et delt Sør. Da disse er innenfor 
størrelsesorden hvor den rasjonelle formel gjelder. Område Vest er for stort, i tillegg er det innenfor området 
mindre tette flater og større grøntområder. 

Den rasjonelle formel er benyttet til å utføre overvannsberegninger av dagens situasjon. Denne formelen er 
gyldig for mindre homogene nedbørsfelt (A <50 ha). Dette har ført til en oppdeling av område Sør i nordlig og 
sørlig del 

 

Den rasjonelle formel: 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗∗ 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴 

Der C er avrenningskoffisienten, i er nedbørsintensitet i l/s∗ha (fra relevant IVF-kurve), og A er nedbørsfeltets 
areal (ha). 

IVF kurven fra GJØVIK-SOGSTAD, Gjøvik, Oppland er lagt til grunn for disse beregningene. 

I tillegg til viste utregninger ligger vedlagt regneark til grunn for antatte overvannsberegninger, jfr. Vedlegg 3a-
d. For å kunne sammenligne dagens situasjon med nytt utbygd areal så har det blitt satt noen forutsetninger. 

Avrenningskoeffisientene satt til 0,9 for byggene, 0,8 for veiene og 0,3 for grøntarealene. Arealene er grove 
estimater. Dimensjonerende regnskyllhyppighet satt til 200 år, klimafaktor 1 og varigheten er satt til 20 min.  

Nedbørsdata gir en dimensjonerende nedbørsintensitet på: 158,2 l/s *ha. 

Dersom disse forutsetningene legges til grunn, får vi følgende utregning inkludert klimafaktor: 

 

Sør (nordlig del): Totalt areal på 397000 m² (39,7 ha) og har mindre grøntområder og besitter mesteparten av 
dagens næringspark. Infiltrasjonsevnen er klassifisert som middels og lite egnet, jfr. figur 6.  

𝑄𝑄 = [(0,3 ∗ 158,2 ∗ 13,23) + (0,8 * 158,2 * 6,62) + (0,9 * 158,2 * 13,23) ∗ 1] 𝑙𝑙/𝑠𝑠 = 4291,73 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

 

Sør (sørlig del): Totalt areal på 407000 m² (40,7 ha) og har mer bygningsmasse enn område nord og har flere 
tette flater. Infiltrasjonsevnen er klassifisert som middels og lite egnet, jfr. figur 6.  

𝑄𝑄 = [(0,3 ∗ 158,2 ∗ 9,05) + (0,8 * 158,2 * 4,52) + (0,9 * 158,2 * 27,13) ∗ 1] 𝑙𝑙/𝑠𝑠 = 4864,6 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

 

Øst: Totalt areal på 126600 m² (12,66 ha) og er stort sett åpent grøntområde med noe asfalterte veger og 
parkering. Infiltrasjonsevnen er klassifisert som godt egnet, jfr. figur 9.  

𝑄𝑄 = [(0,3 ∗ 158,2 ∗ 8,4) +(0,8 * 158,2 * 4,2) ∗ 1] 𝑙𝑙/𝑠𝑠 = 930,22 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

 

Nord: Totalt areal på 320000 m² (32 ha) og er stort sett åpent grøntområde. Infiltrasjonsevnen er klassifisert 
som godt egnet, jfr. figur 12.  

𝑄𝑄 = [(0,3 ∗ 158,2 ∗ 32) ∗ 1] 𝑙𝑙/𝑠𝑠 = 1518,72 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

 

Vest: Utgår som følge av størrelse og mengden grøntarealer 

 

Resultat Q vil gi et estimat på mengden overvann hvert område belaster elv, bekker og overvannsnettet med i 
dagens situasjon. 
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3 Planlagt situasjon 
Som utgangspunkt legges det til grunn at antall personekvivalenter i fremtiden vil være på samme nivå som i 
dag, eller eventuelt øke svakt. Som følge av økt automatisering og produktivitet planlegges det for sanering av 
de søndre delene av planområdet og en utbygging nordover. Avhengig av hva slags industrivirksomhet som 
utbygges må vannbehovet revurderes. Dersom det kun bygges ut nye lager eller kontorbygg vil det eksempelvis 
kun forbrukes vann til sanitære formål. Samtidig er det med dagens utvikling et økt fokus på lukkede systemer i 
forhold til bruk av kjølevann, dermed kan behovet for vann til industriell virksomhet forventes å bli vesentlig 
redusert i tiden som kommer. Ut fra disse forutsetningene kan det antas at fremtidige vannmengder også vil 
forholde seg omtrent på samme nivå som i dag, eller eventuelt øke svakt.  
Kapasitet på internt ledningsnett for industrivann er ikke kjent. Det bør uansett, under detaljprosjekteringen, 
foretas en modellberegning av hele vannledningsnettet for å sikre tilfredsstillende trykkforhold og 
vannforsyning, også med tanke på industrivann. 
 

3.1 Vannforsyning  
Planområdet er beliggende i både VTK og Gjøvik kommune (GK). GK har etter hva vi har fått opplyst ikke 
kommunalt vann- og avløpsledningsnett i området. Husstander som ligger i dette området i dag har enten 
privat vann og avløp, eller forsynes fra VTK sitt ledningsnett. Ved en utbygging av området er det derfor rimelig 
å anta at vannforsyning, samt tilførsel av sanitæravløp, også i fremtiden vil skje via VTK sitt ledningsnett.  
 
Eksisterende ledningsnett for sanitæravløp virker å være robust nok til å kunne håndtere en utvidelse av 
planområdet mot nord. Utvidelsen forventes likevel ikke å ha innvirkning på antall personekvivalenter da en 
større grad av automasjon og forbedringer i produksjonsvirksomhet vil sette redusere behovet for flere ansatte 
i næringsparken. Dermed forventes behovet for sanitærvann å holde seg relativt stabilt i årene fremover. En 
økt bevissthet rundt forbruk og kostnader vil i tillegg bidra til mindre forbruk. Fra starten av 2019 vil det bli 
innført forbruksmåling pr. bygg i næringsparken. 
 
I området som er planlagt utbygd mot nord, som vist på generalplan, er omfanget av eksisterende vann- og 
avløpsledninger svært begrenset. Ved utbygging antas det i utgangspunktet at alle vann- og avløpsledninger må 
legges nytt. Dette må imidlertid vurderes nærmere under detaljprosjekteringen.  
 
 

3.2 Brannvannforsyning  
Norconsult har anbefalt tre tiltak, som alle er en del av et større hovedgrep og innebærer etablering av et 
parallelt forsyningssystem for brannvann fra sør til nord, hvor eksisterende forsyningspunkter tilknyttet 
kommunalt vannledningsnett benyttes fullt ut. Tiltakene tilrettelegger for fremtidig utbygging av 
næringsparken. Tiltaket med høyest prioritering og som omfatter oppdimensjonering av eksisterende 
vannledning 100mm til 200mm ved bygning 230 over et strekk på ca. 180 meter, er allerede iverksatt per 
oktober 2015.  
Ved en eventuell utbygging av de perifere områdene nord i parken anbefales en vurdering av tilkobling med 
Vestre Totens kommunale ledningsnett. I tillegg bør det vurderes om en deling av næringsparkens ledningsnett 
i flere trykksoner kan være hensiktsmessig.  

Med en radius på 50 meter ut ifra brannventilene vil bygningene i område Vest 1 og Vest 2 være tilstrekkelig 
dekket. De nybygde områdene i nordre del av område Sør og alle bygninger i område Nord har på det 
nåværende tidspunkt noe manglende brannvannsdekning, jfr. Figur 3. 
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Figur 3 Brannvannsdekning for planområdet. Rød sirkler indikerer en radius på 50 m brannvannsdekning. 
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3.3 Spillvann og overvanns konflikter 

Område Sør  

Utbygging av eiendom 365 legges over en OV 250, jfr. Figur 4. Det understrekes at nytt bygg (mørkegrått) kun 
er illustrerende.  

 

Figur 4 Konflikter mellom nybygg og etablert VA område Sør 

 

OV 250 vil støte på nytt bygg, slik det er vist i illustrasjonsplanen, nord for bygning 213. I tillegg vil utbygning av 
bygning 306 og 304 komme i konflikt med etablerte OV 400, OV 250 og SP 200, jfr. Figur 5. Det understrekes at 
nye bygg (mørkegrå) kun er illustrerende.  

 

Figur 5 Konflikter mellom nybygg og etablert VA område Sør 
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3.4 Overvann, nedbørsfelt og flomveier 
Overvannshåndteringen er i denne planfasen ikke planlagt i detalj. Videre er det foreslått løsninger og 
overordnede beregninger for løsninger, prinsipper for overvannshåndtering og noen generelle retningslinjer 
som bør følges i videre planlegging. 
 
Med flomveg menes en kanal og/eller et område for bortledning av flomvann på terreng som trer i funksjon 
når avrenningen er større enn det overvannssystemet er dimensjonert for. Flomvegene anlegges i lavbrekk i 
terrenget og leder vannet trygt ut av området og videre til egnet vassdrag/resipient. Ved en ekstrem 
nedbørshendelse vil flomsonen kunne omfatte store omkringliggende sideområder som myrer, 
parkeringsplasser, parker, lekeplasser o.l., i tillegg til selve flomvegen. Av hensyn til flomsonene anbefales det 
at den detaljerte arealbruken i hvert av feltene bestemmes og planlegges ut fra de naturlige flomvegene. 
Nedbør over 20-årsregn med klimapåslag defineres som flomvann. Flomvannet skal ledes trygt til nærmeste 
vassdrag/bekk (Slorabekken) som er sør for utbyggingsområdet. I tillegg til dette skal også terrenget heves til 
kote 105,5 hvor bebyggelsen står. Dette tiltaket er utført for å sikre at bygg ikke er flomutsatt. 
Avrenningsmønster og flomveier vises fra avsnitt 3.4.2. 

 

Norsk Vanns treleddsstrategi for lokal håndtering av nedbør skal legges til grunn for god overvannshåndtering, 
som innebærer at løsningene skal tilpasses lokale forhold og behov. Infiltrasjon, forsinking, fordrøyning og 
trygge flomveger er hovedprinsippene i denne strategien. Ved infiltrasjon er målet å fange opp og infiltrere alt 
vannet direkte til grunnen, enten via terrengoverflaten eller via anlagte magasiner/grøfter i bakken. Når regn 
faller med større vannvolum enn det de stedlige grunnforholdene klarer å ta unna, vil det overskytende ledes 
til åpne eller lukkede magasiner som forsinker og fordrøyer avrenningen. I områder der infiltrasjon er utelukket 
må overvannet føres kontrollert bort via kommunale overvannsledninger eller til nærliggende 
vassdrag/resipient. Kommunen kan da sette krav til maksimum påslipp. Enkelte kraftige regn har imidlertid så 
store vannvolum at lokale løsninger vil bli overbelastet og det er nødvendig å anlegge åpne flomveger som kan 
avlede disse ekstreme nedbørsmengdene på en trygg og kontrollert måte.  
 
 
Under videre planlegging skal effektiv og trygg flomvei ivaretas. Hvilken vei vannet tar når flomsituasjonen 
oppstår må utredes og terrenget tilpasses for å styre mulig flomvann dit det vil gjøre minst skade. Dette må 
vurderes nærmere og må vises særskilt fokus i detaljprosjekteringen. 

 
Figur 6 illustrerer mulige flomveger i planområdet med bakgrunn i avrenningslinjer, som viser hvor overvannet 
flommer i terrenget, basert på formasjoner, helninger og forsenkninger. 
Veltmannåa, Skumsjøelva og Hunnselva med tilhørende tilløpsbekker vil være naturlige flomveger i 
planområdet. Øvrige flomveger er av mindre størrelse, men må hensyntas i detaljprosjekteringen. 
Ved en flomsituasjon er det stor risiko for oppstuvninger i bekkeløp og stikkrenner gjennom veger, som 
medfører at vannet finner nye traseer med oversvømmelse som sannsynlig konsekvens. I forbindelse med 
detaljprosjekteringen bør det vurderes forebyggende tiltak som for eksempel etablering av kantstein eller 
lignende langs vegene. Det er svært viktig at bakkeskråninger og vannveger sikres mot erosjon og utglidning. 
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Figur 6 Oversiktsbilde fra overvannshåndtering Raufoss fra Raufoss næringspark avrenningsmønster og flomveier (Sweco 
Norge AS) 
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3.4.1 Kvartærgeologisk kart og infiltrasjonsevne over planområdet 

 

Figur 7 Kvartærgeologisk kart for planområdet (Geodata's basis kartcache: Kartverket/ Geodata AS). 

På generelt grunnlag er vegetasjonsarealer, oppsprukken berggrunn mm. ofte godt egnet til infiltrasjon, men 
det er svært avhengig av de stedegne geologiske forholdene.  Informasjon fra nasjonal løsmassedatabase 
utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) antyder tykk moreneavsetning, elveavsetning og torv og myr 
i området. 
 
Område Sør består av elve- og bekkeavsetninger i nord langs med Hunnselva med tiltagende morenemateriale 
sørover. I nord dominerer sand og grus, og materialet er sortert og rundet. Helt i sør er området preget av tette 
flater og lite tilgjengelige løsmasser. 

Ser en bort i fra parkeringsområdet helt nord i område Øst, vil det domineres av morenemateriale. Dette tilsier 
moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området. 

Område Nord er variert i fordelingen av løsmassetyper. Lengst øst i området vil det preges av et tynnere 
morenemateriale, som er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og 
blokk. Det tykkere morenematerialet ligner, men har et mer sammenhengende dekke. Langs med Hunnselva, 
øst i området, er det forventet mer sand og grus. I tillegg finner vi mer organisk materiale i form av myrterreng 
nord og sentralt i område Nord. 

Område Vest 1 har en tykkere ansamling av morenemateriale sentralt, med mer usammenhengende eller tynt 
dekke av morenemateriale mot nordvest og øst. I tillegg finner man enkelte spredde myrområder i 
sammenheng med de mange bekkene i området. 

Området Vest 2 er godt utbygd med et stort veinett som gir flere tette flater. Massene består hovedsakelig av 
et tynt moreneområde med noe tykkere i nord. 

Område Vest 3 er noe variert med tynnere morenemateriale sørvest i området og tykkere nord øst.  
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Figur 8 Infiltrasjonsegenskaper til planområdet (http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/). 

 
Infiltrasjonsevne til område Sør er godt egnet i nord langs med Hunnselva, og tiltagende mindre egnet sør i 
området. En middels egnet infiltrasjonsevne vil tilsi begrenset tykkelse av sand og grus over grunnvannsnivået, 
eller større avsetninger med noe redusert infiltrasjonskapasitet. 

Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold, vil i område Øst være av slik 
karakter som indikerer god infiltrasjonsevne. 

Område Nord har en godt egnet infiltrasjonsevne nærmest Hunnselva og mindre egnet lengst vest i området. 
Dette har sammenheng med løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold, 
jfr. Figur 7. 

Sammenhengen mellom tykkere eller tynnere moreneområde avgjør infiltrasjonsevnen til område Vest 1 

Område Vest 2 vil preges av små grunne avsetninger, stedvis med noe infiltrasjonskapasitet eller tykke 
avsetninger med liten infiltrasjonskapasitet. 

I område Vest 3 vil løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer 
god infiltrasjonsevne. Tilstrekkelig tykkelse av sand og grus over grunnstandsnivået. Omfatter store breelv- og 
elveavsetninger, samt enkelte mektige strandavsetninger og sorterte partier i randmorener. 

  

http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
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3.4.2 Overvannsområdene 
Planområdet er, i VA sammenheng, delt inn i seks større soner i forhold til avrenningsmønster og vannskiller. 
Områdene benevnes Sør, Nord, Øst og Vest 1, 2 og 3, jfr. figur 7. Område Sør er det mest utbygde med 
hovedvekt av tette flater, hvor det også er planlagt flere nye bygg i nord i området og enkelte tilbygg til etablert 
bygningsmasse. Område Nord er det området med mest tiltenkt utbygging, samtidig som det befinner seg et 
etablert våtmarksområde nord, nord/øst i området. Område Øst er det minste området hvor det er tiltenkt noe 
tilbygg og utvidelse av parkeringsarealet. Vest 3 inneholder for det meste grøntarealer. Dette området skiller 
seg også ut ved å ha avrenning nordover retning Skumsjøelva. Område Vest 1 er tiltenkt enkelte små nybygg og 
er det største området på 170 daa. Det siste området, Vest 2, ligger sentralt i parken og knytter områdene 
sammen med et større vegnett og har avrenning retning sørøst mot område Sør. 
Videre følger en gjennomgang av de respektive områdene, med illustrasjonsplan og utsnitt fra plankart side om 
side. 
 
3.4.2.1 Sør 
Det mest utbygde området med overvekt av tette flater og god dekning med overvannsrør, jfr. illustrasjonsplan 
Figur 9.  

   

 

Figur 9 Overvannshåndtering område Sør, illustrasjonsplan VA og utsnitt fra plankart. 

Området drenerer naturlig mot Hunnselva og har flere etablerte utløp hit. Drenslinjene springer ut ifra område 
Vest 2 og renner hovedsakelig i retning øst/nordøst. Det er dermed lagt opp til åpen drenering til rørstrekkene 
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for overvannshåndteringen i området. Enkelte av de etablerte overvannsledningene nord i område Sør, bør 
gjennomgås med muligheter for å gjenåpne eksisterende bekkeløp. 

Antar at eksisterende rørstrekk er godt ivaretatt, men det vil kreves nærmere tilsyn for nøyaktig plassering og 
hold. 

3.4.2.2 Øst 
Det minste området med planlagt utbygging av parkeringsplasser, jfr. Figur 10. Det understrekes at nye bygg 
kun er illustrerende. 

     

 

Figur 10 Overvannshåndtering område Øst, illustrasjonsplan VA og utsnitt fra plankart. 

Ligger godt til rette for drenering til Hunnselva og har fortsatt en stor del grøntområder for infiltrasjon.  
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3.4.2.3 Nord 
Området med størst tiltenkt ny bebyggelse og med flere større myrer nord/nordvest i området, jfr. Figur 11. 
Det understrekes at nye bygg kun er illustrerende.  

    

 

Figur 11 Overvannshåndtering område Nord, illustrasjonsplan VA og utsnitt fra plankart. 

Området dreneres naturlig mot Hunnselva i øst. Fra VA_illuplan.pdf ser man den planlagte hovedgaten med 
forbindelse Skumsjøvegen i nord og utbygd vei sydover i område Sør. Denne anbefales som drensvei i nordlig 
retning før vannet føres østover mellom de nordligste bygningsrekkene til myrområdene og Hunnselva. I tillegg 
er det en mindre sidelinje fra høyde ved grense mellom område Sør og Nord som vil drenere mot Hunnselva. 
Det bør tilstrebes en tilstrekkelig avstand mellom bygningene for å tilrettelegge for best mulig håndtering av 
vannets naturlige kretsløp.  

3.4.2.4 Vest 1 
Største området, med store grøntområder, massedeponi og to større utbygde områder i tillegg til et godt 
utbygd internt veinett, jfr. Figur 12. Det understrekes at nye bygg kun er illustrerende.  
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Figur 12 Overvannshåndtering område Vest 1, illustrasjonsplan VA og utsnitt fra plankart. 

Overvannet drenes sydover mot Veltmannåa i to hovedlinjer, en med utgangspunkt i vest og en med 
utgangspunkt i nord.  

Det har blitt opplyst at en av de større bekkene på området som går i nærheten av og under bygningene 246 og 
262 har blitt lagt i rør. Bekkene fra vestlig retning dreneres mot området nedenfor bygning 262 og samles til 
felles bekk mot Veltmannåa.  

Fra RNP sine VA-kart er det markert en OV160 ledning lengst sør i næringsparken og ned til Veltmannåa. Mest 
sannsynlig følger denne lukkede bekken veistrekket fra nord sydover og har gode muligheter til å ta opp den 
nordlige dreneringen av området når det ikke går i dagen langs veinettet. 

 

3.4.2.5 Vest 2:  
Området har større grøntområder med et godt utbygd veinett som binder sammen områdene Vest 1 og Øst. 
Det er tiltenkt enkelte mindre nybygg i området, langs etablert vei, jfr. Figur 13. Det understrekes at nye bygg 
kun er illustrerende.  
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Figur 13 Overvannshåndtering område Vest 2, illustrasjonsplan VA og utsnitt fra plankart. 

Hoveddreneringslinjene drener mot område Sør i retning vest/øst. Området har en hovedledning med 
OV500/400 som strekker seg fra senter Vest 2 gjennom område Sør til utløp Hunnselva. Et utviklet ledningsnett 
i Sør skal være i stand til å ta opp dreneringen fra Vest 2. 

 

 

3.4.2.6 Vest 3 
Blir delt av kommunegrensa, men størsteparten av kontorlokalene i nordvest tilhører området Vest 1. Området 
har store grøntarealer og inneholder minst infrastruktur, jfr. figur 14. Det understrekes at nye bygg kun er 
illustrerende.  
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Figur 14 Overvannshåndtering område Vest 3, illustrasjonsplan VA og utsnitt fra plankart. 

Har uhindret avrenning nordover mot Skumsjøelva, med unntak av en mindre bekk som drenerer inn mot 
område Nord.   

 

3.4.2 Overvannsberegninger av planlagt situasjon 
Den største utfordringen i denne planfasen er forventet økning i andel tette flater som følge av planlagt 
utbygging. I området Nord er det i dag ingen bygninger innenfor et areal på 320000 m² (32 ha), men det er et 
område som er lagt til rette for utbygning. For å vise hvordan en slik utbygging kan beregnes vises det til 
illustrativ plan med planlagt 11 nye bygninger med areal på ca. 80000 m2. Det vil genereres betydelig mer 
overvann enn i eksisterende situasjon, og dette må håndteres. 

De påfølgende utregningene baserer seg i hovedtrekk på samme forutsetninger som i avsnitt 2.6.  
Den rasjonelle formel er også benyttet til å utføre overvannsberegninger av fremtidens situasjon. Denne 
formelen er gyldig for mindre homogene nedbørsfelt (A <50 ha), derav oppdeling av område Sør. 

I tillegg til viste utregninger ligger vedlagt regneark til grunn for antatte overvannsberegninger. For å kunne 
sammenligne dagens situasjon med nytt utbygd areal så har det blitt satt enkelte nye forutsetninger. 

Den maks tillatte videreførte vannmengde er tatt fra den dimensjonerende avrenning fra feltet som ble 
utregnet ved eksisterende situasjon. Av vedlagte regneark kan anbefalt volum til det største nødvendige 
fordrøyningsvolumet utregnes, jfr. Vedlegg 3e-h. Dette må sees på som et midlertidig anslag da avgrensingene 
på områdene er for store og kunnskapene om områdenes infiltrasjonsevner, ledningsnett og fall enda er i en 
innledende fase. 

Nedbørsdata gir fremdeles en dimensjonerende nedbørsintensitet på: 158,2 (l/s *ha).  

Endret avrenningsmønster og mer intensiv nedbør må tas hensyn til i utformingen og utvidelsen av 
næringsparken mot nord, og det anbefales å planlegge for en klimafaktor på 1,4. Dette vil innebære at det tas 
høyde for alle kunnskaper vedrørende klimaendringer og prosjekterer for en økning i nedbørsmengder i årene 
fremover tilsvarende 40 prosent. Utgangspunktet for denne faktoren kommer fra "Klimaprofilen for Oppland" 
(Meteorologisk Institutt m.fl. 2017) hvor det blir anbefalt et klimapåslag på minst 40% på regnskyll med 
varighet under 3 timer. For industriområder slik som RI bør gjentaksperioden være minimum 200 år. 
Dersom disse forutsetningene legges til grunn, vil det gi mengden overvann området belaster bekken og 
overvannsnettet med fremtidens situasjon.  

Dette gir følgende utregning inkludert klimafaktor:  
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Sør (nordlig del): Totalt areal på 397000 m² (39,7 ha) og har mindre grøntområder og besitter mesteparten av 
dagens næringspark. Infiltrasjonsevnen er klassifisert som middels og lite egnet, jfr. Figur 9.  

𝑄𝑄 = [(0,3 ∗ 158,2 ∗8,74) + (0,8 * 158,2 * 6,62) + (0,9* 158,2 * 24,34) ∗ 1,4] 𝑙𝑙/𝑠𝑠 = 6605,19 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

Resultatet anslår et nødvendig fordrøyningsvolum på 2776,2 m3 

 

Sør (Sørlig del): Totalt areal på 407000 m² (40,7 ha) og har mer bygningsmasse enn område nord og har flere 
tette flater. Infiltrasjonsevnen er klassifisert som middels og lite egnet, jfr. Figur 9.  

𝑄𝑄 = [(0,3 ∗ 158,2 ∗ 8,05) + (0,8 * 158,2 * 4,52) + (0,9 * 158,2 * 28,13) ∗ 1,4] 𝑙𝑙/𝑠𝑠 = 6943,39 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

Resultatet anslår et nødvendig fordrøyningsvolum på 2494,6 m3 

 

Øst: Totalt areal på 126600 m² (12,7 ha) og er stort sett åpent grøntområde med noe asfalterte veger og 
parkering. Infiltrasjonsevnen er klassifisert som godt egnet, jfr. Figur 10.  

𝑄𝑄 = [(0,3 ∗ 158,2 ∗ 8,3) +(0,8 * 158,2 * 4,2) + (0,9*158,2 ∗ 1) * 1,4] 𝑙𝑙/𝑠𝑠 = 1315,59 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

Resultatet anslår et nødvendig fordrøyningsvolum på 462,4 m3 

 

Nord: Det planlagte arealet på 320000 m² (32 ha) vil deles opp i en større mengde industribygg og hovedveier 
imellom byggene. Resterende blir stort sett åpent grøntområde. Infiltrasjonsevnen er klassifisert som godt 
egnet, jfr. Figur 11.  

𝑄𝑄 = [(0,3 ∗ 158,2 ∗ 22,65) + (0,8 * 158,2 * 15) + (0,9 * 158,2 * 78,5) ∗ 1,4] 𝑙𝑙/𝑠𝑠 = 3335,49 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

Resultatet anslår et nødvendig fordrøyningsvolum på 2784 m3 

 

Vest: Utgår som følge av størrelse og mengden grøntarealer 

 

3.4.3 Forslag til løsninger for åpen overvannshåndtering: 
Det må antas at overvann fra fremtidig situasjon også kan dreneres til Hunnselva. Økning av 
overvannsavrenning fra området ved utbygging er i utgangspunktet ikke ønskelig. Overvann som føres til 
vassdraget, skal ha en kvalitet som ikke medfører fare for forurensning. Det anbefales implementering av 
blågrønne løsninger for lokal håndtering av overvann før eventuelt utslipp.  

Åpne fordrøynings- og infiltrasjonsløsninger for overvannshåndtering bør etterstrebes, til erstatning for 
tradisjonelle lukkede rørløsninger. En åpen løsning ønsker å beholde vannet i det naturlige kretsløpet uten at 
det nødvendigvis går synlig over bakkenivå. Slik vil vannets kretsløp overholdes og naturens evne til selvrensing 
utnyttes og minimere belastningen på det lokale lukkede overvannssystemet. 

Kombinasjoner av infiltrasjon og fordrøyning er ofte benyttet. Denne typen overvannshåndtering har også en 
viss renseeffekt på overvannet, avhengig av hvilke løsninger som velges. Forurenset overvann bør samles og 
eventuelt renses før utslipp i Hunnselva, iht. eksisterende prosedyrer for Raufoss Næringspark ANS.  
 
Nytten av stedegne masser bør bekreftes gjennom infiltrasjonstester. God infiltrasjon reduserer behovet for 
større tiltak. Ved tilfeller av ekstremvær hvor tiltakenes infiltrasjonskapasitet overskrides skal trygge flomveier 
være planlagt. 
Det følger en mindre gjennomgang av foreslåtte løsninger for overvannshåndtering. Enkelte av forslagene 
henter erfaringer fra private mer urbane forhold og må kunne tilpasses en større industripark. Hovedhensikten 
med å vise til disse forslagene er å gi utførende en høyere fleksibilitet når tiltakene skal utføres. Det er viktig å 
påpeke at all overvannshåndtering er avhengig av et godt datagrunnlag i form av terrengprofil, infiltrasjonstest 
og kunnskap om området. 
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Uteomhusarealene bør utnyttes på en slik måte at overvannshåndteringen blir mest mulig hensiktsmessig. 
Dette kan for eksempel være: 

• Grøfter og vegetasjon for drenering av vegvann  

• Kontrollert avrenning via kjeftesluk/renner til infiltrasjonsmagasin 

• Magasinering av vann på p-plasser  

• Grønne tak 

• Frakobling av takrenner og eventuelt regnbed 

• Arealer tilrettelagt for oversvømmelse 

Grøfter og vegetasjon for drenering av vegvann 
Overvann fra veg ledes til veggrøfter. Veggrøftene i planområdet skal, der grunnforhold og stedlige forhold 
tilsier det utføres som infiltrasjonsgrøfter. Dette gir mulighet til å infiltrere mer vann, og samtidig lede vannet i 
retning av større sentrale infiltrasjons- og fordrøyningsløsninger. Beplantning og vegetasjon langs vegene 
bidrar til god overflatevannshåndtering, som vist i figur 15.  
 

 
Figur 15 Prinsipp for veg og vegetasjonsutforming for overflatevannshåndtering. (Foto: Sweco) 

Grøfter kan også etableres langs de asfalterte gangveiene i parken. Disse er bygd opp av permeable masser 
over underliggende drenering. Eksempler på infiltrasjonssoner er vist i figur 16.   

Figur 16 Infiltrasjonssone imellom bygninger. (Foto: Sweco) 
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På samme måte som renner og kanaler er blå-grønne korridorer i bebyggelsen, er de ofte godt egnet for 
magasinering og bortledning av overvann. Korridorene plasseres sentralt i bebyggelsen og det forutsettes at 
bebyggelsen har en overhøyde som muliggjør utledning av vann til korridorene. Korridorene kan variere 
mellom å ha konstant rennende vann eller stå tørre over en lengre periode. Vannrenner i granitt, cortenstål 
eller et steinsatt bed/renne kan benyttes til alle tilfellene. 

Figur 17 Prinsippskisse for lokal overvannshåndtering og flomveier i blå-grønn korridor i bebyggelse (Foto: COWI AS). 

 
Kontrollert avrenning via kjeftesluk/renner til infiltrasjonsmagasin 
 
For en mer kontrollert avrenning mot bestemte soner av parken finnes det flere muligheter. Kjeftesluk ut mot 
regnbed/grøft kan etableres i forbindelse med veiens kantstein eller terrengutforming. Tiltaket kan være 
behjelpelig for utfordrende flate strekker eller uønsket oppsamling av vann på transportårer under styrtregn. 
Kjeftesluk med inkorporert vannrenne kan lede vannet ut mot og fordele seg i naturlige regnbed eller gi delvis 
gjennomstrømning der ønsket mengde av vannet går i avløp. 
Dersom en ønsker å utnytte stedegne masser med gode infiltrasjonsegenskaper kan et internnettverk som 
leder vannet mot bestemte sandfang med kontrollerte overløp organiseres. Sandfang med perforert bunn og 
drensledninger i overløp som gir et godt spredeareal over ønsket magasin. Overløp kan videreføres til flere 
infiltrasjonssandfang eller kontrollert avløp mot egnet resipient. 
 
Sprengsteinsmagasin er en god måte å bruke stedegne masser til infiltrasjon som følger vannets naturlige 
kretsløp. Med innledende filtrende sandfang kan uønsket forurensing og finstoff fra overvannet holdes tilbake 
slik at den hydrauliske ledningsevnen i sprengsteinsmagasinet ikke forringes. Det er hulrommene mellom 
sprengsteinene som avgjør infiltrasjonsmengden til sprengsteinsmagasinet. Dette må tilpasses det beregnede 
volumet som er nødvendig for fordrøyning av massene. For å få best mulig utnytting av sprengsteinene bør de 
vaskes grundig før bruk for å unngå fortetning av hulrommene. Det vil også være nødvendig med regelmessig 
vedlikehold av løsningene. Se figur 18 for eksempel på sprengsteinsmagasin. 
 
Ved utbygging i nye områder skal overvannshåndteringen og flomveier søkes løst med åpne løsninger. I de 
tilfeller hvor hensynet til fare for utslipp til omgivelsene eller HMS-krav, kan bruk av lukkede løsninger, dersom 
de innehar tilstrekkelig funksjon, aksepteres forutsatt at vannet ledes videre til naturlig resipient. Det må også 
sikres at avstand fra underkant magasin til høyeste grunnvannstand er min. 1 meter.  
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Figur 18 Eksempel på oppbygging av sandfang med åpen bunn og dreneringsrør over sprengstein. (Foto: Sweco) 

 
Magasinering av vann på P-plasser  
Vann fra tak, nedløp og tette overflater ved bebygde tomter samles i nedgravde fordrøyningsmagasiner, med 
pukk/knuste masser eller prefabrikerte kammer- og kassettløsninger, under parkeringsplasser. Vannet siver 
gradvis ut til grunnen. 
Parkeringsplassene kan med fordel utformes med omvendt takfall for mulighet for oppstuvning, primært ved 
større avrenningsepisoder hvor magasineringsevnen overstiges.  
Belegningsstein er et alternativ for områder hvor beplanting og vegetasjon ikke er mulig pga. plass, 
vedlikeholdsbehov eller ønske om å nyttiggjøre seg av areal (se figur 19). Områder med belegningsstein tolerer 
større vektbelastning og kan benyttes som transportarealer, parkering eller lagerområder. Ved bruk av 
permeable dekker vil asfalterte områder kunne gå fra en belastning til en ressurs.  Belegningsstein krever lite 
vedlikehold, men det bør etterstrebes en rengjøring av gress løv og annet finstoff til høst og vår og et påfyll av 
pukk til fugene hvert år.  
 

 
Figur 19 Eksempel på bruk av belegningsstein ved parkeringsplass. (Foto: www.werf.org) 
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Frakobling av takrenner og eventuelt regnbed 
Takvann frakobles ledningsnettet og ledes heller ut på plen eller til regnbed hvor vannet infiltrerer. 
Infiltrasjonsløsninger er vist i figur 20 under. 
 

 

 

Figur 20 Infiltrasjonsløsninger for håndtering av takvann. (Illustrasjon: COWI AS) 

I et regnbed magasineres regnvannet før det siger ned i grunnen. Dette er et beplantet og avgrenset område 
eller en nedsenking i terrenget, gjerne i forbindelse med vei, gårdsplass eller parkeringsområde.  

Et regnbed bør beplantes med vegetasjon som tåler den lokale forurensningen og klimaet. Regnbed kan 
håndtere vann fra tak, plasser og veier, jfr. figur 21. 

 
Figur 21 Eksempel på regnbed i urbant miljø med belegningsstein og innløp fra vannrenner. (Foto: Janicke R. Egeberg, 
Asplan Viak.) 
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Grønne tak 
Ettersom takarealet utgjør en vesentlig del av parkområde kan det være gunstig å etablere grønne tak på en 
del av bygningsmassen for å holde tilbake regnvann og forsinke avrenningen ved regn. 
Bruk av grønne tak for oppsamling av takvann bør benyttes for å redusere vanntilførselen og nødvendig 
fordrøynings-/infiltrasjonsareal under parkeringsplassene, og samtidig styrke den blågrønne strukturen i  
området. Alternativt kan taktekking med tett membran, type Protan BlueProof el. tilsv., benyttes. På denne 
måten utvides takets funksjon til å omfatte midlertidig overvannsmagasinering svært kostnadseffektivt. 
 

 
Figur 22 Eksempel på grønt tak. (Foto: www.Bergknapp.no) 

 
Arealer tilrettelagt for oversvømmelse 
Et lokalt tiltak hvis formål er å forsinke og magasinere regnvann. Arealet som settes til side vil kreve mindre 
vedlikehold, avhengig av hvor ofte det anleggets oppbygning og hvor ofte det oversvømmes. I områder med 
ledig areal kan lokale dammer bidra til fordrøyning samtidig som vedlikeholdsbehovet og etableringskostnaden 
holdes på et relativt lavt nivå. Over det faste vannspeilet har dammene et ledig volum til å magasinere 
avrenning fra kommende regn. Utløp fra dammene er strupet og på den måten fylles det ledige volumet opp 
under regn og avrenningen forsinkes. Fordelen med disse typer tiltak er at det kan utnytte et areal av parken 
som ikke har noen praktisk betydning for daglig drift. Disse tiltakene har ofte som hensikt å etterligne naturens 
løsninger, slik som våtmark eller dammer. Dersom disse allerede er tilgjengelig i området vil det være naturlig å 
legge opp til at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og ikke forurenses eller tørkes ut.  

 

Figur 23 Eksempel på åpen dam. (Foto: Asker kommune) 

 
3.4.4 Forslag til tiltak i planområdet 
Overvannshåndteringen er i denne planfasen ikke planlagt i detalj. I det videre er det foreslått løsninger, 
prinsipper for overvannshåndtering og noen generelle retningslinjer som bør følges i videre planlegging. Ved 
detaljprosjektering skal overvannstiltakene ivareta de forskjellige klimavariasjonene over året, inkludert 
frostproblematikk. 
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Overvannsgrøft med fordrøyning og infiltrasjon 
Som sentrale fordrøyningselement før utslipp til Hunnselva, skal det etableres fordrøynings- og 
infiltrasjonsløsninger i avsatte områder/traseer/korridorer fra planbeskrivelsen (#3)  . 
Disse kan ta imot alt overskytende vann fra øvrige løsninger i området og vil sammen med en åpen 
grøft/renne/terrengutforming langs sideveg også bestå av en form for fordrøyningsmagasin. Det anbefales å 
vurdere etablering av fordrøyningsmagasin enten ved bruk av tette betongrør eller plastkassetter og samtidig 
opprettholde feltets naturlige fordrøyning fra omkringliggende myr. En evaluering av hvilken løsning som 
passer best bør gjøres på grunnlag av plassbegrensing, drifts- og vedlikeholdskrav, lokale vegetasjons- og 
grunnvannsforhold. Plastkassetter er plassbesparende og monteres enkelt. Betongrør har egenskaper som gjør 
de lettere drift og vedlikehold. I tillegg forhindrer de innlekking av grunnvann da det er antatt høy 
grunnvannsstand i området. Overløp fra fordrøyningsmagasinene og annet overskytende ledes mest mulig 
åpent på terrenget til utslipp i Hunnselva. 
 
Overvann fra nye næringsområder 
Det eksisterer i dag en intern overvannsledning 400mm som fører avrenning fra eksisterende bygg 213 med 
naturlig fall, til utslipp i Hunnselva ved UTL 6. Overvann fra tomter i område Nord kan med fordel tilknyttes 
denne, forutsatt tilgjengelig kapasitet noe som virker sannsynlig. Det samme gjelder for nedenforliggende 
område Sør som anbefales tilknyttet eksisterende overvannsledning 600mm med utslipp i Hunnselva. Bruk av 
frakoblede taknedløp bør benyttes for å redusere vanntilførselen. 
 
Bekkeåpning 
Gjenåpning av eksisterende bekk nord i område Sør vil muliggjøre en ekstra fordrøyning, samtidig som tiltaket 
ivaretar en viktig flomveg. Utbygging må tilpasses slik at nytt bekkeløp i størst mulig grad følger dagens løp som 
munner ut i Hunnselva.  
Det er imidlertid mulig å infiltrere vann langs begge sidene av bekken ved store vannføringer. I tillegg kan 
eksisterende overvannsledninger OV 600/400mm internt i område Sør avlaste bekken ved behov, forutsatt 
tilgjengelig kapasitet. Noe som virker sannsynlig. Nødvendige bekkekryssinger løses med at bekken legges i rør 
gjennom veg. 
 
Øvrige områder  
Bør håndtere overvannet lokalt som følge av utforming og beliggenhet i terrenget i forhold til eksisterende 
overvannsledningsnett. Nye overvannsledninger og tilhørende fordrøyningsmagasin må etableres. Ledningene 
er ikke vist i plantegningen da rørføring må bestemmes i detaljprosjekteringen. Det er utført en utvidelse av 
tomter nord for bygg 306, her er det lagt opp til å utnytte stedegne masser for åpen grøft og et 
fordrøyningsmagasin i form av sprengsteinsmagasin. Det legges opp til at terrenget utformes for bedre kontroll 
over dagens dreningslinjer. Sandfangkummer og perforerte rør skal sørge for at hele den dimensjonerende 
kapasiteten utnyttes. Overvannet vil filtreres for finstoff og evt. forurensning før det fordeles utover 
sprengsteinsmagasinet, og det følger vannets naturlige kretsløp via myrområder og eksisterende naturlig åpent 
bekkefar som munner ut i Hunnselva. Tette sandfangkummer vil forenkle drift og vedlikehold samt forhindre 
evt. innlekking av grunnvann. Utbygging må tilpasses slik at eksisterende bekkeløp i størst mulig grad følger 
dagens løp, eller eventuelt at et nytt åpent bekkeløp etableres. 
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Figur 24 Utsnitt fra plankart (Sweco, april 2022). 

Overvann fra nytt næringsområde eksterne bedrifter (nord i område Sør) 
Åpne løsninger for overvannshåndtering kan være plasskrevende, men bør etterstrebes integrert i grønne 
flater/arealer i tilknytning til område Sør. Potensialet for denne typen overvannshåndtering må undersøkes 
nærmere.  
Bruk av grønne tak eller taktekking med tett membran for oppsamling av takvann bør benyttes, blant annet for 
å redusere nødvendig infiltrasjonsareal. Overløp og annet overskytende føres mest mulig åpent til utslipp i 
Hunnselva, via eventuell ekstra fordrøyning.  
 
Overvann fra nye vegarealer/parkering og andre tette flater 
Overvann føres til veggrøft og infiltrasjon i grunnen. Grøftene etableres med drenerende masser som gir gode 
infiltrerende egenskaper. Noe av overvannet kan slippes direkte til Hunnselva via sluk og rørledninger. Rensing 
av overvannet i sandfang vil da være aktuelt. 
 
• I den nordre delen av feltet kan det være aktuelt å benytte sprengstein både til åpen grøft langs 

fjellskjæring og til magasinering. Ved å utnytte fordelen ved stedegne masser og sørge for at vannets 
naturlige kretsløp opprettholdes kan en unngå for inntrengende tiltak uten å miste funksjon. Dette 
gjelder også ved å tilrettelegge nye eller allerede godt tilpassede arealer for oversvømmelse i 
planområdet, slik som myr/våtmarksområder. 

• Områder som settes av til snøsmelting kan tilrettelegges som helårsområder for åpen håndtering av 
overvann. Det er viktig å kontrollere avrenningen fra området gjennom mengderegulerings-
mekanismer slik som virvelkammer ol. og evt. overløp til trygge flomveier.  

• I den søndre delen kan være aktuelt å benytte arealene mer til åpne løsninger som foreslått  

• Frakobling av takrennene med nye gode infiltrasjonsmasser (bl.a. regnbed, underjordiske 
bygningsmasser) vil være et viktig tiltak for å håndtere takvann på en god måte. Siden grunnforholdet 
helt sør i parken egner seg mindre til infiltrasjon, må det settes på et dreneringssystem i lavpunktet. 

• Grønne tak som kan forsinke avrenningen fra taket og redusere arealet av impermeable flater.  

 

Flomveier (benevnt #3 i plankart med tilhørende bestemmelser) 

De fastsatte områdene for håndtering av overvann/flomveier skal håndtere flomvann fra sine respektive 
områder, og dimensjoneres for 200-års nedbør fra nedbørsfeltene i sin helhet. Ved fremtidig utbygging på 
området skal det sikres at ny bebyggelse og infrastruktur ikke kommer i konflikt med flomveiene, og at 
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flomvannet ledes til sine respektive flomveier. Dersom en flomvei skal flyttes/endres, må nedbørsfeltet og 
beregning revurderes, og kommunen må godkjenne endringen. 

 

3.5 Mulighetsstudie varmeutveksling mellom fjernvarmenettet i RI og Eidsiva Bioenergi  
Det er igangsatt en mulighetsstudie i regi av Eidsiva Bioenergi og Raufoss Næringspark ANS i den hensikt å se på 
muligheten for på sikt å sammenkoble parkens biobrenselanlegg med Eidsiva sitt fjernvarmeanlegg på Kallerud 
i Gjøvik med sikte på å kunne utveksle varme mellom de to fjernvarmenettene. RNP planlegger som kjent 
utvidelse av industriområdet nordover mot Skumsjøvegen, mens Eidsiva bygger ut sitt fjernvarmenett sørover 
gjennom Gjøvik kommune sitt næringstomteområde Damstedet. Dette innebærer at avstand mellom de to 
nettene kortes ned og at kostnadene ved en mulig sammenknytting reduseres. Dersom et slikt prosjekt skulle 
bli aktuelt å gjennomføre vil det bli lagt vekt på å sjekke ut muligheter for å koordinere dette med en evt.  
sammenknytting av vann og avløp i de to kommunene. Vestre Toten kommune overtok med virkning fra 
01.01.2021 hovedledningsnettet for drikkevann i Raufoss Industripark. 

4 Oppsummering 
Dagens inndeling i VA områder er grov og kommer med en rekke antagelser. Med utbygging i område Nord og 
Sør må ny vannforsyning, spillvannsnett og brannvann sikres. I forhold til overvann er de fleste av områdene 
godt sikret da fordelingen tette flater og grøntarealer er godt dekket. Områdene Sør og Nord er de områdene 
som er mest utbygd og hvor det er tiltenkt utbygging, og det er flere faktorer som vil påvirke 
overvannshåndteringen fremover. Avrenningen fra område Vest 2 vil påvirke område Sør ytterligere og med 
utbygging i område Nord vil presset på Hunnselva som resipient øke. Utregningen som er vedlagt er kun grove 
beregninger, men de gir et innblikk ved utbygging av tette flater på tidligere uberørte områder. Det finnes flere 
gode tiltak for overvannshåndtering for å holde igjen, forsinke og fordrøye vannet, samtidig som man bør 
tilstrebe å følge de naturlige flomveier. 

 

5 Vedlegg  
− Illustrasjonsplan (se vedlegg 17_1) 
− Illustrasjonsplan med overvann (se vedlegg 17_3) 

 

6 Utrykte vedlegg 
− Vedlegg 3a:  Beregning overvannshåndtering- eksisterende situasjon Sør (nordlig del)  
− Vedlegg 3b: Beregning overvannshåndtering- eksisterende situasjon Sør (sørlig del)  
− Vedlegg 3c:  Beregning overvannshåndtering- eksisterende situasjon Øst  
− Vedlegg 3d:  Beregning overvannshåndtering- eksisterende situasjon Nord  
− Vedlegg 3e:  Beregning overvannshåndtering- planlagt situasjon Sør (nordlig del) 
− Vedlegg 3f:  Beregning overvannshåndtering- planlagt situasjon Sør (sørlig del) 
− Vedlegg 3g:  Beregning overvannshåndtering- planlagt situasjon Øst 
− Vedlegg 3h:  Beregning overvannshåndtering- planlagt situasjon Nord 

 
 


