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1. BAKGRUNN 

Formålet med reguleringsplanen er å etablere et depot for bussene til Nordland fylkeskommune. 

Planarbeidet skal vurdere om andre funksjoner kan samlokaliseres på tomten. Aktuelle 

funksjoner er Bodø kommunes tekniske avdeling drift og produksjon eller andre kommunale 

tjenester.  

 

Rambøll er engasjert for utarbeidelse VAO-rammeplan for planområdet Nepåkeren, planid 2019005 

i Bodø kommune. Denne VAO-planen omfatter overordnet beskrivelse av tekniske løsninger for 

VAO-anleggene i planområdet generelt. 

 

Det pågår forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med reguleringsplanen. 

Utbyggingsavtale omfatter kommunaltekniske anlegg som veg, vann og avløp. 
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2. FORUTSETNINGER OG EKSISTERENDE ANLEGG 

2.1 Prosjektets omfang 

Rambøll er engasjert av Nordland Fylkeskommune, for vurdering av overordnet VAO-løsning i 

forbindelse med detaljregulering av området Nepåkeren, planid 2019005. 

 

Utkast til planbeskrivelse og plankart datert 15.11.2019, utarbeidet av Rambøll ligger til grunn 

for forslag til VAO-plan for området. Forutsetninger for beregning av mengder er utført etter 

bakgrunnsdata fra plankart og planbeskrivelse (bebyggelse, tette flater m.v). I nordlig del av 

planområdet planlegges det bussdepot. Planområdets sørlige del er ikke endelig avklart fremtidig 

bruk på utover reguleringsformålet (offentlig eller privat tjenesteyting). 

 

 

  

Figur 1. Situasjonsplan, Nepåkeren. 
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2.2 Beliggenhet, topografi, grunnforhold etc. 

Området ligger vest for Bodø sentrum ved Rv80. 

 

Planområdet er på ca. 50,3 daa og er relativt flatt, med terrenghøyder fra ca. kt + 20 i nord i 

feltet til ca. kote + 18 i sør. 

 

NGUs løsmassekart viser at løsmassener med marin strandavsetning, og at massene i området er 

vurdert å ha middels egnet masser for infiltrasjon jf. fig 2. 

 

  

 

 

 

 

Figur 2. Løsmassegeologi over planområdet, samt løsmassenes infiltrasjonsevne (kilde: NGU) 

 

2.3 Fremtidig utbygging 

Reguleringsplanen legger opp til å etablere et depot for bussene til Nordland fylkeskommune. 

Planarbeidet skal vurdere om andre funksjoner kan samlokaliseres på tomten. Aktuelle 

funksjoner er Bodø kommunes tekniske avdeling drift og produksjon eller andre kommunale 

tjenester. 

 

Det er usikkerhet med hensyn til framtidig utbygging av planområdets søndre del. Det er ikke 

utarbeidet situasjonsplan for denne delen av planområdet. 
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2.4 Eksisterende kommunalt vannforsynings- og avløpsnett (VA) 

 

Planområdet har utbygd VA-anlegg, ref. figur 3. 

 

Opplysninger om eksisterende VA er innhentet fra kartgrunnlag mottatt fra Bodø kommune. 

 

Vann:  

Hovedledning for vann krysser planområdet fra nord og følger Børsingveien sør i planområdet. 

Vannledninger i PVC (DN160) og duktilt støpejern (DN150) med byggeår 2015 og 1998. 

 

Internt i planområdet er det ledningstrekk i grått støpejern DN150 og 110, byggeår 1955 til 

Børsingveien 2. Stikkledning VL 63 til boliger på Haugen er tilkoblet gammel duktil vannledning. 

 

Avløp felles/ spillvann:  

Hovedledning AF 400 PVC krysser planområdet fra nord (byggeår 2015). Denne ledningen antas 

å være tilkoblet Bodin leir oppstrøms planområdet.  

Hovedledning AF 200 PVC følger Børsingveien sør i planområdet (byggeår 1997) 

Ut av planområdet går hovedledning AF280 PE (vegkryssing under Børsingveien og Bodøveien), 

byggeår 1997. 

 

Internt i planområdet er det ledningstrekk i betong DN575 og 375, byggeår 1955. Børsingveien 2 

og boliger på Haugen er tilkoblet gammelt ledningsanlegg med stikkledninger. 

 

Overvann: 

Hovedledning OV 600 BTG følger Børsingveien sør i planområdet (byggeår 1997) 

Ut av planområdet går hovedledning OV 800 BTG (vegkryssing under Børsingveien og 

Bodøveien), byggeår 1997. 

 

Internt i planområdet er det ledningstrekk OV200 PVC fra Børsingveien 2 (byggeår 2015)  

 

Eksisterende VA-anlegg framkommer på vedlagt VAO-plan. 
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Figur 3. Kart over eksisterende ledningsnett ved planområdet. Kilde: Ledningskartverk Bodø kommune. 
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3. VANNFORSYNING  

3.1 Forutsetninger for beregninger av vannbehov 

 

Følgende forutsetninger mottatt fra areal planlegger er lagt til grunn: 

 

Nordlig del av planområdet (SKA): 

Bussdepot Nordland fylkeskommune. 

Antall ansatte: 12 

Byggningsmasse: Vaskehall med maskin, verksted, kontorer 

 

Sørlig del av planområdet (BKB): 

Aktør for framtidig utbygging av området er ikke avklart. Det er tatt utgangspunkt i Bodø 

kommune, teknisk avdelings tidligere plan for området. 

Antall ansatte: 150  

Byggningsmasse: Vaskehall med maskin, kontorer 

 

3.2 Dimensjonerende vannmengder 

 

Beregnet vannforbruk er estimert ut fra samtidighet på antall tappesteder. Dette er et grovt 

overslag ut fra forutsetningene som legges til grunn. Endelig beregning må utføres i 

detaljprosjekt. Beregning er vist i fig. 4. 

 

Qdimforbruksvann = ca. 3,2 l/s. 

 

Figur 4. Overslagsberegning av forbruksvann ut planområdet (samtidighet for tappepunkter) 
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3.2.1 Slokkevann: 

For krav til slokkevann angir TEK17 §11-17 følgende preaksepterte ytelseskrav til utendørs 

vannforsyning: 

 
1. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei. 
2. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket 

dekkes. 
3. Slokkevannskapasiteten må være: 

a. Minst 20 l/s i småhusbebyggelse 
b. Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

 
4. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. 

 

For boligfeltet vil kravet til slokkevannskapasitet være: 

Qbrann =50 l/s 

 

Dimensjonerende maksimal vannmengde: 

Qmaxdimvann = Qdimforbruksvann + Qbrann = 3,2 l/s + 50 l/s ≈ 54 l/s. 

 

Brannskap eller evt. sprinkleranlegg er ikke inkludert i beregningene.  

 
Bodø kommune opplyser at kapasitet på brannkum 80047 sør i planområdet har kapasitet 

tilsvarende 50 l/s med resttrykk på 2 bar etter analyse.   

 

I følge TEK17 skal det ikke regnes samtidig uttak av slokkevann til evt. sprinkleranlegg og 

brannvesen. Minimum vannbehov for sprinkleranlegg dimensjoneres iht. NS-EN 12845.  

 

3.3 Løsning for vannforsyning for planområdet 

Ledningsnettet innad i feltet må dimensjoneres for maksimalt forbruk samtidig med 

brannvannsuttak, 54 l/s (preaksepterte ytelser). Det foreslås etablert en ringledning DN160 

gjennom planområdet for å sikre tilstrekkelig slokkevann som dekker planlagt byggningsmasse. 

Østre del av planområdet er ikke plassering av bygg planlagt så vannledningstrasé og plassering 

av brannkummer/evt. hydranter må avklares. Ledninger og kummer som ikke vil være i bruk settes 

ut av drift /rives.  

 

Nye vannkummer må vurderes i detaljprosjekt spesielt ved vann til sprinkleranlegg. Verifisering av 

slokkevannskapasitet bør foretas i detaljprosjekt. Plassering av brannkummer evt. hydranter bør 

gjøres i samråd med brannteknisk rådgiver. 

 

Løsning for håndtering av vann til det enkelte bygg (stikkledninger) fra kommunalt 

vannforsyningsnett ivaretas av rådgiver VVS i den enkelte tiltak. 

 

Disse løsningene er vist i vedlagt skisse: K-730-10-100. 
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4. SPILLVANN OG AVLØP FELLES 

 

 

4.1 Forutsetninger for beregning av spillvannsmengder 

 

Følgende forutsetninger mottatt fra areal planlegger er lagt til grunn: 

 

For BK er et grovt estimat: 

Teknisk avdeling – 110 

Hjelpemiddelsentral – 10 

Hjemmesykepleie – 20 

Sivilforsvaret – 150, men kun 2 antas å være på jobb på en vanlig dag. 

Utbyggings og eiendomsavdelingen – 10 

Totalt – ca. 150 normalt, 300 med sivilforsvaret 

 

4.2 Dimensjonerende spillvannsmengde 

 

Beregnet påslipp av spillvann er estimert ut fra samtidighet på antall utslippspunkt. Dette er et 

grovt overslag ut fra forutsetningene som legges til grunn. Endelig beregning må utføres i 

detaljprosjekt. Beregning er vist i figur 5. Ved trinnvis utbygging av øst og vestlig del vises 

beregninger for hever del i figur 5 

 

Qdimspillvann = ca. 4,2 l/s. 
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Figur 5. Overslagsberegning av spillvannsmengder ut fra planområdet (samtidsberegning ut fra utslippspunkt)  

 

For å sikre selvrensing bør spillvannsnettet legges med minimumsfall 10 %. Ved planlegging av 

mindre fall bør selvrensing dokumenteres vha. beregninger. Stikkledninger legges med fall 

minimim 1:60. 

 

Ved dimensjonering av ledningsanlegg må det tas høyde for infiltrasjon og inntrekk. Normalt settes 

denne til 0,2 l/s * km ledning, evt. 100 l/pe*d.  

 

4.3 Omlegging/ ivaretakelse av ledninger gjennom planområdet 

 

Eksisterende avløp felles ledninger og spillvannsledninger kommer i konflikt med planlagt bygg i 

vestre del av planområdet. 

4.3.1 Avløp felles ledning fra Bodin leir (AF 225 PVC) 

Avløp felles ledning fra området ved Bodin leir legges utenom planlagt bygning i vestre del av 

planområdet der. Det antas å være tilstrekkelig å videreføre dimensjon på eksisterende ledning 

AF225 PVC (byggeår 2015) nedstrøms siden eksisterende påkoblinger nedstrøms fjernes, men 

dette bør kontrolleres i detaljfase. Kun spillvannsledning fra Haugen (SP110) tas inn i omlagt 

trasé. Omlegging er vist i vedlagt skisse: K-730-10-100. 
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4.3.2 Spillvannsledning fra Haugen (privat SP 110 PVC antatt fra 3 eneboliger) 

Privat spillvannsledning foreslås tilkoblet kommunal AF 225 PVC der denne kommer inn i 

planområdet. Tilkoblingspunkt er vist i vedlagt skisse: K-730-10-100. 

 

4.3.3 Spillvannsledning fra Børsingveien 2 (privat SP 110 PVC) 

Privat spillvannsledning foreslås tilkoblet kommunal AF 400 PVC der denne kommer inn i 

planområdet. Tilkoblingspunkt er vist i vedlagt skisse: K-730-10-100. 

 

4.4 Løsning spillvann innad i planområdet 

Spillvann fra planlagt bebyggelse forslås tilkoplet eksisterende spillvannsanlegg som går langs 

Børsingveien sør i planområdet.   

 

Stikkledninger dimensjoneres ut fra endelige kapasitetsberegninger og sanitærreglement av VVS-

konsulent for det enkelte bygg. Ut fra beregnede spillvannsmengder vil DN110 ledning ha 

tilstrekkelig kapasitet, men det anbefales å legge dimensjon DN160.  

 

Uttrekkspunkt fra bygget må avklares i fase for detaljprosjektering blant annet i samråd med 

VVS-konsulent. Foreslått tilkobling er vist i vedlagt skisse: K-730-10-100.  
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5. OVERVANN 

 

Planområdet er på ca. 50,3 daa. Utbyggingsområdet er relativt flat, med terrenghøyder fra ca. kt 

+ 21 i nordøst skrånende til kote +17 sørvest i området. Planområde og utbyggingsområder er 

illustrert i plankartet fig 7. 

 

Arealbruk etter planforslag i areal på flater:  

• BKB ca. 23,3 daa (tjenesteyting) 

• SKA +SKV3 ca. 19,2 daa (bussdepot med avkjørsel) 

• SKV ca. 8,2 daa (eksisterende vegareal) 

• GV ca 4,5 daa (grønt areal) 

 

For bestemmelse av gjentaksintervall for beregninger av dimensjonerende overvannsmengder er 

det tatt utgangspunkt i Norsk Vann rapport 162 «Klimatilpasset overvannshåndtering». For 

bysenter mv. skal ledningsanlegg dimensjoneres for regnskyllhyppighet Z = 20 år. Det vurderes 

at reguleringen av området faller  inn under dette. For å møte fremtidige klimaendringer, 

anbefaler Norsk Vann at det legges til en klimafaktor på økning i nedbørintensitet på 1,5. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Plankart. Område for bussdepot (SKA) brunt og område for tjenesteyting (BKB) rødt/lilla.  
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5.1 Strategi for overvannshåndtering 

Norsk Vann har laget en treleddstrategi på overvannshåndtering basert på bestemmelsene i 

TEK17. Dette er retningsgivende for valg av overvannsløsning ved utbyggingen. Strategien er 

illustrert i fig. 5-4 

 

Hensikten med treleddstrategien: 

1. Tilførselen av overvann til det offentlige avløpsnettet skal minimaliseres. 

2. Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om åpent og lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, utslipp 

til resipient 

3. Flomveier gjennom og ut av området sikres 

 

 

 

Figur 8: Treleddstrategi for overvannshåndtering. Kilde: Norsk Vann rapport 162/2008. 

5.2 Avrenningsanalyse 

 

Det er utført en avrenningsanalyse for å identifisere avrenningslinjer i planområdet samt områder 

nedstrøms og oppstrøms som påvirker planområdet. Analysen viser at avrenningslinjer/ 

flomveier går gjennom sørlig del av planområdet. Langs Bodøveien/Børsingveien østfra er en 

avrenningslinje/flomveg som går planområdets sørlige del. Avrenningslinjene går mot 

Bodøgårdselva ved rundkjøring vest for planområdet (illustrert i fig. 9).   
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Figur 9. Avrenningsanalyse som viser hovedavrenningslinjer og flomveier som påvirker planområdet.  

 

 

5.3 Dimensjonerende overvannsmengder for utbyggingsområdet 

Planområdet er ca. 50 daa der omliggende veier utgjør ca. 20da. Utbyggingsområdene SKA og 

BKB med internveger er ca. 47daa fordelt på SKA (bussdepot) ca. 21 daa og BKB (tjenesteyting) 

ca. 26daa. Utbyggingsområdet har fall mot fra kote ca. 21 i nordøst til ca.kote 17 i sørvest. 

Overvannsmengder fra utbyggingsområdet er beregnet med bakgrunn i tid/areal metoden.IVF-

kurve for Bodø (Skivika) er lagt til grunn for beregning av overvannsmengder. 

 

For bestemmelse av gjentaksintervall for beregninger av dimensjonerende overvannsmengder er 

det tatt utgangspunkt i Norsk Vann rapport 162 «Klimatilpasset overvannshåndtering». For 

«bysentrum» skal ledningsanlegg dimensjoneres for regnskyllhyppighet Z = 20 år. For å møte 

fremtidige klimaendringer, anbefaler Norsk Vann at det legges til en klimafaktor på økning i 

nedbørintensitet på 1,5. 

 

Avrenning fra utbyggingsområdet er beregnet ved bruken av rasjonell metode. 

Konsentrasjonstiden for nedbør er beregnet til 5 minutter etter utbygging, noe som gir 

nedbørintensitet på 212 l/s*ha. Avrenningskoeffisent er beregnet for urbant felt med 

avrenningsflate type asfalt med 90% tetteflater (tak, asfalt mv.) og 10% permeable flater 

(gress) etter utbygging. Beregning er vist i figur 11.  
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En overslagsberegning av dagens avrenning basert på flyfoto av anleggsområde vurdert til 10% 

tetteflater (takflater) og 90% permeable flater (grus/sand/gress) før utbygging.  

 

Overvann fra utbyggingsområdet vil omfatte: 

• Takvann fra bygninger 

• Drenering for bygg  

• Overflatevann fra veger og plasser (tette flater) 

• Overflatevann fra natur- og grøntarealer mv (permeable flater)  

 

Qdim overvann (z=20 år) = Nedbørintensitet (l/s*ha) * avrenningskoeffisient * areal (ha) 

Dette gir følgende dimensjonerende overvannsmengder: 

 

Beregnet dagens avrenning (uten klimafaktor) med 10 min konsentrasjonstid: 

 

Utbyggingsområdet: Qovervann dagens = 113 l/s*ha * 0,45 * 4,7 ha *1 ≈ 240 l/s  

 

 

Beregnet framtidig avrenning (med klimafaktor 1,5) med 10 min konsentrasjonstid: 

 

Utbyggingsområdet: Qovervann fremidig = 113 l/s*ha * 0,85 * 4,7 ha *1,5 ≈ 680 l/s  

 

Forholdsvis avrenning mellom områdene SKA/GV (bussdepot med grøntareal) 23,3 daa og BKB 

(tjenesteyting) 23,8 daa har tilnærmet lik avrenning gitt forutsetningene. 
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Figur 11. Beregnet avrenning fra utbyggingsområdet, 20-årshendelse før og etter utbygging 

 

5.4 Kapasitet eksisterende overvannsnett (OV) 

Ut av planområdet går overvannsledning DN800BTG. Forutsatt 10 ‰ fall og ruhetsfaktor 2 har 

denne en kapasitet opp mot 1300 l/s. Denne håndterer vegvann, og nedbørsfelt sør for 

planområdet (jf. pkt 5.6) og har ut fra dette ikke ledig kapasitet for å håndtere en 20-

årshendelse. I følge Statens vegvesen kartportal er det ingen stikkrenner/kulverter langs 

Bodøveien ved planområdet. 

5.5 Påslippskrav til kommunalt nett 

Det kommunale OV-nettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann. Bodø 

kommune har uttalt at det vil bli stilt påslippskrav men ikke fastsatt krav i dette tilfelle.   

Erfaringer fra andre kommuner er krav om maks. 20 l/s*ha, dvs. at 94 l/s er den tilatte 

påslippsmengden for utbyggingsområdet. Det skal derfor legges vekt på at vannføring til 

ledningsnett skal begrenses og overvann skal håndteres lokalt. 

 

Fremtidig avrenning er beregnet til 960 l/s. Ved tilknytning av overvann til kommunalt nett med 

hensyn på påslippskrav, må overvannet fordrøyes. Dersom overvann kan infiltreres til grunn eller 

på andre måter forsinkes reduseres behov for magasin.  
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Beregnet fordrøyningsbehov etter utbygging er på ca. 510 m3.   

 

 

Figur 12. Utregning av fordrøyningsbehov for utbyggingsområdet Nepåkeren forutsatt påslippskrav på 20 

l/s*ha, dvs. ca. 94 l/s for hele utbyggingsområdet.  

Fordrøyning av overvann kan løses på flere måter: 

 

1. Tillate oversvømmelse av grøntområde sør i planområde. Dersom et område på 5daa 

(5000m2) oversvømmes med vannstand 10 cm tilsvarer dette et magasin på 500m3. 

Området må da utstyres med sandfangsluker og regulatorkum før påslipp til kommunal 

ledning. Basseng dimensjoneres ut fra en 20-års hendelse. 

 

Figur 13. Eksempel på tørt magasin som flommes over ved ekstremvær situasjoner. Kilde: Rambøll Norge AS – 

Øvrevoll galoppbane. 
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2. Lukkede system med rør i store dimensjoner eller kassettløsninger etterfulgt av 

regulatorkum. Volum på rør/kasetter må dekke foredrøyningsbehov. Volum 

dimmensjoneres ut fra en 20-års hendelse. 

  

Figur 14. Eksempler på bruken av mengderegulator og lukket magasin for å slippe ut tillatt vannmengde til 

kommunalt nett. Kilde: Basal.no. 

 

5.6 Dimensjonering av interne overvannsledninger 

Interne overvannsledninger må dimensjoneres etter at muligheter for evt. infiltrasjonsløsning er 

kartlagt. Velges løsning med lokal infiltrasjon vil kapasitetsbehov for overvannsledningene internt 

i området bli vesentlig mindre. Dersom det ikke vil infiltreres vil DN500 ledninger fra 

utbyggingsområdet være tilstrekkelig å håndtere en 20-års hendelse (700 l/s, fall 5 ‰).   

5.7 Flomvei/ avrenningslinje sør i planområdet 

Nedbørsfelt som drenerer fra øst langs Børsingveien og Bodøveien er på ca. 0,33km2 (ca. 33 ha) 

jf . fig 8. Feltet har en beregnet avrenning på ca. 1,5 m3/s for en 20-års hendelse med 

klimafaktor 1,5. 

 

20-årshendelse er dimensjonerende for grøfter og stikkrenner under avkjørsler sør i 

planområdet. Det må sikres flomvei for hendelser med hyppighet over 20 år. En 200-års 

hendelse med samme forutsetninger som beregnet 20-års hendelse er ca. 2 m3/s.   

 

Det må legges til rette for at avrenning og flomvei langs Børsingveien/Bodøveien med 

stikkrenner under avkjørsel og tilstrekkelige grøfter for beregnede vannmegder. 
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Figur 15. Nedbørsfelt som passerer planområdet langs Bodøveien / Børsingveien  

 

Figur 16. Overslagsberegning av 20-års nedbørshendelse med klimafaktor 1,5 for nedbørsfelt vist i fig 9 
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5.8 Oppsummering og anbefaling overvann 

 

Overvannsløsninger for utbyggingsområdet må sees i sammenheng jf. pkt.5.1 Treledd-strategi. 

For dette utbyggingsområdet anbefales følgende: 

 

 

1. Infiltrasjon 

I følge NGUs løsmassekart har massene i området «middels infiltrasjonsevne». 

Infiltrasjonsevne bør kartlegges og bruk av lokal infiltrasjon vurderes ut fra dette. 

Løsninger med IFS-sandsfangsluker med evt. steinsatt magasin er aktuelle løsninger for 

veger og plasser. Infiltrasjon vurderes for 1-års hendelse. 

 

2. Fordrøyning  

Etter at lokal infiltrasjonsløsning er beregnet vil overskytende vannmengde (20-års 

hendelse) være dimensjonerende for fordrøyningsmagasin.  

 

3. Flomveier 

Identifisert flomveg langs Bodøveien mot Bodøgårdselva må ivaretas.  

 

Andre løsninger som kan vurderes i et detaljprosjekt mht. infiltrasjon fordrøyning (disse er 

vurdert lite hensiktsmessige i dette tilfelle ut fra kost/nytte og områdets funksjon) : 

➢ Forsenkinger i terreng der overflatevann samles opp ved nedbørshendelser 

➢ Fall fra tette flater mot permeable flater (regnbed / nedsenkede rabatter) 

➢ Grønne tak 
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6. AVSLUTNING 

 

VA-nettet bygges ut iht. kommunal standard med de minimumskrav som er gitt i VA-norm for 

Bodø kommune, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, relevante VA-miljøblad samt 

bestemmelser gitt i PBL/ TEK17. Bodø kommune som ledningseier (kommunalteknisk avd.) 

godkjenner tilkoblinger og påslippsmengder til eksiterende ledningsnett. 

 

Detaljering med plassering og høydesetting av kummer, sluker og ledninger gjøres i forbindelse 

med detaljprosjektering av utvendig VA for planområdet. Ved trinnvis utbygging av vestre og 

østre del av planområdet bør det vurderes separate løsninger for lokal overvannshåndtering.   

 

Planlagt bruk av søndre det av planområdet (BKB) bør avklares før felles VAO-anlegg 

detaljprosjekteres slik at ledningsanlegg ikke kommer i konflikt med fremtidige bygninger og at 

tilstrekkelig uttak for slokkevann kan planlegges. 

 

Oversikt over anbefalte løsninger fremgår av vedlagt VAO-plan, K-730-10-100. 

 

 

Vedlegg:  

Tegning K-730-10-100, VAO-plan Nepåkeren. 

   


