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1 Oppdraget 

HR Prosjekt AS er engasjert av Rudsvollen AS som VA-rådgiver for utarbeiding av VA-plan for 
Buvasstølan på gnr 45 bnr 23 og 24, samt gnr 78 bnr 317 m/fl på Nesbyen.  

Prosjektet omfatter planområde med 9 eksisterende og 48 nye hytter.  I tillegg inneholder 
planområdet to stølsvoller med bebyggelse. 

 

Flyfoto over området 

 

1.1 Avgrensning av ansvarsområdet 
Prosjekteringen i denne rapporten avgrenses til å omhandle VA-anlegg innenfor 
reguleringsgrensene på planen. Rapporten brukes som underlag for detaljplan for området. 
VA-anlegg må detaljprosjekteres før rammesøknad/IG 

 

1.2  Dokumentasjonsoversikt 
Tabellen under viser oversikt over hvilke dokumenter som er utarbeidet som del av VA-
planen. 
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Tabell 3: Dokumentoversikt 

Dokument Dato Utarbeidet av  
Beskrivelse VA-plan (dette dokumentet) 15.06.21 Jorolv Rivedal 

VA-plan Buvasstølan 15.06.21 Jorolv Rivedal 
 

 
Tiltakshaver og ansvarlig søker er ansvarlig for å distribuere dette dokumentet med vedlegg til 
foretak og øvrige detaljprosjekterende som skal bruke dette som underlag for sin prosjektering 
eller utførelse.  
 

1.3 Prosjekteringsgrunnlag 
Tabellen under viser oversikt over hvilke grunnlagsdokumenter som ligger til grunn for 
prosjekteringen. 
 
 
Tabell 4: Prosjektgrunnlag 

Dokument Dato Utarbeidet av  
Detaljplan 15.06.21 HR Prosjekt AS 

Skredfarevurdering 16.09.20 SKRED AS 
 

 

1.4  Prosjekteringsforutsetninger 
Forutsetninger  
Oppdragsgiver / 
tiltakshaver: 

Rudsvollen AS 

Prosjektets adresse:  Buvatnet, Nesbyen østmark 
Gårds- / bruksnummer: 45/23, 45/24, 78/317 m/fl 
Bruk/virksomhet: Hytter og støler 

Tiltaksklasse RIVa:  Tiltaksklasse 3 jf. Byggesaksforskriften(SAK10) § 9-4.  
Areal område:  ca. 296 daa. 
Antall pe: Eksisterende enheter: 4,5pe/enhet x 9 =   41pe 

Nye enheter: 4,5pe/enhet x 48 =              216pe 
                                                  Totalt      257pe 
 
Infiltrasjonsanlegg for eksisterende hytte på 45/37 blir ikke foreslått 
endret og er derfor ikke med i beregningen.  Eiendommen har fra før 
også egen borebrønn for vann. 
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2 Overvann 

 

2.1 Dagens situasjon 
 

Nedre del av planområdet har avrenning til Buvatnet. Øvre del av planområdet har avrenning 
mot et myrdrag som har avrenning i bekk østover, ut av planområdet. Det er også et 
nedslagsfelt på utsiden av planområdet som har avrenning inn i planområdet, Se pkt 2.4 for 
beregning av dagen avrenning 

 

2.2 Grunnforhold 
Ifølge NGU sitt løsmassekart består området av:  
 
Morenemateriale, myr og bart fjell med stedvis tynt dekke.  
 

 
 

Det er en god del vegetasjon og noe løsmasser også i område markert som bart fjell. Flyfoto i 
pkt 1 viser at det er en del vegetasjon også på område markert som bart fjell, med stedvis tynt 
dekke. 
En legger til grunn at det er relativt gode muligheter for fordrøyning og infiltrasjon/nedsiving av 
overvann i grunnen i planområdet.  
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2.3 Dimensjoneringsforutsetninger for overvannsavrenning fra området 
 

Dimensjonerende overvannsmengde Q regnes ut ifra: 

Q = C x A x i 

             i = maksimal regnintensitet i l/s pr ha 

            A = Nedbørsareal i m2 

            C = avrenningskoeffisient 

For beregningene legges til grunn 200 års gjentaksintervall, samt et påslag i form av en 
klimafaktor på 40 %. 

Avrenningen fra arealene bestemmes av egenskapene ved overflatene i nedslagsfeltet 

 

For nedslagsfelt utenfor planområdet og før utbygging i planområdet settes faktor til 0,1. For 
øvre del av planområde, med stølsområde og få nye hytter settes avrenningsfaktor til 0,3 før 
utbygging og 0,4 etter.  For nedre del av feltet settes faktor til 0,5.   

Avrenningen avhenger også av tiden vannet bruker fra nedslagsfeltets ytterste punkt til 
utløpet, dvs konsentrasjonstiden. Den kan beregnes fra empirisk formel for flomsituasjoner i 
bebygd og ubebygd areal gitt i Vegvesenets håndbok N200: 
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I dette tilfelle brukes det K-verdi 0,6 for opprinnelig terreng.  For utbygd felt benyttes faktor 
0,4 for det øvre område og 0,3 for det nedre område. At faktor settes høyere for øvre område 
begrunnes i at det får lavere grad av utbygging pga stølsområde, hensynssone og 
myrområde. 

 

t = K × (L/I)0,5  

 

 

Konkret avrenning og løsninger må detaljprosjekteres ut fra IVF-kurve for Nesbyen, 40% 
klimatillegg og aktuelle avrenningsfaktorer fra ulike overflater.   
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2.4 Dimensjonering av overvann 
 

Oppstrøms innrenning til planområdet: 

 

Innrenningen vil i all hovedsak skje i bekk som renner inn i øvre del av planområdet, markert 
med rød pil, men det vil også skje noe innrenning langs hele den markerte yttergrensen i 
kartet over. 

t = K × (L/I)0,5  

K = 0,6, L= 400m, I = 56m 

t= 32 minutt.  Med konsentrasjonstid på 32 minutt og 40% klimatillegg blir dimensjonerende 
nedbørsintensitet på ca 112 l/s/ha med returperiode på 200år 

Type areal Størrelse i 

ha 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Urørt 

terreng/vegetasjon 

10,4 0,1 112l/s/ha 116l/s 

 

Innrenningen blir ikke påvirket av utbygging i planområdet, men har innvirkning på 
dimensjonering av avrenning ut av øvre del av planområde.  Det vil si stikkrenner mot øst på 
utsiden av planområdet. 
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Avrenning øvre del av felt: 

 

 

Før utbygging øvre del: 

t = K × (L/I)0,5  

K = 0,4, L= 400m, I = 34m 

t= 41 minutt.  Med konsentrasjonstid på 41 minutt og 40% klimatillegg blir dimensjonerende 
nedbørsintensitet på ca 93 l/s/ha med returperiode på 200år 

Type areal Størrelse i 

ha 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Planområde øvre 

del 

10,9 0,3 93l/s/ha 304l/s 

 

 

 

 



 VA-plan  
 
 

  Side 11 av 22 

 

Etter utbygging øvre del: 

t = K × (L/I)0,5  

K = 0,6, L= 400m, I = 34m 

t= 27 minutt.  Med konsentrasjonstid på 27 minutt og 40% klimatillegg blir dimensjonerende 
nedbørsintensitet på ca 113 l/s/ha med returperiode på 200år 

Type areal Størrelse i 

ha 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Planområde øvre 

del, utbygd 

10,9 0,4 113l/s/ha 492l/s 

 

Avrenning nedre del av felt: 

 

 

Før utbygging nedre del: 

t = K × (L/I)0,5  

K = 0,6, L= 380m, I = 100m 

t= 23 minutt.  Med konsentrasjonstid på 23 minutt og 40% klimatillegg blir dimensjonerende 
nedbørsintensitet på ca 126 l/s/ha med returperiode på 200år 

Type areal Størrelse i 

ha 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Planområde nedre 

del 

17,2 0,3 126l/s/ha 650l/s 
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Etter utbygging nedre del: 

t = K × (L/I)0,5  

K = 0,3, L= 380m, I = 100m 

t= 12 minutt.  Med konsentrasjonstid på 12 minutt og 40% klimatillegg blir dimensjonerende 
nedbørsintensitet på ca 161 l/s/ha med returperiode på 200år 

Type areal Størrelse i 

ha 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Planområde nedre 

del 

17,2 0,5 161l/s/ha 1385l/s 

 

 

 

2.5 Prinsippløsning overvann 
 

Økt utbygging i planområdet vil føre til økt avrenning. Dette vil spesielt være fra tak på ny 
bebyggelse, samt fra veier og plasser. Det legges opp til at overvann i størst mulig grad 
fordrøyes og infiltreres på tomter, ubebygde områder og i veggrøfter.  Taknedløp skal føres 
til terreng.  Nye og eksisterende veier vil virke avskjærende for avrenningen.  Det vil bare 
være stikkrenner som er lukket overvannssystem.  Dimensjon på stikkrenner bestemmes ved 
detaljprosjektering. 

For avrenning fra øvre del av feltet, mot sør-øst, vil overvann fra planområdet også påvirke 
grøfter og stikkrenner utenfor planområde.  Detaljprosjektering må sikre dimensjonering av 
stikkrenner ned mot Buvatnet. 

For nedre del av område må avrenning sikres ved dimensjonering av flere stikkrenner i 
Bagnsvegen.  Ut fra overslag på overvannsmengdene i pkt 2.4 er det sannsynlig at 
stikkrenner i Bagnsvegen må ha dimensjon Ø600 

Siden det i feltet er et høybrekk med fall i hver sin retning blir avrenningen internt i feltet 
oppdelt og begrenset.  Det antas at stikkrenner i all hovedsak blir i dimensjon Ø300 og Ø400.  

Overvann må også håndteres i anleggsfasen.   Stikkrenner nedstrøms anleggsområde må 
være dimensjonert for eventuelt endret avrenningsmønster og økt avrenning som 
utbyggingen medfører. 
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Avrenningsmønster i utbygd felt 
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2.6 Sikre flomveier 
 

 

 

Kapittel 2.5 i denne rapporten illustrerer hvordan overvann kan fordrøyes og infiltreres på 
tomter, i veggrøfter og naturlig terreng (trinn 1 og 2).   

Trinn tre i tretrinnsstrategien innebærer at overvann ved store nedbørhendelser ledes vekk i 
sikre flomveier. Tiltakshaver har ansvar for at flomvann som ledes i flomveier ut fra 
eiendommen ikke skaper skader eller problemer på andres eiendom.  

Ved svikt i prosjekterte løsninger eller ved 200-års avrenning er det viktig at vannet følger 
sikre flomveier. Det vil eventuelt også kunne oppstå ekstreme situasjoner med høyere 
avrenning enn forutsatt ved overvann/kraftig nedbør på isete/frossen mark.   

Prosjekterte løsninger legger opptil flomvei med utløp mot lavereliggende områder. 
Flomveier er vist med piler i VA-planen. Ved utforming av veggrøfter og stikkrenner må det 
tas hensyn til at stikkrenne kan gå tett og at overvannet kan renne til neste stikkrenne eller til 
terreng der vannet ikke kan gjøre skade. 

Terrenget rundt bygningene må arronderes slik at flomvann ikke kan skade bygningen.  
Generelt for all bebyggelse gjelder at terrenget rundt bygning arronderes med fall minst 1:50 
vekk fra bygning i en avstand på minst 3m, ref byggforskserien 514.221. 
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3 Vann 

3.1 Generelt 
 

Planområdet blir foreslått forsynt med vann fra borebrønner. Vannforsyningssystem må godkjennes av 
Mattilsynet, også oppstartstillatelse.   Det må gjennomføres full analyseserie av brønnene som 
etableres for kartlegging av vannbehandlingsbehov og for grunnlag til godkjenning av vannverket.  

Det er relativt få borebrønner og opplysninger om vannmengde i brønnene i nærområdet iflg NGU sin 
grunnvannsdatabase: 

 

 

Vannbehov 

Følgende legges til grunn for dimensjonering: 

Antall personer pr hytte: 4,5 

Spesifikt vannforbruk: 200 l/pe x døgn 

Døgnfaktor: 1,5 

Timefaktor: 2,5  

Dette gir et vannbehov på ca 55m3/d 

For borebrønner i nærområdet der vannmengde er oppgitt varierer vannmengden fra ca 40 l/time til 
700 l/time. En mener det er sannsynlig at en kan oppnå ca 400 l/time for nye borebrønner som 
trykkes/sprenges. Bergarten i planområde er hovedsakelig granitt. Vestre del av planområde består av 
glimmerskifer. I flg NGU kan det forventes å finne grunnvann i disse bergartene. For å oppnå 
vannbehovet må det etableres ca 6 borebrønner.  Område for borebrønner er markert i VA-planen. 
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Antall borebrønner må tilpasses ut ifra kapasitet i brønnene. Det anbefales at en så tidlig som mulig 
etablerer borebrønner for å avklare kapasitet og vannkvalitet (prøvepumping). 

 

Grønn fjellgrunn er hovedsakelig glimmerskifer. Rød er hovedsakelig granitt. Kilde NGU 

 

Sikring av borebrønn 

Sikring av toppen på borebrønn er viktig for at overflatevann ikke skal trenge ned i brønnen. 
Generelt må terrenget rundt toppen arronderes med fall vekk fra brønn. Foringsrøret i toppen 
av borehullet bør plasseres minst 2 meter ned i fjell for å nå ned til relativt solid, fast fjell, og 
toppen av røret bør stikke 40-50 cm over bakkenivå. Den totale lengden av foringsrøret bør i 
tillegg være minimum 6 m. Det vil si at om løsmassedekket er tynt, vil foringsrøret bli boret 
dypere ned i fjell enn 2 m. Det er viktig å påse at det blir tettet mellom foringsrøret og fjell for 
å hindre vann i å renne langs foringsrøret og inn i brønnen. 
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Anbefalt brønnutforming for borebrønner i fjell i flg NGU 

 

 

3.2 Vannbehandling 
 

Det må etableres et vannverksbygg med avsatt plass for vannbehandlingsutstyr og pumpeanlegg for 
trykkøkning. Før etablering av vannforsyningssystemet skal det søkes om plangodkjenning til 
Mattilsynet 
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Prinsippskisse fra et lignende vannbehandlingsanlegg 

 

Normalt kreves det to hygieniske barrierer for drikkevann, jf drikkevannsforskriften. Dersom det 
gjennom vannprøver kan dokumenteres at vannkvaliteten i råvannet fra brønnene er hygienisk god, 
kan brønnene defineres som en hygienisk barriere.  Det kan da være nok med UV-anlegg for å ha 
tilstrekkelig med hygieniske barrierer.   

Ved prøvepumping må det avklares om det er behov for ytterligere vannbehandling som f.eks.jern-
/manganfjerning og avherding av vannet. Det vil være en fordel om en så tidlig som mulig får kartlagt 
dette da dette vil kunne gi føringer for størrelse på bygget for vannbehandlingsanlegget. Det må 
gjennomføres prøvepumping før en kan søke om plangodkjenning av vannforsyningssystemet da 
kjennskap til råvannskildens kapasitet og råvannets kvalitet er en forutsetning for søknaden. 

Råvannet pumpes fra brønnene til høgdebasseng.  Vannbehandlingsanlegget plasseres på ut-
ledningen fra høydebassenget.  

Bebyggelse i trykksone 1 forsynes via pumpe/trykktank (hydroforanlegg). Resten av feltet vil ha nok 
trykk (minimum 2 bar) ut fra trykkhøyden fra høgdebasseng. For trykksone 3 må det etableres en 
trykkreduksjonsventil plassert i VK 1. Ideelt sett bør trykket hos abonnent være mellom ca 2 bar og ca 
6 bar. 

 

3.3 Høgdebasseng 
 

Størrelsen på høgdebassenget bestemmes ut fra følgende: 

Volum (16 timers midlere vannforsyning): 

257 pe x 150 l/pe x 16/24 = 26 m3 
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Ved eventuell trinnvis utbygging av feltet kan bassengvolumet bygges ut i flere trinn.  For 
vannkvaliteten er det en fordel at det er utskifting av vannet i tanken.  Ved for stort volum i forhold til 
forbruket vil vannkvaliteten kunne bli redusert.  Som et alternativ kan det eventuelt etableres en «styrt 
lekkasje» eller jevn avtapping for å få en viss utskifting av vannet.  

 

3.4 Brannvann 
 

Preaksepterte ytelser for vannforsyning utendørs etter TEK17 §11-17 er: 

1. I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, må det være 
trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett tilgjengelig 
uavhengig av årstiden. 

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

3. Slokkevannskapasiteten må være minst 1200 liter per minutt i småhusbebyggelse 

For å sikre tilgang til åpen vannkilde med kapasitet for 1 times tapping skal det etableres en nedgravd 
vanntank på 72m3 for fylling av tankbil. For å sikre tilgang på brannvann også vinterstid må kumtopp 
for påfylling sikres med overbygg. 1200 liter pr minutt i en time utgjør 72m3. 

Vanntanken skal fylles opp og stå klar for bruk til slukkevann.  Tanken skal ikke ha noen permanent 
tilførsel og må ikke koples sammen med drikkevannsforsyningen.  Det må etableres 
snuplass/vendehammer dimensjonert for brannbil/lastebil som også benyttes som oppstillingsplass 
ved fylling.  Plassering av tanken er vist i VA-planen i nedre del av feltet med avkjørsel fra 
Bagnsvegen. 
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4 Spillvann 

Spillvannsnett etableres med selvfallsledninger med minst 1% fall.   

Dimensjoneringsparameter for spillvann: 

Personer pe: 257 Personer 

Omregningsfaktor 1 
 

Gjennomsnittlig forbruk  200 l/p*d 

Maks timefaktor kmaks 2,5 
 

Maks døgnfaktor fmaks 1,5 
 

Sekund per døgn 86400 s/d    

   

Q midlere døgnforbruk 0,6 L/s 

Q maks timeforbruk 2,2 L/s 

Q maks døgnforbruk 0,9 L/s 

 
 

Spillvannsledning med innvendig dim 100mm vil ha kapasitet nok ut fra Q maks og minimum 
fall ut ifra kapasitetsdiagram. Det ligger godt til rette for at eksisterende hytter nordøst for 
planområdet kan kople seg på VA-anlegg i planområdet.  Omfang av dette bør avklares før 
videre detaljprosjektering.  Det er i VA-planen tatt høgde for at hovedstrekkene for spillvann 
oppdimensjoneres til 160mm. 

 

4.1 Renseanlegg 
 

Det blir foreslått et kjemisk og/eller biologisk renseanlegg med etterpolering ved infiltrasjon.  

 

 
 
      1. Forsedimentering 
 

2. Renseanlegg 
 

      3. Automatikk 

 

Prinsippskisse hentet fra Wallax 
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Renseanlegget plasseres i nedre del av planområdet, på oppsiden av Bagnsvegen. Området 
består av løsmasser og burde være godt egnet for infiltrasjon, ref utsnitt av løsmassekart i 
pkt 2.3.  Eventuelt kan de tilføres masser til etterpoleringsfilter.  Renseanlegget må 
detaljprosjekteres av leverandør.  

 

4.2 Resipientvurdering 
 

Resipienten vil i hovedsak være jordmediummet i etterpoleringfilteret/infiltrasjon. Avløpet må 
støtvis pumpes ut i etterpoleringsfilteret. Ved eventuell svikt i utløpspumpestasjon vil avløpet 
kunne renne i overløp til Buvatnet.  

I ordinær driftssituasjon vil rensegraden med etterpolering kunne forventes til >90% 
reduksjon av fosfor og >90% reduksjon av organisk materiale målt som BOF5 . I tillegg også 
bakteriereduksjon til badevannskvalitet med <1000TKB. 

Ved eventuelt nødoverløp skjer dette etter at avløpsvannet har gått gjennom 
hovedrensetrinnet i kjem-delen og rensegraden vil kunne være opp mot 90% reduksjon av 
fosfor og ≈70% reduksjon av BOF5 ifølge det som f.eks blir oppgitt av Wallax. 

Ifølge NVE sin vann-nett portal er miljøtilstanden i Buvatnet god: 

 

Miljøtilstanden er delt inn i fem klasser: svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig 
tilstand. Vannforskriftens miljømål er å oppnå minst god økologisk og kjemisk tilstand for en 
vannforekomst innen 2021.  Miljøtilstanden forteller oss hvordan økologien og kjemien i 
vannforekomsten er. Dersom miljøtilstanden er dårligere enn god, må man sette i gang tiltak 
for å kunne nå miljømålene som er satt for vannforekomsten. Ingen særskilte tiltak er 
nødvendig i Buvatnet. 
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5 Generelt for VA-anlegg 

5.1 Generelt 
 

VA-anlegg skal sikres mot frost enten ved isolering eller ved legging på frostfritt dyp. 

Alle anlegg skal detaljprosjekteres 

 

5.2 Vann 
 

Alle komponenter i vannforsyningssystemet som kommer i kontakt med drikkevannet skal 
være helsemessig trygge. Materialene skal ikke avgi stoffer til drikkevannet i helsefarlige 
mengder eller i mengder som bidrar til at drikkevannet blir mindre klart eller får framtredende 
lukt, smak eller farge. 

Det skal benyttes PE 100 SDR11 (svart med blå stripe) for alle vannledninger. 

Det skal være stengemulighet på vannledning for hver eiendom. 

 

5.3 Spillvann 
 

Spillvannsanlegg etableres som selvfallsanlegg.  Ved eventuelt større fall enn 25% benyttes 
strekkfaste forbindelser for ledning og kummer. 

Til spillvannsledning skal det benyttes PP SN8, rødbrun farge.  

Det skal være stakemulighet på stikkledning til hver eiendom. 

 

5.4 Overvann 
 

Overvann skal føres til terreng, ref kap 3. 

Til stikkrenner skal det benyttes PP SN8, svart farge.   

Det skal legges stikkrenne med dimensjon minimum Ø300 under avkjørsel til hver eiendom. 


