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1. Orientering 

Asplan Viak AS er ansvarlig søker og prosjekterende for veger og VA-anlegg for 

Eidalsmarka hyttefelt som nå bygges ut.  

HRP AS har utarbeidet forslag til reguleringsendring for Eidalsmarka hyttefelt, med flere 

tomter i reguleringsplanområdet. I forbindelse med reguleringsendringen har Asplan Viak 

AS utarbeidet en VA-planen som er en beskrivelse av anlegget som bygges og hvilke 

suppleringer som er nødvendig pga. fortetting med tomter.   

 

2. Eksisterende VA-forhold  

Tegning HB101-G02 viser veg og VA-ledningsanlegg godkjent i endringssøknad/tillatelse 

dat. 25.11.2021, sak 2304. 

Ledningsnettet vist på tegning HB101-G02 er tilrettelagt for planlagt utvidelse.  

Videre er det den 22.10.2021 sendt ramme- og IG-søknad på vannbehandlingsanlegg. 

Denne byggesøknaden er foreløpig ikke behandlet. Det er søkt om dispensasjon om 

bygging i LNF-området. Vannbehandlingsanlegget er nå innarbeidet i ny reguleringsplan. 

 
Figur 1, Utsnitt av tegning PZ101, 3D av vannbehandlingsanlegg med utjevningsbasseng . 
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Planlagt vannbehandlingsanlegg er planlagt med reservekapasitet for å kunne forsyne 

ekstra enheter i reguleringsplanområdet.  

 

3. Dimensjoneringsgrunnlag 

Følgende legges til grunn ved dimensjonering av vannforsyningsanlegg og ledningsnett:  

Antall personer pr hytte:  4,5 

Spesifikt vannforbruk:   150 l/pe x døgn  

Lekkasje:    50 l/pe x døgn 

Døgnfaktor:   1,5 

Timefaktor:   3  

I planområdet er det godkjent 34 tomter. Det er i tillegg 5 eksisterende hytter i området. I 

tillegg tas det høyde for 18 ekstra tomter i feltet pga. reguleringsendringen. Det legges 

også til 30 ekstra tomter/hytter som kan forsynes fra felles vannverk.  

 

Beskrivelse Antall 

Antall pe 

pr. enhet 

Sum 

pe 

Q dim [l/s] og 

[m3/døgn] 

Maksdøgn 

[l/s] og 

[m3/døgn] 

Makstime 

[l/s] 

Eksisterende hytter Eidalsmarka 5 4,5 23       

Planlagte hytter Eidalsmarka, 

gjeldene plan 34 4,5 153       

Planlagte hytter Eidalsmarka, 

utvidet plan 18 4,5 81       

Supplerende områder som kan 

tilknyttes 30 4,5 135       

Sum totalt 87   392 0,9 1,2 3,3 

        78 108   

Tabell 1 Dimensjoneringsgrunnlag. 

 

Det betyr en nødvendig råvannskapasitet opp mot 78 m3/døgn, dvs. 3,2 m3/time. Det 

bemerkes at dette inkluderer reservekapasiteten. Uten 30 ekstra hytter er behovet 52 

m3/døgn, dvs. 2,1 m3/time. Dette legges til grunn for etablering av grunnvannsbrønner 

for råvann. 
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4. Prinsippløsning 

4.1. Vannforsyning  

4.1.1. Råvann 

Vannforsyningsanlegget består av grunnvannsbrønner i fjell. Brønnene GV4, 5 og 6 er nå 

etablert og vil forsyne vannbehandlingsanlegget.  

Det er utført prøvepumping (stigningstest) av Hallingdal Brønn og Graveservice AS, og det 

er forutsatt følgende kapasiteter:  

GV4 -  900 ltr/time 

GV5 -  1200 ltr/time 

GV6 -  540 liter/time  

Det vil bli vurdert om GV5 skal benyttes, pga. høyt jern/manganinnhold. Nye vannprøver 

skal tas ut før en tar stilling om denne skal inkluderes, da denne vil trolig vil kreve mer 

omfattende vannrensing.   

Uten GV5 er det mulig uttak på 1,5 m3/time.  

Behov for råvann inkludert hytter i ny plan, men uten reserve på 30 hytter, er 2,1 m3/time. 

GV1 vil bli etablert i tillegg når vannbehandlingsanlegget bygges. GV1 vil bli plassert rett 

ved siden av vannbehandlingsanlegget.  

GV3 vil kunne etableres om nødvendig  

Nødvendig råvannskapasitet er dermed tilstrekkelig med tomter i godkjent plan, og nye 

tomter i reguleringsplanforslag. 

 

4.1.2. Vannbehandling 

Råvann pumpes fra grunnvannsbrønnene og gjennom vannbehandlingsanlegg, og videre 

til utjevningsbasseng.  

Nødvendig vannbehandling fastsettes når det er utført tilstrekkelig analyser av råvannet. 

Det er foreløpig tatt ut en prøveserie til vannanalyse.  
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Minimum vannbehandling forutsettes å være: 

• UV-behandling 

• Avherding  

• Jern-/manganfjerning 

Det legges opp til at vannprøver for både råvann og nettvann tas ut i 

vannbehandlingsanlegg.  

 

 
Figur 2. Utsnitt PM001, flytskjema.  
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4.1.3. Utjevningsbasseng 

Det forutsettes at en legger ned 1 stk 25 m3 utjevningstank delvis under bygget som 

første byggetrinn, dvs 257 pe uten reserve på 30 hytter.  

Sikkerhetsvolum for 257pe: 257 pe x 150 l/pe x 16/24 = 26 m3. Det forutsettes 16 timers 
midlere vannforsyning. 

Utjevningsvolum for 257 pe: 257 pe x 150 l/pe x 1,5 x 25/100 = 10 m3. Det forutsettes 
25% av maks døgnforbruk 

Sikkerhetsvolumet legges inn som dimensjonerende der utjevningsvolum inngår i dette. 
Det er ikke ønskelig å overdimensjonere lagervolumet pga oppholdstid av vannet 

Det legges til rette for supplerende utjevningstank dersom dette vil være nødvendig eller 
det er aktuelt å forsyne flere hytter.  

Utjevningsbasseng (bunn) plasseres på kote 1015,30 

 

 

Figur 3. Utsnitt av tegning PS001 
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4.1.4. Trykksoner 

Hele området forsynes fra samme vannbehandlingsanlegg, men er delt i 2 trykksoner, T1 

og T2. Begge trykksonene forsynes med egne trykkøkningspumper plassert i ventilkjeller. 

 Tabell 2 Trykksonetabell  

Trykk-sone Trykk bestemt av Statisk 

trykk 

(kt) 

Forsynings-

område (kt) 

Tappe-trykk 

(mVs) 

1 

Område sør 

Trykkøkningsstasjon 

ventilkjeller 

vannbehandlingsanlegg 

kote ca 1018 

1075 1000-1050 25 - 75 

2 

Område nord 

Trykkøkningsstasjon 

ventilkjeller 

vannbehandlingsanlegg 

kote ca 1018 

1055 980-1030 25 – 75 

 

4.1.5. Godkjenning av vannforsyningssystem  

Iht. Forskrift om vannforsyning og drikkevann må godkjenningspliktige 

vannforsyningssystem sende søknad til Mattilsynet. Foreslått vannforsyningsanlegg er 

godkjenningspliktig. 

Søknaden må opplyse om både vannkilde, vannbehandling og forsyningsområde. 

For nye vannforsyningssystem anvendes det to trinn frem til endelig godkjenning: 

•   Godkjenning av planer 
• Tillatelse til driftsstart (oppstarttillatelse) 

I første fase er det godkjenning av vannkilde og prinsippvalg for vannforsyningssystemet 

som er aktuell.  

4.2. Brannvannsforsyning 

Det er fyllepunkt for brannvann ved Trollset, avstand ca 3 km. Totalt bassengvolum er her 

120 m3. Det legges derfor ikke opp til et eget fyllepunkt for dette hytteområdet. 
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Figur 4. Kjøretid fra Trollset VV, utsnitt Google Map.  

4.3. Avløpsvann 

Alle hytter/tomter tilknyttes privat spillvannsledning som i dag er tilknyttet 

Fjellmiljøledningen, med overføring til Nes renseanlegg.  

3 av tomtene har selvfall til eksisterende spillvannsledning samt 3 av de eksisterende 

hyttene innenfor planområdet (er tilkoblet ledningen). 

Avløpsvann fra øvrige tomter ledes til ny pumpestasjon og evt. fra 2 eksisterende tomter. 

Pumpestasjonen er dimensjonert derfor for tilknytting av 50 hytter.  

Avløpspumpestasjonen er montert, men ikke igangkjørt 

Høyde topp innvendig dekke:  980,5 moh 

Statisk løftehøyde:  ca. 37 meter 

Lengde pumpeledning: ca. 380 meter  

Dim. pumpeledning:  PE Ø75 SDR17 

Kapasitet hver pumpe:  2,7 l/s 

 

I tillegg er det forutsatt at 4 tomter må ha egen avløpspumpestasjon for å løfte 

avløpsvannet opp til selvfallsledningen.  
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4.4. Ledningsnett 

4.4.1. Traseer 

Tegning HB102-A01 viser både omsøkt ledningsanlegg for tomter i gjeldene 

reguleringsplan og supplerende ledningsanlegg for planlagt fortetting.   

4.4.2. Ledningsnett for vann 

4.4.2.1 Lednings- og kum-materiell  

Alle dimensjoner til vannledningene er vist på tegning HB102. Det skal benyttes PE 100 

SDR11 (svart med blå stripe) for alle ledninger.  

VA-miljøblad nr. 11 er grunnlag for PE-rør som benyttes. 

VA-miljøblad nr. 25 benyttes som grunnlag ved kontroll av bygd ledningsanlegg, og 

desinfisering av vannledninger iht nr 39.  

 

4.4.3. Ledningsnett for spillvann 

 

4.4.3.1 Traseer og dimensjoner 

Alle nye spillvannsledninger og dimensjoner er vist på tegning HB102 

 

4.4.3.2  Ledningsmateriell og kummer 

Som selvfall avløpsledninger skal det benyttes PP SN8, rødbrun farge.  

VA-miljøblad nr. 24, 25 og 51 benyttes som grunnlag ved kontroll av bygd ledningsanlegg. 

Det benyttes generelt plast, dobbeltgrenkum i alle kumpunkt. 
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5. Overvann 

5.1. Generelt 

Det forutsettes bortledning av overvann med overflategrøfter. Aktuelle stikkrenner og 

grøfter som er viktig for bortleding av overflatevann er vist i tegning TB102_A01 

 

5.2. Beregninger 

Det er et svært begrenset nedslagsfelt, da området ligger helt øverst i lokalt nedslagsfelt 

Det er derfor ikke nødvendig med beregning av overvannsmengder for hyttefeltet for å 

kunne dimensjonere stikkrenner.  

Det benyttes generelt Ø300 og 400 stikkrenner ved aktuelle lokaliteter for å lede vannet 

gjennom vegene. Disse har god kapasitet for tilrenninga i området.  

 

 

 

  



 

Rapport – 630566-01 VA-plan Eidalsmarka hyttefelt 12 

 

 








