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1.

ORIENTERING

I forbindelse med utarbeidelse av privat reguleringsplan for Syningen 2 er det vurdert vann-, avløpsog overvannsløsninger for planlagte tomter.
Reguleringsplanen omfatter 52 tomter for fritidsbebyggelse, jfr. tegning HB301 og
reguleringsplanforslag Syningen 2 [1]

Figur 1: Reguleringsplan Syningen 2

Det er bygd 10 hytter ut fra gjeldene reguleringsplan for Syningen, PlanId 02199901 [2]

Figur 2. Utsnitt fra Kommunekart.com, med planformål Kommuneplan i bakgrunn
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2.

DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

Følgende legges til grunn ved dimensjonering:
Antall personer pr leilighet/hytte:

3,5/4,5

Spesifikt vannforbruk:

150 l/pe x døgn

Lekkasje:

50 l/pe x døgn

Døgnfaktor:

1,5

Timefaktor:

2,5 (med fremtidige tilknyttinger)

Tabell 1: Dimensjoneringsgrunnlag.
Beskrivelse

Antall Antall pe

Sum

Q dim

Maksdøgn

Makstime

pe

[l/s] [m3/d]

[l/s] [m3/d]

[l/s]

1,30

1,79

3,98

112

154

pr. enhet
Eksisterende hytter Syningen

10

4,5

45

Planlagte hytter Syningen

33

4,5

149

Planlagte leiligheter Syningen (antatt)

105

3,5

Sum totalt

148

368
561
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3.

VALG AV PRINSIPPLØSNING

3.1. Avløp
Avløp fra hytteområdet er forutsatt tilknyttes etablert privat ledningsnett i Natten-området, og
videre til kommunal overføringsledning til Nesbyen renseanlegg.

3.2. Vannforsyning
Når det gjelder vannforsyning, benyttes i første fase i utbyggingen etablert vannforsyningsanlegg for
eksisterende hyttefelt Syningen.
I neste fase planlegges det felles forsyningsløsning med Seterfeltet.
I Seterfeltet er det planlagt grunnvannsbrønner i fjell som råvannsforsyning, vannbehandlingsanlegg
og høgdebasseng på kote 1025
Når en ser områdene Syningen og Seterfeltet under ett, er det fornuftig å plassere et basseng på kote
1090, se tegning HB300 og Figur 3.
Basseng på kote 1090 tilsvarer planlagt trykk i øvre trykksone i Seterfeltet (tidligere forutsatt 1080).
Store deler av Syningen 2 vil kunne ha statisk trykk 1090, og nedre del reduseres til trykk 1040.
På sikt kan en også vurdere sammenkobling mot vannverk Tverrlia 7.
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På sikt kan en vurdere sammenkobling mot vannverk Tverrlia 7 og evt. forsyning fra kommunalt
vannverk.

Planlagt vannbehandling for
Seterfeltet

Høgdebasseng kote 1090,
for Seterfeltet og
Syningen

Eksisterende høgdebasseng
Tverrlia 7, kote 980

Figur 3: Utsnitt kommuneplan Natten/Tverrlia (utsnitt kommuenkart.com).
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St.trykk 1090

St.trykk 1025

Evt. fremtidig forsyning fra
kommunalt vannverk

4.

VANNFORSYNING

4.1. Eksisterende forsyning
Det er etablert et felles vannforsyningssystem for tomtene 1-6.
4 grunnvannsbrønner er tilknyttet en 10 m3 utjevningstank.
Disse 4 brønnene har samlet ca. 18 m3/råvannskapasitet. Dermed kan det tilknyttes mellom 20 og 25
hytter til dette anlegget i første byggetrinn for hyttefeltet.

Figur 4. Brønner som er knyttet opp mot felles utjevningstank er markert med rød ring. De nordligste hyttene
har egen grunnvannsbrønn (utsnitt fra NGU sin brønndatabase)

Vannbehandling er det i dag filter og UV-behandling. Brønn 1, 2 og 3 har lavt jern/mangan-innhold og
god UV-transmisjon og lavt fargetall.
4. brønnen som nå er etablert har høyere jern-/manganinnhold. Prøvepumping og prøvetaking blir
gjennomført for å vurdere behov for eventuell behandling.
Det er ikke søkt plangodkjenning for dette vannverket. Dette kan gjøres sammen med vannverk
Seterfeltet, da en kan se disse to i sammenheng.
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Fra utjevningstanken pumpes vannet ut på nett med egne trykkøkningspumper.

Figur 5. Brønnene er knyttet opp mot felles utjevningstank i glassfiber plassert på eiendom 56/1210

Det er i VA-planen lagt opp til muligheten for å knytte flere brønner opp til etablert
forsyningssystem, inntil en får knyttet området til Seterfeltet.
Det er avsatt 3 ekstra lokaliteter for etablering av grunnvannsbrønner i fjell, se HB301.

4.2. Forsyning fra Seterfeltet
Utbygging i Seterfeltet er foreløpig ikke påstartet. Her vil en i tidlig fase etablere grunnvannsbrønner
for å registrere kapasitet og kvalitet. Se forøvig VA-plan for Seterfeltet [3] med forslag til plassering
av brønner, samt utarbeidet rammesøknad for Seterfeltet [4].
Oversiktstegning HB300 viser felles løsning for Syningen og Seterfeltet.
Sentralt i Seterfeltet er det planlagt plassert vannbehandlingsanlegg.
Det er allerede etablert grunnvannsbrønn GV1. Denne grunnvannsbrønnen sammen med inntil 8
andre brønner er planlagt skal forsyne vannbehandlingsanlegget med råvann. Antall brønner
tilpasses når kapasitet til hver brønn er testet og nødvendig forsyningskapasitet er nærmere klarlagt.
Ytterligere utvidelse av uttaksområde med enda flere grunnvannsbrønner er mot nordøst, via GV4 og
GV8.
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I første fase pumpes råvannet dirkete fra brønn gjennom vannbehandlingsanlegget og til
utjevningstank 20 m3.
I fase 2 pumpes råvann til utjevningstank, videre gjennom vannbehandlingen med PU11/PU12 og til
HB Syningen

Figur 6 Utsnitt av tegning HB300.

Det ligger derfor godt til rette for å kunne ha felles forsyningsanlegg for Seterfeltet og Syningen med
å legge høgdebasseng på toppen av skiheis, kote 1090. Kote 1090 vil være naturlig tappetrykk i store
deler av Seterfeltet og Syningen hyttefelt.
Det kan også etableres en trykkøkningsstasjon i høgdebasseng kote 1090 som kan forsyne hytte
gnr/bnr 56/318.
Se for øvrig tegning HB300 og Figur 3 som viser prinsipp.
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4.3. Trykksoner
I vannbehandlingsanlegget i Seterfeltet legges egen fylleledning opp til høgdebasseng 1090. Her
benyttes VL110 med tanke på maksimal døgnkapasitet.
I tillegg legges det opp til å kunne utnytte brønnene i Syningen med egen fylleledning herfra, VL75.
Ut fra bassenget legges det VL160/180 både til Seterfeltet og til Syningen.
Trykket reduseres i vannbehandlingsanlegget i Seterfeltet. Her kan det også etableres tappepunkt
brannvann.
I Syningen hyttefelt monteres kum med overbygg med tappepunkt brannvann og reduksjonsventiler
for nedre forsyningsområdet.
Tabell 2: Trykksonetabell
TrykkTrykk bestemt av
sone
0
Trykkøkningsstasjon i
Høgdebasseng kt 1090

Statisk trykk
(kt)
1140

Forsyningsområde (kt)
1065-1115

Tappe-trykk
(mVs)
25 - 75

Forsyningsområde

Hytte gnr/bnr
56/318

1

Høgdebasseng kt 1090

1090

1015-1065

25 - 75

2A

Reduksjonsventil i VF1,
Syningen

1040

1000 – 1015

25 – 40

Seterfeltet og
Syningen
Seterfeltet

2B

Reduksjonsventil i
vannbehandlingsanlegg
Seterfeltet

1040

965 – 1015

25 – 75

Syningen

Det vil være litt tilpassinger av ledningsnettet i Seterfeltet når bassenget flyttes til 1090.
Alle hytter som har høyere trykk en 60 mVs tapetrykk må montere reduksjonsventil i inntaksskapet.

4.4. Vannkilde
Berggrunnen i området Natten og Tverrlia består av grunnfjellsgneis mot vest og kvartsitt mot øst.
Begge bergartene kan regnes som middels gode vanngivere, men kapasiteten til borede fjellbrønner
varierer mye ut fra om borehullet krysser vannførende sprekkesoner. Det ligger flere hundre
borebrønner i området. I NGUs Brønnboringsdatabase er kapasiteten på disse oppgitt til mellom 0 og
9 000 l/time. Dette er kapasiteter målt like etter boring. Medianverdien for 159 brønner med oppgitt
kapasitet er 120 l/time og total sum er ca. 80 000 l/time (22 l/s).
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Seterfeltet

Kvartsitt

Grunnfjellsgneis
Kvartsitt

Figur 7: Berggrunn i området Natten og Tverrlia (utsnitt av Grenada brønndatabase, NGU og [3])
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Ca 50 ltr/time
GV7
GV8
GV5
GV6

GV4
GV3
Ca 500 ltr/time

GV1, ca 300 ltr/time

GV2

Figur 8: Eksisterende og planlagte grunnvannsbrønner (utsnitt av Grenada brønndatabase, NGU og [3])

Råvannsbehovet er ca. 37 m3/døgn for selve Seterfeltet [4]. Da er ikke reserve inkludert i
beregningen. Syningen har behov for ca. 112 m3/døgn. Samlet behov utgjør dette ca. 150 m3/døgn i
periodene med fullt belegg.
Det forventes at en kan ta ut ca. 40-50 m3/døgn i selve Syningen-området. Det er planlagt totalt 9
brønner i Seterfeltet. Med gjennomsnittlig uttak på 400 liter/time, jfr. [3], vil en kunne produsere 86
m3/døgn i Seterfeltet. Samlet gir dette ca. 130 m3/døgn.
Det vil være helt avgjørende hvilken forsyningskapasitet nye brønner har. Derfor er det viktig i en
tidlig fase å etablere grunnvannsbrønner for å kunne avklare hvor mye råvann som kan tas ut i
området. I tillegg må brønnene prøvepumpes og en må kontrollere at nye brønner ikke påvirker
andre brønner i Natten området.
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Dersom det kreves veldig mange brønner for å kunne få nok råvann, må en vurdere å knytte
området til Tverrlia 7 vannverk eller til fremtidig forsyningsledning fra Nesbyen kommunale
vannverk, jfr. Figur 3.
Ved oppgradering av kommunal avløpsledningen i Rukkedalen, er det planlagt å legge med
vannforsyningsledning fra sentrum med tanke på supplerende forsyning for Nesfjellet.
Uansett benyttes grunnvannsbrønner i fjell som råvannskilde i første utbyggingsfase.

4.5. Utjevningsbasseng
Det er i dimensjoneringsgrunnlaget for Seterfeltet og Syningen er 746 personer. Inklusive i dette
ligger det ikke inne en reservekapasitet.
Brannvannsvolum:

50 l/s x 1 time = 180 m3

Sikkerhetsvolum:

For 746 pe (16 timers midlere vannforsyning):
746 pe x 150 l/pe x 16/24 = 74 m3

Utjevningsvolum:

For 746 pe (25% av maks døgnforbruk):
746 pe x 150 l/pe x 1,5 x 25/100 = 42 m3

Det forutsettes et bassengvolum på minimum 254 m3. Det anbefales å legge inn en reservekapasitet
ved dimensjonering av høgdebassenget, der volum settes til 400 m3. Dette tilsvarer forsyning til 1250
personer i tillegg til brannvann. Områdene F12 og F13 vil dermed inngå dimensjoneringsgrunnlaget.
Det er en fordel å dele opp bassenget i 2 kammer. Type basseng som etableres avklares ved
detaljprosjektering.

Figur 9. Det kan benyttes pre-fabrikert betongelementer tilsvarende bassenget i Tverrlia 7. Bassenget har et
volum på 400 m3.
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Det legges det opp i driftskontrollen for Seterfeltet Vannverk at vann tappes til utløp/bekk, dersom
det har vært registrert lite eller ikke vannforbruk over en lengre periode.

4.6. 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.
Det er videre viktig å klarlegge kvalitet til GV1 samt etablere 2 ekstra brønner i første byggetrinn som
testes mht. kapasitet og kvalitet.
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5.

BRANNVANN

Det er planlagt fyllepunkt for brannbil i kum ved VF1. For å lette tilgjengeligheten settes det et
enkelt overbygg over kum.
Statisk trykk vil være 25- 50 mVs i området for leilighetsbygg og ved tappepunkt for brannvann. Mulig
uttaksmengde fra ventiler vil være over 50 l/s og tilgjengelig uttaksmengde vil være minst 180 m3.
I tillegg legges det opp til brannvannskummer og hydranter i området avsatt til leilighetsbebyggelse.

Figur 10. Det ligger godt til rette for flere tappepunkt for brannvann (utsnitt av Kommunekart med laget
Kommuneplan vist).
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6.

AVLØP

6.1. Prinsippløsning
Avløpet kobles til eksisterende ledningsnett. På hovedledninger i selve feltet legges dimensjon Ø160
som har god kapasitet til å dekke dimensjonerende mengder.

6.2. Kapasitet overføringsledning
Hovedledningen ned til kommunal hovedledning dimensjon Ø160.

Figur 11. Eksisterende og planlagt ledningsanlegg i Natten-området (utsnitt av tegning H01, utarbeidet av
Lauvang VAR-consult). På tegning er det markert ledningen som Syningen belaster og tilnærmet område som
ledes til denne før tilknytting til kommunal overføringsledning.
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I VA-plan Seterfeltet [3] er det gjort beregninger av kapasiteten til hovedledingen som også
Syningen-området ledes i felles ledning til kommunal overføringsledning.
Det er beregnet en tilførsel på ca 20 l/s (maks time) og en vil få en økning på ca 1,5 l/s med Syningenområdet.
Dersom en forutsetter at minste fall på en strekning er 20 promille, har denne ledningen kapasitet
opp mot 29 l/s. Fall på ledningen er vesentlig større på alle kumstrekningene og har derfor vesentlig
større kapasitet på de fleste strekningene (40-50 l/s).
Det ligger også til rette for å lage et buffervolum i tilknytting til pumpestasjon PST2 for hele Syningenområdet, slik at kan pumpe til selvfallsledningen en jevn mengde og redusere belastningen. Som
bufferløsning kan det benyttes en glassfibertank eller rør med stor diameter som ligger i forkant av
pumpesump.
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7.

VA-LEDNINGSANLEGG

7.1. Generelt
Traseer med dimensjoner for VA-ledningsnett er vist på tegning HB301. Ved detaljprosjektering
utarbeides plan- og profiler for alle traseer, samt typetegninger for typiske grøft. Ved
detaljprosjektering bestemmes også endelig dimensjoner, grøftedybder og eventuell frostsikring med
isolasjon.

7.2. Ledningsanlegg vann
Det legges VL225 PE SDR11 fra basseng kote 1090, og ned til kum med overbygg for
brannvannstapping, slik at en er sikret en uttaks mengde på minimum 50 l/s. Her monteres også
egen reduksjonsventil som forsyner enheter lavere enn 1015

Figur 12 Utsnitt fra HB301 som viser trase fra planlagt HB Syningen og ned til hyttefeltet. Det etableres
tappepunkt brannvann ved rød markering.

Det skal benyttes PE SDR11 (svart med blå stripe) for alle vannledninger. Som stikkledning benyttes
rør-i-rørledninger (PE SDR 11 Ø32/50) eller vanlig Ø32 PE SDR11 uten trekkerør.
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7.3. Ledningsanlegg spillvann
Alle spillvannsledninger med dimensjoner er vist på tegning HB301.
Det etableres avløpspumpestasjon for tomtene 17 og 21-48, totalt 18 hytter. I tillegg knyttes hele
området KBA til pumpestasjonen.
Avløpsvann løftes fra ca kote 1000 til ca 1020. Det er foreløpig forutsatt pumpeledning Ø90.
Dimensjon vurderes opp mot størrelse av buffervolum til pumpestasjon PST2.
For å unngå pumping av de østre tomtene er det forutsatt skråboring fra tomt 39 til tomt 40, ca 110
meter.

Figur 13. Planlagt pumpestasjon markert med grønt. Planlagt boring med lilla markering. Utsnitt fra tegning
HB301

Det er forutsatt mer enn 4% fall for å ha god marging ved gjennomføring, se tegning HC301.
Prøvegraving i forkant er nødvendig for avklare avstand til fjell og evt. sammensetning av masser.
Det benyttes Ø110 PE SDR17 som trekkes gjennom boring og støpes fast i hver ende.
For tomt 34 og 35 er det forutsatt egen pumpestasjon i tillegg
Som selvfall avløpsledninger skal det benyttes PP SN8, rødbrun farge. Som pumpeledning benyttes
ledning PE100 SDR 17, brun stripe.
VA-miljøblad nr. 24, 25 og 51 benyttes som grunnlag ved kontroll av bygd ledningsanlegg. Det
benyttes inspeksjonskummer i plast av typen dobbeltgrenkum ved alle tilknyttinger. Der det er mer
fall enn 25% som krever strekkfast løsning benyttes ledning av helsveiset PE.
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8.

OVERVANN

8.1. Nedslagsfelt
Planområdet drenerer ut til Hjartetjernet og Nymotjernan

Figur 14. Nedslagsfelt og avrenning, utsnitt fra NEVINA.NVE.no

Figur 15. Planområdet drenerer ut til Hjartetjernet og Nymotjernan
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8.2. Prinsippløsning
Området vil gi svært liten økningen avrenningen området. Det legges mange stikkrenner gjennom
adkomstveg, slik at avrenningen blir tilnærmet i dag. Minste dimensjon er Ø300 renner, med Ø500
renner ved stikkrenne der overvann fra KBA-området føres ned.
Området er veldig langstrakt, slik at en får litt økt avrenning fra vegarealene og tomtene

Figur 16. Prinsipp bortledning av overvann område øst, utsnitt av reguleringsplanforslag [1].
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Figur 17. Prinsipp bortledning av overvann område vest, utsnitt av reguleringsplanforslag [1].
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