


VA Kong Haakons veg
Overvannshåndtering
i Byggefasen
Onsdag 22. september 2021

Presentert av: Arvid Vistnes, Prosjektleder i Time kommune.



Prosjektet
• Del 3 (blå strek) av flom-sikring på 

Rosseland
• Startet med flom
• Tunheim del 1

og mellomdel 
med fordrøyning



Anleggsområdet

• Oppstart ved Frøylandvatnet i fuglefredningsområdet
• Krysser fv 506, Arne Garborgs veg
• Etablere ny pumpestasjon for spillvann ved Nyland barnehage
• Påkoblingspunkt for overvannsledning ved tennishallen
• Etablering av fortau på østsiden langs Jæren friskole





Løsningen
• Dr. Blace – Dr. Øverland
• Kartlagt hele Bryne
• Rapport deler Bryne i 4 

soner
• Åpne løsninger er vurdert
• Tid
• Pris
• Risiko



Løsningen
• 2000mm ny 

overvannsledning
• I tillegg til eksisterende 

1200mm
• Lukket løsning
• Rabatter som samler 

vann
• 400mm rør fra sandfang



Utfordringer
• Lite fall fra påkoblingspunkt
• Liten overdekning
• Stor dimensjon på ny OV rør
• Vanskelig å krysse hovedløp
• Parallelle system
• Eksisterende rørsystem i daglig 

drift
• Frøylandsvatnet følger oss hele 

veien



Føringer og tiltak
• Frøylandsvatnet er 

landskapsvernsområde
• Fuglefredningsområde

• Lang dialog med 
vernemyndigheter

• Hele trase er antatt under 
grunnvannsnivå

• Sedimenteringskonteiner
• Siltgardin
• Prøvetaking i hele perioden
• Byggegjerde med filt



Planlagte tiltak
• Ny 2000mm må settes i drift 

fortløpende
• Byggegropen sikres med 

"leirplugg"
• Eksisterende 1200mm skal 

ivareta overvann fra vest
• Ny 2000mm skal tilkobles 

eksisterende OV rør fra øst og 
overvann i gateløp

• Bygge barriere av sandsekker



Planlagte tiltak
• Etter hvert som vi flytter 

fremover må barriere i 
2000mm følge med.

• Overvann vi pumper ut av 
anleggsgropen kan vi også 
slippe ut i eksisterende 1200

• Hva med 20 års flom i anleggsperioden?
• Fylles byggegropen med OV, så rømmer vi 

til flommen gir seg



Gode forhold hittil
• Får vi en test nå?
• Frøylandsvatnet er 30cm 

under normalnivå
• Sist senhøst var 

Frøylandsvatnet 60-70cm 
over normalvannstand



Faseplaner
• Utarbeidet detaljerte planer for 

omkjøring av lokaltrafikk
• Totalt 12 faser
• Grøftetrase er ca 10-12 meter 

bred
• Dette gir oss ro til å gjøre 

jobben



Fremdrift
• Oppstart var mandag 

16.august
• Krysset hovedkloakk fra Lye 

og Kverneland
• Nå er vi snart klar til å krysse 

fylkesveien
• Hele anlegget skal være 

ferdig i desember 2022



• Grønn ring = utført
• Rød ring = utfordrende områder
• Ta kontakt hvis spørsmål

Hvor er vi nå
?



Prosjektorganisasjonen
Byggherre: Time kommune
v/Plan og utbyggingsavd.
Prosjektleder: Arvid Vistnes
Byggeleder: Jan Sørheim
Rådgiver VA: Arild Salte
Grunneierkontakt: Kirsti Eiane
Ansvarlig arbeidsvarsling:

Karl Eirik Time Nilsen
Miljørådgiver: Vegard Thorset Våge
HMS koordinator: Linda Karin Øie
Ans. Prosjekterende: Norconsult AS

www.time.kommune.no

Utf. entreprenør: Grunn-service AS
Anleggsleder: Stig Håland
Driftsleder: Kåre Vigre

http://www.time.kommune.no


Takk for oppmerksomheten
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