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1 Overvannshåndtering for boligfelt i Tøllefsvei 

I forbindelse med realiseringen av boligfelt i Tøllefsvei er Rambøll AS engasjert 

av Alta kommune for å se på blant annet overvannshåndteringen i området. 

Med bakgrunn i lite fall mot elva og problemer knyttet til oppstuing ved flom, 

samt vurdering av massene i området, er det foreslått en lokal 

overvannshåndtering.  

 

Det er skissert en løsning der vannet fra veien håndteres gjennom IFS-kummer 

plassert i grøft. Under IFS kummene etableres det et steinsatt magasin som 

fungerer som fordrøyningsvolum for infiltrasjon. Størrelsen på magasinet er 

avhengig av tilrenning og stedlige massers infiltrasjonsevne. IFS-kummen vil 

infiltrere vannet fra veien til grunnen, og samtidig fungere som sandfang slik at 

finstoff ikke avsettes i infiltrasjonsarealet. Videre er det foreslått at det legges 

en drensledning i overløp rundt kummen, slik at infiltrasjonsarealet økes. På 

denne måten opprettholdes infiltrasjon selv ved stort tilsig, samt ved høy 

grunnvannstand/vannstand i elva.  

 

1.1 Boligtomtene 

 

For boligtomtene anbefales en løsning der takvann, overvannet fra gårdsplasser 

og mindre områder med tette flater håndteres lokalt. Dette kan gjøres med en 

kum IFS-kum, tilsvarende den som er beskrevet for håndtering av veivannet, 

eller en LOD-kum. 

1.2 IFS og LOD kummer 

 

IFS-kummen (figur1) har et større steinsatt magasin. IFS-kummen skiller ut 

slammet ut slik at infiltrasjonsmengden opprettholdes. 
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Figur 1, IFS-kum fra Basal 

 

 

En LOD-kum (figur2) skiller også ut slam, men den har fordrøynignsvolumet i selve kummen, og ikke et 

underliggende steinmagasin. Denne kummen vil normalt ha en lavere byggehøyde, men større volum. 

Vannet fra LOD-kummen infiltreres gjennom en etterfølgende drensledning. Kum og drensledningen 

omfylles med grov pukk.  

Figur 2, LOD-kum fra Basal  

 

 

Kummene er tenkt tilkoblet takvann, samt avrenning fra tette flater som f.eks parkeringsareal.  
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Kummer og tilhørende løsning for boligtomtene bør dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle, med hensyn på 

avrenning og andel tette flater.  

 

Området består for øvrig av masser som er godt egnet for infiltrasjon (figur3) 

 

 

 

 

 

Figur 3, Kart fra NGU viser godt egnede infiltrasjonsmasser.   

 

 

 


