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Punkt
1

Sak
BAKGRUNN FOR RAPPORTEN
Trønderplan er engasjert av Overhalla kommune til å vurdere utslipp av overvann fra
boligbebyggelsen på Skage. Det er et prinsipp at overvann fra boligbebyggelsen ikke
skal påføre omkringliggende areal ulemper og at overvannet føres kontrollert ut til elv
eller vassdrag. Vurderingene er utført på grunnlag av befaringer i området. Befaringene
er avholdt sammen med kommunens ansatte og med grunneier John Aagård.
Det aktuelle området som er vurdert er vist på vedlagte kart.

2

DAGENS SITUASJON
Det er registrert følgende områder som ikke har tilfredsstillende overvannsshåndtering:
Utløp i eks elveløp
Grunneier har registrert at overvann renner utover jorde ved eks. elveløp sør for fv.17 .

Vest for Vestergårdsvegen:
Overvann renner ut på myrområder vest for Vestergårdsvegen.

Løvlia
Overvann fra boligene ovenfor Øverlia renner ut i skråning ovenfor dyrket mark og
videre ut på åkeren ved Løvlia. Det ble registrert at eks. overvannsledning 160 mm ikke
fungerte som forutsatt. Det ble også registrert et oppkomme av overvann like nedenfor
boligen 10/118. Dette renner også ned mot åkeren ved Løvlia.
3

UTBEDRINGSTILTAK
Vi foreslår følgende tiltak for å bedre situasjonen:
Utløp i eks. elveløp.
Mudring/graving og plastring i eksisterende elveløp nedenfor bru sør for fv.17.
Stikkrenne gjennom avlingsveg må også kontrolleres. Overhalla kommune tar kontakt
med NVE og Vegvesenet for klargjøring av evt. tiltak.
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Vest for Vestergårdsvegen:
Det foreslås å legge 600 mm overvannsrør ved utkjøring og bak busskur for å styre
overvannet utenfor privat eiendom. Overvannet ledes deretter inn på kommunalt nett
ved kryss mellom Langlia og Vestergårdsvegen.

Løvlia:
Det foreslås å legge ny overvannsledning 600 mm fra lavbrekk i Løvlia og ut i elva
nedenfor Overhallsvegen (fv.17). Ledningstraseen følger i hovedsak eks. 160 mm.
Vi foreslår å sette ned sandfang i åpen grøft ovenfor landbruksarealet slik at
overvannet føres inn på den nye overvannsledningen (600 mm).
Det settes nytt sandfang nedenfor bolig 10/118 som kobles inn på eks. 160 mm.
Eksisterende 160 mm repareres og føres inn på ny 600 mm ovenfor Løvlia. Dette gjør at
eks. 160 mm kan kobles ut over åkeren ved Løvlia.

Steinkjer 06.09.2018

Ing. Jan Ola Ertsås
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