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Sak.
Tiltaksanalyse Leira
På møtet ble Tiltaksanalyse Leira (utkast 20.01.09) diskutert.

2.

Innspill til tiltaksanalysen
Siste setningene om overvann sid 27 må endres til følgende:
Ved intens nedbør kan overvannsutslippene føre til økt erosjon og større fare for
utglidninger i Leiras sidebekker.
Sid 27 siste setning endres:
For renseanlegg er nøyaktigheten ca ± 15 %, men det er relativt stor usikkerhet i tallene
fra de andre utslippskildene.
Sid 37 Tabell 14:
Tall for Gjerdrum kommune skal inn i tabellen. Setningen under tabellen skal erstattes
med følgende. ”Fet kommune er ikke med i beregningene da tiltakspotensialet er av
mindre betydning.”
Sid 37 Sanering av avløpsnett:
Det bør legges til et konkret eksempel på mål for fornyelse av ledningsnettet. Sørum
kommune vil bli brukt som eksempel og Elisabeth formulerer et forslag til tekst, som
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settes inn i dette kapitel.
Vedlegg 4, 4.1 Grunnlag for beregningene:
Følgende skal settes inn som nest siste setning. I etterkant av denne beregning har
Nannestad kommune gjennomført registrering av tilstand for avløp i spredt bebyggelse.
Tallet for overvann for Ullensaker kommune er meget høyt sammenlignet med øvrige
kommuner. Marie skal beregne et nytt tall for Ullensaker, der arealet er unntatt
flyplassområdet (der mesteparten av overvannet infiltreres i grunnen). Dette medfører
endringer i tabell 6 (sid 27), tabell 11 (sid 33), tabell 14 (sid 37). I forbindelse med dette
skal fotnoter om flyplassområdet, siste setning over tabell 14 (sid 37) og siste setning i
stykket om ”Rensing av overvann” (sid 47), fjernes.
3.

Vedlegg til tiltaksanalysen
I prosjektgruppe 17.12.08 ble det sagt at kommunalteknikkgruppa skal
sammenstille/utarbeide vedlegg angående de kommunaltekniske beregningene i
tiltaksanalysen.
På møtet ble det diskutert hva som skal inngå i disse vedlegg. Marie sammenstiller et
forslag og sender ut til medlemmene i kommunalteknikkgruppa.

