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Kommentar til NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Privat forslag til 

endring av reguleringsplan for Sverres gate 33 - Namsos kommune 

 

Avsnitt vedr. Klima og overvannshåndtering i ovennevnte brev av 23.11.2020 

kommenteres under. 

Det er kjent at utbyggningsområdet for prosjekt Sverresgate 33 er ligger nært 

sjøen, og og at det pr. i dag er usikkerheter omkring overflomming idet nabo-

eiendommen med Amfi senter har parkeringshus med kjeller som til tider er ut-

satt for vanninntrengning. 

Ovennevnte har vært tema, og gjennom prosjektets utvikling har man på grunn 

av dette gått bort i fra parkeringskjeller, og heller plassert parkering på bakke-

plan som utvendig carport. Oppfylling av lavbrekk mot p-kjeller i Amfi senter i 

Lensmanns Haviks gate har også vært diskutert. 

Overvannssituasjonen har også vært mye omdiskutert tema og man har kom-

met frem til følgende: 

På arkitektens utomhusplan er det inntegnet 7 stk overvannskummer med an-

gitte koter. Disse kummene er i utgangspunktet plassert på sjøsiden av bygg. 

Kote på ferdig gulv i bygg er angitt til + 3,3 m. 

På gatesiden av bygget planlegges jevn helning fra bygg og til eksisterende ga-

terenne som løper langs hele sverresgate, denne med avrenning til sandfangs-

sluk/overvannskummer med jevne mellomrom. Situasjonen på denne siden av 

bygget blir derfor noget det samme som dagens situasjon. 

Naboeiendommen Rock City har privat Ø315 mm overvannsledning lagt ut i fjor-

den. Denne dekker i tillegg til eksisterende parkeringsplass på eiendommen 

Sverresgate 33 for ny bygningsmasse, også hele naboeiendommen Rock City 

med takavvanning og utvendige plasser. 

Avrenning fra de 7 plasserte overvannskummene på sjøsiden av bygget føres 

derfor til ny anlagt utslippsledning. Det frigjøres da kapasitet på den private 
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overvannsledningen ut i fjorden samtidig som alt overvannsavløp også fra eksi-

sterende parkeringsareal nå føres til ny anlagt ledning. 

Fordrøyning av overvann på hele eiendommen Sverresgate 33 er diskutert, og 

det sett i lys av høydeproblematikk finner man at dette ikke er gjennomførbart 

da systemet med selve fordrøyningsmagasinet, innløps/påslippsystem samt 

utslippssystem i tillegg til fall på overvannslednigene for området spiser opp fal-

let og vel så det. 

Som et sikringstiltak er det etablert lekeplass med infiltrerbart dekke mot pro-

menade ved sjøen, dette for å håndtere noe flom og overvann/nedbør. 

Takavvanning fra bygningsmassen føres til det nyetablerte overvannssystemet i 

forbindelse med overvannskummer nevnt ovenfor. 
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