
PROSJEKT: NANSET VEST VVA ETAPPE 1 

FORDRØYNINGSMAGASIN I BADEPARKEN 

 
Larvik kommune jobber med detaljprosjektering av vei, vann -og avløpsanlegg «Nanset vest, 
etappe 1». Det er i fm dette planlagt bygging av fordrøyningsmagasin i Badeparken. 

Vann og avløpsledninger i området er gamle og i dårlig stand. Det har vært en del tilbakeslag 
i kjellere. Det er planlagt å skifte ut eksisterende vann -og avløpsnett med nytt i hele Nanset 
vest området i flere etapper. Nanset vest er området vest for Nansetgata, mellom 
Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata. 

Det er i 2010 laget et større forprosjekt for vann og avløp i Bøkelia, Sentrum, Nansetgata. 
Forprosjektet gir føringer for tekniske detaljer, slik som bl. annet traseer og 
ledningsdimensjoner. 

I dette forprosjektet er det lagt inn flere fordrøyningsmagasin for å dempe flomtoppene og 
redusere faren for flom nedstrøms. Et av fordrøyningsmagasinene er planlagt i nordre del av 
Badeparken. 

 

 

 

 

 

 



 

     

 
OVERSIKT OVER ETAPPE 1 NANSET VEST VVA 

 

KONSEKVENS AV BYGGING AV FORDRØYNINGSMAGASIN I PARKEN 

Tegning C2.10 viser omriss av fordrøyningsmagasin (lilla)med skråningsutslag (turkis blå).  

Den vil bli nedgravd og ligge minst 1 m under overflaten. Dette betyr at når arbeidene er 
ferdigstilt og plen etablert, vil det ikke ses noe på overflaten, med unntak av enkelte 
kumlokk.  

Ut fra tegningen C2-12, som viser eksiterende trær, blir det 7 trær som er berørt i fm graving 
av grop for fordrøyningsmagasin.  

Det er foretatt en enkel registrering og faglig vurdering av trær som må fjernes.  



Fire av de trærne som må fjernes er platanlønn eller alm. Et av de er søknadspliktig alm som 
er dårlig ved basis og må fjernes uansett. Resten er et epletre med stort hulrom og 
bjerketrær vurdert som dårlig, noen med behov for fjerning uansett. 

 

 

 
TEGNING C2-10 VISER OMRISS AV FORDRØYNINGSMAGASIN 

 

 

 
TEGNING C2-12 VISER PLANLAGTE P-PLASS OG EKSISTERENDE TRÆR 

 



 

NYE ELEMENTER I PARKEN 

Etablering av fordrøyningsmagasin i parken medfører fjerning av 7 trær. Disse erstattes med 
en tre rekke på utsiden av kantparkeringene, 8 nye trær.  

Samtidig vil man ta hensyn til den historiske parken fra 1916 og etablere noen elementer fra 
den tiden. Det er planlagt å anlegge stien i parken mellom krysset med Ivar 
Jernsjeggsvei/Parkveien og «Kloden» med tre alleen som en del av den historiske parken og 
parkbelysning langs alleen.  

Parkbelysningen langs alleen vil bidra til å gjøre parken mer innbydende og brukervennlig 
gjennom høst-vinter sesong. 

Det er under prosjekteringen kommet innspill om behov for bedre parkeringsmuligheter i 
Parkveien. Derfor er det tatt med i planer at det skal etableres langsgående parkering i 
Parkveien mot Badeparken. Dette medfører at ytterliggere 5 trær blir berørt. De er en del av 
tre rekke langs veien, platanlønn eller alm. De vurderes erstatt med samme type trær som ny 
tre rekke langs Parkveien. 

 
TEGNING C2-13 NYE ELEMENTER I PARKEN 

Etablering av nye elementer i parken (stien, tre alleen med belysning) forutsetter tilleggsbevilgninger. 

Det jobbes med detaljprosjektering av etappe 1 Nanset vest VVA. Legges ut på anbud så fort det er 
ferdigstilt. 


