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Sammendrag

Det skal bygges et seilsportanlegg i Nedre Fallet i Indre Fosen kommune. Seilsportanlegget skal 
utstyres med garderober som inkluderer dusj og toalett, samt en varmestue med kjøkken og toalett. 
Økningen i vannforbruk i Nedre Fallet på 0,73 l/s gjør at det vurderes som nødvendig å 
oppdimensjonere eksisterende vannledning på 32 mm. 

Brannvannsdekningen i Nedre Fallet er mangelfull, og på sikt anses det som nødvendig å bedre 
eksisterende situasjon. Siden dette tiltaket ikke planlegger for overnattingsplasser og da 
spredningsfaren vurderes som liten, planlegges det i denne fasen ikke utbedring av eksisterende 
situasjon i forbindelse med etablering av nytt seilsportanlegg. I detaljprosjektering må 
brannvannsdekning ivaretas, og eventuell oppdimensjonering eller kompenserende tiltak må 
avklares med TBRT, Rissa Vannverk og Indre Fosen kommune. Ved eventuell etablering av fortau ved 
adkomstvegen til Seilsportsenteret og tilhørende drens- og overvannsledninger, vil det være 
nærliggende å vurdere å etablere en ny vannledning i veg/fortau som kan forbedre 
brannvannsdekningen i Nedre Fallet. 

Eksisterende spillvannsledning på 160 mm, samt avløpspumpestasjon i Nedre Fallet, har nok 
kapasitet til å håndtere økningen i spillvannsmengder som kommer med seilsportsenteret. Det 
planlegges å koble seg på denne på nordøstre side av avløpspumpestasjonen, hvor spillvannsledning 
fra Nedre Fallet er ført inn i pumpestasjonen. Pumpestasjonen har hatt lange perioder med 
overløpsdrift, hvor urenset spillvann har blitt ledet ut i Botn. Dette må utbedres før seilsportanlegget 
etableres. 

Overvannshåndtering vil i størst mulig grad håndteres på overflaten, og ledes på terreng til Botn. 
Overvann fra nye veger, fortau og parkeringsareal ledes til sluk som kobles på eksisterende 
overvannsledninger. Det legges ikke opp til fordrøyning, da det nye Seilsportsenteret vil ligge tett 
opptil resipienten Botn. 

Det går to større flomveier ned gjennom Fallet som føres sammen rett over eksisterende naust/nytt 
Seilsportsenter og går samlet ned til Botn. Disse må ledes rundt det nye Seilsportsenteret for å 
Ivareta flomveien gjennom området og samtidig forhindre overvannsproblematikk for 
Seilsportsenteret. 

Det planlagte Seilsportsenteret ligger under nivået for stormflo med havnivåstigning. Bygget må 
derfor utformes på en måte som gjør at det kan regnes som flomsikkert. 

01 30.04.20 Overordnet VA-plan RM LSA
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Forord

Asplan Viak er engasjert av Indre Fosen kommune for å utarbeide en overordnet VA-plan i 
forbindelse med reguleringsplan for nytt seilsportanlegg i Nedre Fallet i Rissa. 

Planen er utarbeidet av Rebecca Martinsen, og Ida Haukeland Janbu har vært oppdragsleder for 
oppdraget. 

Trondheim, 30.04.2020

Ida Haukeland Janbu Leif Sverre Aune
Oppdragsleder Kvalitetssikrer



side 4 av 18

Innhold

1. INNLEDNING ................................................................................................................5

2. EKSISTERENDE SITUASJON ...........................................................................................7
2.1. Vannforsyning og brannvannsuttak ....................................................................................7
2.2. Spillvann..............................................................................................................................8
2.3. Overvann.............................................................................................................................9
2.3.1. Topografi og grunnforhold................................................................................................11

3. PLANLAGT SITUASJON................................................................................................12
3.1. Vannforsyning og brannvannsdekning..............................................................................12
3.1.1. Forbruksvann ....................................................................................................................12
3.1.2. Brannvannsdekning...........................................................................................................12
3.2. Spillvann............................................................................................................................13
3.3. Overvann...........................................................................................................................13
3.3.1. Overvannsberegninger......................................................................................................14
3.3.2. Flomveier ..........................................................................................................................15

KILDER ..............................................................................................................................16

VEDLEGG...........................................................................................................................17



side 5 av 18

1. INNLEDNING
Denne overordnede VA-planen inngår som en del av arbeidet med reguleringsplan for nytt 
seilsportanlegg i Nedre Fallet i Indre Fosen kommune, gnr/bnr 122/60 samt kommunal veg Nedre 
Fallet. Forslagsstiller er Indre Fosen kommune og Asplan Viak er plankonsulent. 

Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplan følge en overordnet VA-plan. Den overordnede VA-plan 
skal samordnes og sees i sammenheng med arealbruken da planlagt utforming og bruk av 
overflatearealer er sentralt for hvordan overvannshåndteringen vil fungere.

Den overordnede VA-planen er inndelt i tre underpunkter; vannforsyning, spillvann- og 
overvannshåndtering. Den skal også sikre tilstrekkelig brannvannsdekning.

VA-planen skal legges til grunn for videre detaljprosjektering og byggesaksbehandling. VA-planen er 
en overordnet plan, og alle nødvendige kummer, bend, ledningsdimensjoner og andre installasjoner 
er ikke nødvendigvis vist i planen. 

Innenfor planområdet skal det legges til rette for et seilsportanlegg med tilhørende bygninger og 
brygger. I tillegg vil det også legges til rette for fasiliteter for Indre Fosen padleklubb, Rissa speiderne 
og Rissa kommune med lagring av plass til båter og utstyr. Anlegget planlegges som åpent og 
tilgjengelig for allmennheten, med brygge, naust, varmestue, toalett, bålplass og utegrill. 

Adkomstvegen til Nedre Fallet skal utbedres og det foreslås etablering av fortau. Etableringen av 
fortau er derimot ikke en nødvendighet for at Seilsportanlegget kan bygges.  

Figur 1 - Ideskisse utarbeidet av Robin Rokseth for Rissa seilforening 
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Figur 2 - Planområdet Nedre Fallet i Indre Fosen kommune

Figur 3 - Foreløpig planavgrensning
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2. EKSISTERENDE SITUASJON
Eksisterende VA-anlegg er vist på tegning HB001 og på figur 4. 

Figur 4 - Eksisterende ledningsnett i Nedre Fallet (mottatt av Indre Fosen kommune)

Grunnlag for eksisterende VA-anlegg er tilsendt i SOSI-format fra Indre Fosen kommune. Kartet kan 
inneholde feil og mangler. 

2.1. Vannforsyning og brannvannsuttak
I dag går det en 32 mm vannledning til bobleanlegget/pumpestasjonen, som ligger rett ved dagens 
naust. Langs kommunal veg Nedre Fallet går det en 50 mm vannledning. Det er omtrent 500 m til 
nærmeste brannvannsuttak (målt langs farbar veg) som ligger i krysset mellom Øvre Fallet og 
Rådhusvegen. 

Alle vannledningene i Nedre Fallet er registrert eid av det private vannverket Rissa Vannverk. 
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Figur 5 - Oversikt over ledningsnett og brannvannsuttak i området

2.2. Spillvann
I dag ledes spillvann fra hele boligområdet i 
Nedre Fallet, samt noe fra Øvre Fallet, til en 
pumpestasjon som ligger i samme bygg som 
bobleanlegget. Det går en SP160 til 
pumpestasjonen og en PSP110 (pumpeledning) 
herfra opp til kommunalt nett (en 200 mm 
spillvannsledning) i Rådhusvegen.

Ingrid Hjort i Asplan Viak jobber med en 
hovedplan for avløp og vannmiljø i Indre Fosen 
kommune. I forbindelse med dette arbeidet er 
pumpestasjonen i Nedre Fallet undersøkt. 
Driftsdata fra denne pumpestasjonen viser at 
det ila av 2019 har vært lange perioder med 
pumpestans og overløpsdrift. Dette innebærer 
at det går urenset avløpsvann rett ut i Botn. 
Styringssystemet er planlagt utskiftet for å 
forhindre at spillvann går i overløp ut i Botn 
videre. 

Figur 6 - Oversikt over ledningsnettet i området
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2.3. Overvann
I dag er det tre ulike overvannsledninger med utløp i Botn – OV250, OV500 og OV600. Disse leder i 
hovedsak vann fra taknedløp på private eiendommer, men også fra hovedvegen gjennom Rissa 
sentrum og næringsområdene her. OV600 er den nyeste ledningen (registrert fra 2003), og den 
eneste som er synlig i vannkanten i Nedre Fallet. De to andre ledningene er sannsynligvis dykkede 
utløpsledninger (i betong). I samtale med kommunalteknikk i Indre Fosen v/Tormod Aune (befaring i 
Rissa, 10.03.2020) kom det frem at OV600 ble anlagt for å håndtere overvann fra sentrum i Rissa 
etter tidligere overvannsproblematikk. De mindre overvannsledningene som går i Nedre Fallet er av 
ukjent tilstand, og kummene som ikke er markert tilknyttet ledninger er av dårlig kvalitet. 

Asplan Viak, ved Marius Møller Rokstad, har tidligere utarbeidet en overvannsmodell for Rissa 
sentrum. Resultat fra simulering av en 30 minutters nedbørshendelse med 20 års gjentaksintervall er 
gjengitt i Vedlegg 1. Kartet angir maksimal oppstuving i kummene, markert med fargekoder og 
oversvømmelsesvolum. Kartet angir også hvor stor andel av kapasiteten i hver ledning som utnyttes 
ved dette scenariet. Kartet viser at overvannskummene som ligger helt nede ved fremtidig 
seilsportanlegg vil ha oppstuving over terreng ved dette scenariet. Disse kummene ligger også under 
havnivået ved en stormflohendelse (regnet med havnivåstigning). 

Figur 7 - Planområdet med markert vannstandsstigning på 2,8 m

Fra Kartverkets kartløsning Se Havnivå kan man hente ut hvilken vannstandsstigning det er 
nødvendig å dimensjonere for. For seilsportanlegget vil det være en stigning på 2,8 m, som hensyntar 
både havnivåstigning (for 2090) og 200-års stormflo (Tek17, sikkerhetsklasse F2). Det nye 
Seilsportsenteret må prosjekteres og konstrueres på en måte slik at bygget kan regnes som 
flomsikkert.

Analyser av området ved bruk av det digitale terrenganalyseprogrammet Scalgo Live viser at for 
dagens situasjon er det forsenkninger på begge sider av adkomstveg, som vil fylles med vann ved 
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større regnhendelser. Det er en større dreneringslinje som krysser gjennom området og som får 
avrenning fra et område på 7,2 ha. Ved utbygging må denne flomveien ivaretas.

Figur 8 - Dreneringslinjer, forsenkninger og nedslagsfelt for området
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2.3.1. Topografi og grunnforhold

Figur 9 - Oversikt over løsmasser, fra NGUs løsmasserkart

Hele planområdet er dekket av tykke havavsetninger. 

Området heller sørover mot Botn. I krysset mellom Rådhusvegen og Nedre Fallet ligger 
terrenghøyden på kote +19, mens nede ved Botn er den på omtrent 0.

Multiconsult har utført grunnundersøkelser i området i 2017, og anbefaler å legge eventuelle nye 
ledningsgrøfter langs eksisterende veger. Graving av nye grøfter i foten av skråningen mellom Øvre 
Fallet og Nedre Fallet anbefales ikke av hensyn til lokal stabilitet (Hassel, 2017). 

Planområdet ligger mellom to kjente kvikkleireforekomster, men det er ikke påtruffet kvikkleire i 
Multiconsults grunnundersøkelser. 

Ellers henvises det til geoteknisk notat skrevet av Bernt Olav Hilmo som følger reguleringsplanen. 
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3. PLANLAGT SITUASJON
Se også tegning HB001 for planlagt løsning for VA-anlegg. 

3.1. Vannforsyning og brannvannsdekning
Det planlegges for at seilsportanlegget skal ha garderober utstyr med dusj og toaletter. I tillegg er det 
tenkt et lite kjøkken i forbindelse med oppholdsrommet i andre etasje. De ulike antallene av 
installasjoner er estimert basert på tegningene fra Robin Rokseth/Rissa Seilsportforening.

3.1.1. Forbruksvann
Basert på tegningene fra Seilsportforeningen er det estimert følgende vannforbrukende utstyr og 
tilhørende vannforbruk:

Figur 10 - Overslagsberegning for samtidig vannforbruk på fremtidig Seilsportsenter

Økningen i vannforbruk forbundet med etableringen av Seilsportsenteret gjør det nødvendig å 
oppdimensjonere eksisterende 32 mm forbruksvannledning som går ned til pumpestasjonen i dag. 
Endelig dimensjonering av ledning og valg av materialer må bestemmes i detaljprosjekteringsfasen, 
og valg av løsning må avklares med Rissa Vannverk og Indre Fosen kommune.  

3.1.2. Brannvannsdekning
Brannvannsdekningen i Nedre Fallet er begrenset og nærmeste brannkum ligger over 500 m unna 
langs farbar veg. I henhold til Indre Fosen kommunes VA-norm er minste innvendige dimensjon på 
kommunale ledninger 150 mm hvis det er krav om brannvann. Da kommunen ikke eier ledningene, 
og det er langt til nærmeste ledning hvor det er hensiktsmessig å koble til en ny 150 mm ledning, vil 
det være aktuelt å vurdere alternativ til oppdimensjonering for brannvann. Seilsportanlegget ligger i 
et område med lite spredningsfare, tett til Botn og brannvesenet i Rissa disponerer tankbil. I denne 
fasen vurderes summen av dette som tilstrekkelig. Tilgangen på brannvann og eventuelt 
oppdimensjonering eller kompenserende tiltak må avklares endelig i en senere prosjekteringsfase.     
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Hvis det etableres fortau langs adkomstvegen til Seilsportsenteret må det etableres et 
dreneringssystem bestående av sluk, drensledninger og overvannsledninger (se HB001). Det vil da 
kunne være aktuelt å etablere en vannledning i fortauet samtidig for å bedre brannvannsdekningen i 
Nedre Fallet, eksempelvis fra hvor eksisterende vannledning krysser adkomstvegen (ved O1/SF1 på 
tegning HB001) og til nytt Seilsportsenter. 

3.2. Spillvann
Økningen i spillvannsmengde settes lik økningen i vannforbruk, 0,73 l/s. Dette vil ikke påvirke 
kapasiteten til spillvannsnettet nevneverdig. Likevel, overløpsproblematikken med pumpestasjonen i 
Nedre Fallet må utbedres av kommunen før Seilsportanlegget står ferdig, spesielt med tanke på at 
området er tenkt brukt som badeplass i tillegg til seilsportsaktivitet.  

Dagens spillvannsledning kommer inn omtrent 1,5 under gulv inn i pumpehuset. Spillvann fra 
Seilsportsenteret må kobles på denne ledningen og føres til pumpehuset sammen med resten av 
spillvannet fra Fallet. 

Endelige dimensjoner og materialer på spillvannsledning og -kummer må avklares i en 
detaljprosjekteringsfase, i samråd med Indre Fosen kommune. 

3.3. Overvann
Det antas at overvann fra tak håndteres på overflaten og ledes med fall til grøntområder/Botn. Det 
legges ikke opp til fordrøyning av overvann, da det er opptil flere større overvannsledninger i 
nærheten og mye av avrenningen fra området kan ledes direkte på terreng til Botn. 

Overvann fra nyetablerte veger, fortau og parkering ledes via sandfang som kobles til nærmeste 
overvannsledning. Vegen er planlagt med ensidig tverrfall mot fortau. Drensledning og sandfang 
plasseres i vegen, langs fortauskanten. Via 
ny overvannsledning ledes overvannet fra 
veg til eksisterende OV-ledninger med utløp 
i Botn. Eventuelle sandfang i grøft og 
stikkrenner er ikke tegnet inn på planen og 
må prosjekteres i en senere fase. 

Da kapasiteten til overvannsnettet i Rissa 
sentrum er noe begrenset og det er et 
betydelig antall felleskummer 
(avløpskummer som inneholder både 
spillvann- og overvannsledninger), er det 
fare for at spillvann kommer inn på 
overvannsnettet. Dette fører til at ved 
større regnhendelser vil spillvann kunne 
komme ut via overvannsledningene i Nedre 
Fallet. Inntil avløpssystemet i Rissa sentrum 
er utbedret vil det være hensiktsmessig å 
forlenge utløpsledningene i Nedre Fallet slik 
at det ikke er utslipp av spillvann i 
vannkanten der det er aktivitet. 

De to minste utløpsledningene ligger ikke i 
vannkanten, og det er uvisst hvor langt ut i 
Botn de har utløp. Den største 
overvannsledningen (600 mm) har derimot 
utløp direkte i vannkanten, rett vest for 

Figur 11 - Utløpsledning (dimensjon 600 mm) i Nedre Fallet 
(foto: Ingrid Hjort)



side 14 av 18

planlagt Seilsportanlegg (se figur 11). Dette utløpet kan med fordel forlenges ut i Botn for å forhindre 
spillvann tett opptil den planlagte aktiviteten.

Figur 12 - Oversikt VA-anlegg i Rissa, svarte/grønne sirkler angir felleskummer (kart fra presentasjon for 
arealutvalg i Indre Fosen kommune 10.03)

3.3.1. Overvannsberegninger
Hele planområdet, inkludert adkomstvegen, er på omtrent 8 300 m2 (0,83 ha). Den rasjonelle metode 
kan dermed brukes for å beregne avrenning fra området: 

𝑄 = 𝐾 ∗ 𝜑 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

Hvor Q er avrenningen fra området [l/s], K er klimafaktor [-], I er nedbørintensitet [l/s*ha] og A er 
areal [ha].

Fremgangsmåte i Trondheim kommunes VA-norm, vedlegg 5 (Beregning av overvannsmengde) 
brukes i de videre beregningene, da Indre Fosen kommune ikke har en egen godkjent VA-norm. 

Det benyttes en konsentrasjonstid på 10 minutter, og et gjentaksintervall på nedbør på 10 år (åpent 
boligområde). Dette gir en dimensjonerende nedbørintensitet på 136 l/s*ha.  Klimafaktor settes til 
1,4.
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Følgende arealtyper og -mengder, samt avrenningskoeffisienter, er å finne innenfor planområdet:

Arealtype Areal [m2] Avrenningskoeffisient [ϕ]

Grønt 3915 0,4

Asfalt 3515 0,9

Tak/tette flater 375 0,9

Grus 495 0,6

 

𝜑𝑟𝑒𝑑 =
3915 ∗ 0,4 + 3515 ∗ 0,9 + 375 ∗ 0,9 + 495 ∗ 0,6

3915 + 3515 + 375 + 495 = 0,65

𝑄 = 𝐾 ∗ 𝜑 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 = 1,4 ∗ 0,65 ∗ 136
𝑙

𝑠 ∗ ℎ𝑎 ∗ 0,83 ℎ𝑎 = 102,7 𝑙/𝑠

Det meste av denne overvannsmengden kommer fra vegflatene. Det blir derfor viktig å sørge for god 
overvannshåndtering fra vegflatene og lede overvannet trygt via grøfter og sluk til overvannsnettet. 
Vegene med tilhørende grøfter vil også fange opp overvann fra andre områder i Fallet som ikke vil 
berøres av disse planene. Overvannsystemet tilknyttet veg og fortau må i senere prosjekteringsfaser 
dimensjoneres for også dette avrenningsbidraget. 

3.3.2. Flomveier
For en situasjon der sluk og overvannsledninger ikke klarer å ta unna overvannsmengdene som 
kommer er det nødvendig å sikre gode flomveier. Slik som vist tidligere i notatet på figur 8 så er det 
to større flomveier som føres sammen i svingen rett ovenfor dagens naust og fremtidig 
Seilsportsenter. Disse må ledes utenom det nye Seilsportsenteret for å unngå overvannsproblemer 
ved store nedbørshendelser. Foreslått håndtering av flomveiene er vist på illustrasjonsplanen og på 
tegning HB001: flomveien som kommer fra nordvest ledes over det fremtidige grøntområdet vest for 
nytt Seilsportsenter, mens flomveien som kommer fra nordøst ledes på østsiden av pumpehuset og 
ut i Botn.

De to flomveiene har et totalt nedslagsfelt på 7,2 ha Den rasjonelle metode kan brukes til å beregne 
vannmengdene. Det benyttes en klimafaktor på 1,5 og en gjennomsnittlig avrenningskoeffisient for 
nedslagsfeltet på 0,6 (i henhold til Trondheim kommunes VA-norm, vedlegg 5). Gjentaksintervallet 
settes til 200 år, høydeforskjellen i nedslagsfeltet er på 20 m, lengden på nedslagsfeltet er omtrent 
300 m og det benyttes følgende konsentrasjonstid (fra Statens Vegvesens Håndbok N200): 

Tilrenningstid terreng:

𝑡𝑐𝑆𝑉𝑉 = 0,02 ∗ (300 𝑚)1,15 ∗ (20 𝑚) ‒ 0,39 = 4,38 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 (𝑏𝑒𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟)

𝑄 = 1,5 ∗  389 𝑙/𝑠 ∗ ℎ𝑎 ∗ 7,2 ℎ𝑎 ∗ 0,6 = 2520 𝑙/𝑠

Det må i det videre arbeidet med Seilsportsenteret sikres at disse vannmengdene ikke skaper 
problemer for anlegget, men ledes forbi til Botn.
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VEDLEGG

VEDLEGG 1: 602530-11 OV-MODELL RISSA (18.04.2017)
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Tegnforklaring
Noder oppstuving 20 år, 30 min + 20 %

På/over terreng

0.00 - 0.50 m under terreng

0.50 - 1.00 m under terreng

1.00 - 1.50 m under terreng

> 1.5 m under terreng

Ledninger kapasitet 20 år, 30 min + 20 %
0-50 % av kap. brukt

50-75 % av kap. brukt

75-100 % av kap. brukt

> 100 % av kap. brukt

Innlagte bekker/ledninger

602530-11 OV-modell Rissa
Vedlegg 7
Analyseresultat 20 års nedbør, 30 min varighet
Noder: Oppstuving (vannstand under terreng)
Ledninger: % av kapasitet brukt
Oversvømmelser angitt med rød/oransje tekst
Sign.: MMR
KS: VK
Dato: 18.04.2017
1:5000 (A3)
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