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1. Orientering 

Dette notatet er en supplering av VA-plan for Eidalsmarka dat 17.12.2021. VA-planen er 

underlag til innsendt reguleringsplanforslag for Eidalsmarka derd et er forutsatt flere 

tomter i reguleringsplanområdet. 

I brev fra Nesbyen kommune 7.02.2022 er det gitt følgende kommentarer til VA-planen:  

 
Figur 1. Utsnitt av brev Nesbyen kommune 

 

2. Kapasitet brønner  

Ved utarbeidelse av en vann- og avløpsplaner for hytteområder der en baserer 

vannforsyningen på uttak av grunnvannsbrønner i fjell, kan ikke alle brønner etableres og 

prøvepumpes ved innsending av reguleringsplanen, jfr. tidligere VA-planer utarbeidet i 

Nesbyen kommune og øvrige kommuner i Hallingdal.  



 

asplanviak.no 3 

Det blir benyttet data fra Granada, NGU sin database for grunnvannsbrønner. En vil i 

databasen kunne finne forventet uttaksmengde fra brønner i nærområdet. I tillegg 

benyttes berg-grunnskart for å vurdere forventet vanngiverevne til bergarten og om det er 

noen sprekksoner i nærheten.  

I Eidalsmarka er det etablert 3 brønner til forsyning av godkjente tomter. Derfor har en her 

et godt grunnlag for å vurdere hvor mange brønner som en må etablere for å ha 

tilstrekkelig forsyningskapasitet.  

 
Figur 2. Utsnitt fra brønndatabasen til NGU som viser etablerte brønner med blå merke.  
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Hallingdal brønn og graveservice AS har gjennomført foreløpig pumpetest 5. og 6. 

oktober 2021, jfr.  Tabell 1. 

Tabell 1 Råvannsbrønner som har blitt etablert, foreløpig status. 

Brønn  ID Etablert 

Dyp 

[m] 

Dyp til 

fjell [m] 

Forings

rør [m] 

Gjennomført 

prøvepumping 

Målt kapasitet etter 

pumpetest [liter/time] 

GV1        

GV3        

GV4 129768 23.06.21 120 7,7 9 5-6.21 900 

GV5 129769 22.06.21 120 7,5 9 5-6.21 1200 

GV6 129767 28.06.21 120 4,3 6 5-6.21 540 

SUM       2640 

 

Som nevnt i VA-planen vil en vurdere om GV5 skal benyttes pga. høyt innhold 

jern/manganinnhold. Det vil være fullt mulig å benytte GV5, men det er hensiktsmessig å 

etablere GV1 for å vurdere om denne settes i produksjon i stedet for GV5. Og GV5 inngår 

da som en reservebrønn for evt. fremtidig uttak. Det samme gjelder GV3.  

Vi mener at en har et godt grunnlag for å dokumentere tilstrekkelig råvannskapasitet til å 

forsyne planlagt hyttefelt.  I tillegg at en har en reservekapasitet.  

3. Søknad om plangodkjenning Mattilsynet 

Se eget vedlegg med kvittering innsendt søknad.  
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4. Brannvannsbehov og ROS-analyse  

4.1. Rapport 

Det er utarbeidet rapport Slokkevann i hytteområder [1]. I konklusjonen i rapporten er det 

forutsatt:  

  

Figur 3. Utklipp fra rapport. 
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4.2. Tappepunkt ved Trollset Vannverk 

Trollset vannverk har 120 m3 bassengvolum. Det er forutsatt at nødvendig 
brannvannsvolum er 20 l/s i 1 time, 72 m3, som også er pre-akseptert løsning i TEK17 
samt i overordnet plan for slokkevann for hytteområder i Nesbyen kommune [1]. 
  
 

 
Figur 4. Tappepunkt ved Trollset Vannverk. Brannventilene er lett tilgjengelig og god oppstillingsplass/snuplass 
fremfor bygget  

Bassenget i Trollset er dimensjonert for å ha 72 m3 tilgjengelig i bassenget, i tillegg til 
utjevningsvolum for tilknyttet hytter  
 
Det full overvåking og driftslogging ved Trollset Vannverk, slik at det er alarmvarsling på 
lavt nivå i basseng.  
 
Gurusoft sitt rapporteringssystem er nå i drift for Tverrlia vannverk og vil straks være 
tilgjengelig for Trollset Vannverk. Dermed vil en hele tiden se trender og ha god oversikt 
om en får en negativ trend på fylling av basseng 
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Figur 5. Eksempel på presentasjon av data fra Gurusoft (Tverrlia1 VV).  

 

I tillegg til tilgjengelig brannvann ved Trollset Vannverk vil en også ha brannvann 

tilgjengelig ved tappepunkt ved Einan, Tverrlia og Natten, tilknyttet Tverrlia Vannverk.  

Basseng til Tverrlia 1 har 100 m3 volum og Tverrlia 7 har et bassengvolum på 400 m3.  

 
Figur 6. Det er i drift tappepunkt tilknyttet Tverrlia 1 og 7 Vannverk.  Rød markering angir de tappepunktene som 
er i drift og blå markering for de som kommer i drift ila. 2022.  
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4.3. Avklaring med Hallingdal brann- og redningstjeneste 

Det er gjort henvendelse til Hallingdal Brann- og redningstjeneste i forbindelse med 

denne VA-planen for å få klarhet i nødvendig brannvannsvolum som skal være tilgjengelig 

samt akseptabel avstand fra tappepunkt til hyttefeltet.  

Se kommentarer fra HBR:   

  

Vi legger til grunn at rapport [1] er gjeldene generelt for hyttefelt i Nesbyen kommune, og 

at forslått løsning i VA-planen er i tråd med føringer gitt i rapport. 

 

5. Referanser 

 

[1]  SOSBrannconsultAS, «Slokkevann i hytteområder,» 2021.  

 

Vedlegg:  Kvittering for levert søknad plangodkjenning Eidalsmarka Vannverk 

  Slokkevann i hytteområder   


