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KOPI Stein Arne Hamre ANSVARLIG ENHET VA-Service AS

SAMMENDRAG

Denne VA rammeplanen beskriver prinsippløsning for vannforsyning, håndtering av spillvann og overvann, for nytt
hyttefelt/hytteleiligheter på tomt gnr./bnr 17/208 på Maurset. Vedlagt tegning GH109 viser eksisterende VA-anlegg,
tegning GH110 viser brannvannsdekning og tegning GH100 viser planlagt VA-anlegg, sammen med eksisterende
ledninger.

1 Innledning
Maursetparken AS planlegger utbygging av nytt hyttefelt med 56 hytteleiligheter på Maurset ved
Sjonaleitsvegen. Dette er videre utbygging av Maursetparken i sin helhet.

I sammenheng med ny reguleringsplan, lages det en VAO-rammeplan for nevnte område. Tidligere
reguleringsplan for området var plannr: 1998001.

VA rammeplan sammen med vedlagte tegninger og beregninger viser prinsippløsningene for
vannforsyning, spillvann- og overvannshåndtering for planområdet. Planområdet er på ca. 2,5 ha.
Eksisterende terreng er omtrent mellom 776 m.o.h. og 780 m.o.h.

I henhold punkt 2.4.1 i bestemmelsene til kommunedelplan for Sysendalen skal VA-rammeplan
inngå i alle detaljreguleringsplaner i Eidfjord kommune. VA-planens funksjon er å sikre en helhetlig
løsning av vannforsyning, spillvann- og overvannshåndtering, samt å sikre tilstrekkelig
brannvannsuttak. VA rammeplanen må godkjennes av Drift & Forvaltning, og skal være et
styringsredskap for detaljprosjekteringen. All vann-, spill- og overvannshåndtering skal prosjekteres
etter Eidfjord kommune sine retningslinjer og va-norm.
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Figur 1: Planområde 

2 Vannforsyning  

 Eksisterende situasjon 
Den offentlige vannforsyningen til området kommer fra Sysen vannverk sammen med Maurset 
høydebasseng. Vannledningene i området rundt tomten har trykk på 75-85 mVs. (Maurset HB 
befinner seg på ca. kote 855 – planområde på kote 778 = 77 mVs) 

På vestsiden av tomten ligger en 160 mm ledning av PE fra 2019 med tilhørende vannkummer som 
har stikk til eksisterende hytteleiligheter sør-vest for tomten, samt avsatt stikk i vannkum for 
tilkobling av planområdet. Det er planlagt etablering av ringledningssystem for vannledninger rundt 
planområdet. Det er lokalisert to stk brannventiler i eksisterende kummer, like vest og sørvest for 
tomten. Eksisterende vannkum har redusert trykk ut, nøyaktig trykk inn til planområdet må måles.  

3 Spillvann  

 Eksisterende situasjon 
Avløpssystemet rundt tomteområdet er en del av avløpssonen som føres til Maurset 
avløpsrenseanlegg. Det går en hovedledning på vestsiden av tomten i gangvei/terreng som består 
av en avløpspumpestasjon som er eiet av Maursetparken AS , men bygget etter Eidfjord kommunes 
norm, med avsatt kapasitet til planområdet. Avløpspumpestasjon ble opprinnelig prosjektert til å 
betjene totalt 80 enheter, 20 (trinn1) + 60 (trinn2) og har en tilhørende buffertank på 30m³ samt 
steinfang for tilkobling av planområdet. Se figur 2. Avløpssystemet er nylig etablert, i år 2019, og 
håndterer tidligere utbygging av hytteleiligheter sør-vest for tomten, ferdigattest forelå 26.02.2021. 
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Figur 2: Plantegning for område 3 

4 Overvann 

 Eksisterende situasjon 
Det er ingen eksisterende overvannssystem for planområdet, da overvannshåndtering håndteres 
lokalt med fordrøyning og infiltrasjon til grunn. Alt overvann fordrøyes og ender ut i 
Eidfjordvassdraget. 

 

 Avrenning, overvann fra tomten 
Tomten består av torv, myr og bart fjell med stedvis tynt dekke. Det ingen infiltrasjon eller 
fordrøyning på tomtearealet annet enn hva som er skapt av natur. Avrenningen i eksisterende 
situasjon vil gå mot nord mellom etablert serviceområde og planområde og videre østover. Det er 
etablert stikkrenner under intern kjørevei øst for tomten, som håndterer avrenning av overvann 
sammen med myrområde. 

I beregningene for hvor mye overvann som når vassdrag i dagens situasjon er det tatt utgangspunkt 
i en nedbørintensitet med gjentaksintervall på 20 år i henhold til Eidfjord kommune sine 
retningslinjer for overvannshåndtering. En konsentrasjonstid på 30 min er benyttet grunnet 
planområdets størrelse og lengste avstand til etablerte stikkrenner. For beregningene i 
eksisterende situasjon er det benyttet en klimafaktor på 1. Arealet til tomten er på omtrent 2,5ha. 
Avrenningskoeffisienten er satt til 0,5 da tomtearealet består av fjellområde uten lyng og skog. 
Dette gir en avrenningsmengde på 113,5 l/s i eksisterende situasjon. Se beregning tabell 1. På 
tomten er det som nevnt et lavpunktsbelte mellom serviceområde og planområde som gjør at 
overvannet vil samle seg opp før det renner ut gjennom stikkrenner vestover. Disse områdene vil 
derfor periodevis fungere som fordrøyning. 

 

 Hvor 

Maursetparken 

Avrenningskoeffisient 
 

Intensitet 
(L/Sxha) (etter 
30 min) 

Areal 

(ha) 

Klimafaktor Q (l/s) 

Grøntområde 0,5 90,8 2,5 1,0 113,5 

Tabell 1: Beregning av overvann før utbygging 
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 Nedbørsfelt og flomveier 
Nedbørsfelt er hentet fra karttjenesten NVE Nedbørfelt REGINE, som vist i figur 5. Tomteområdet 
ligger sør for Maursetlien og er en del av et større nedslagsfelt fra Sysendalen som renner ut i 
Eidfjordvassdraget. 

 
Figur 5: Nedbørsfelt til Maursetparken 

Nedbørsfeltet er på omtrent 13,72 km² med et tilsig på ca 16 millioner m³ pr. år.  

Middelvannstand i nærmeste elv er satt til kote +774 moh. Tiltak som etableres under 3,2 m over 
middelvannstand til nærmeste elv må vurderes mot flomsikring. Deler av området er innenfor 
aktsomhetsområdet ved en 200 års flom. Eventuelle vurderinger og tiltak mot flom utredes i 
kapittel 5.5 og kapittel 5.6. 

På nordsiden av tomten er det etablert stikkrenner under intern kjørevei øst for tomten, som 
håndterer avrenning av overvann sammen med myrområde, her er det naturlig at dette vil fungere 
som flomvei i tillegg. 

 Annen infrastruktur 
Det er kabler i intern kjørevei som må håndteres ved kryssing av vei med VA-anlegg, dette gjelder 
også ved tilkoblingspunkt. Ellers er det ingen annen infrastruktur som er av betydning for VA-
ledninger. 

5 Planlagt situasjon 
Planlagte private stikk for spillvann og vann samt overvannshåndtering er beskrevet i dette 
kapittelet. VVS-plan for bygget er ikke utarbeidet enda, så det er litt usikkert hvor stikkene skal 
føres fram til, men det er tatt utgangspunkt i at vannledning sammen med spillvannsledning er ført 
frem til bygg for fordeling i under bygningenes fotavtrykk. 

 Ledninger for kommunal overtagelse 
Eksisterende ledninger berøres i liten grad ved utbygging av planområde. Det er etter 
tilbakemelding fra Eidfjord kommune ønskelig å etablere spillvannstrase med minimums dimensjon 
Ø250 gjennom planområdet, med avsatt stikk (S13), for tilkobling av fremtidig pumpeledning. Det 
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foreligger planer om at Maurset renseanlegg legges ned, og erstattes med pumpestasjon, for 
videreføring av avløp til ny etablert pumpestasjon for felt 208. Optimalisering av ledningsdimensjon 
utføres i detaljfase, i samråd med konsulent for Eidfjord kommune. Tegning GH100 er justert i 
henhold til tegning 200_revA mottatt 29.03.2022 – utarbeidet av Sweco v/Torstein Dalen. 

Det er viktig at det i ettertid av etablering av ledninger som omsøkes overtatt av Eidfjord kommune 
at disse overholder avstandskrav mot byggverk, samt krav stilt i VA-norm. Privateid ledningsnett på 
vestsiden av planområdet må ivaretas ved utbygging, dersom man må grave i dette området. 

Det er ikke planlagt utslipp av forurenset vann til vassdrag i byggefase. 

 Planlagt vanntilførsel – planlegges for kommunal overtagelse 
Ny hovedledning for vanntilførsel og slokkevann til planområdet er lagt i vei, definert som brøytbart 
område. Påkoblingspunktet til fremtidig kommunal vannledning er tenkt i kum 6484. 

Det skal tilrettelegges for tilkobling av private stikkledninger i vannkum. Fordeling av forbruksvann 
og eventuell trykkreduksjon vil bli håndtert på innsiden av bygg. Alle bygg har utvendig stoppekran 
like utenfor veggliv. Siden VVS plan og brannplan ikke er utarbeidet på dette stadiet er det antatt PE 
160mm ledning til vannforsyning og slokkevannsuttak. Dimensjoner er antatt basert på tidligere 
erfaringer med tilsvarende områder. Det må utføres beregninger og detaljer før det søkes om 
forhåndsuttalelse til Drift & Forvaltning. 

Det er planlagt etablert 3 nye vannkummer med slokkevannsuttak. Disse plasseres innenfor 
avstandskrav for slokkevannsuttak 25-50 meter fra nærmeste angrepsvei/hovedinngang. Videre er 
nye vannkummer også plassert med god og nær tilkomst til parkeringskjeller for de to byggene det 
er planlagt parkering under bygg. Nøyaktig plassering av slokkevannsuttak utføres i detaljfase 
sammen med Drift & Forvaltning og brannvesen.  

Det legges til grunn uttak av minst 50 liter per sekund, fordelt på minst to slokkevannsuttak, med 
en leveringsmengde med et resttrykk på 1,0 bar. Tilgjengelig kapasitet eller eventuelle tiltak må 
videre planlegges i detaljfase sammen med brannvesen/Drift & Forvaltning, før endelig 
brannstrategi kan legges til grunn for prosjekteringen. Det er behov for uttale om kapasitet for 
slokkevann i kommunalt vannforsyningsnett for området. 

 Planlagt spillvannsystem – planlegges for komunal overtagelse 
I første utbyggingsfase er det tilrettelagt og dimensjonert spillvannsanlegg for tilkobling av nytt 
planområde. Etablert buffertank for spillvann er dimensjonert med oppholdstid for 12 timer 
nedetid for avløpspumpestasjon. Qmaksdim for full utbygging er beregnet til 6,3 l/s, for første 
byggetrinn er Qmaksdim beregnet til 2,1 l/s, dette gir da en tilførsel på 4,2 l/s for nytt planområde. 

Ny spillvannstrase etableres sammen med vannledningstrase med planlagt start på kote +777,25, 
bunn innvendig rør (h terreng = +778,3). For å oppnå minimumsfall på selvfallsledning må 
tilkoblingspunkt for spillvann endres til innløp av buffertank. Det er planlagt etablert et nytt 
steinfang, S1, før tilkobling av buffertank. Ved innløp etableres det et grenrør for tilkobling av 
planområde. Påkoblingspunkt har en kotehøyde på +774,5, bunn innvendig rør (h terreng = ca + 
777,5). Et annet alternativ er å senke eksisterende stenfang for tilkobling av nytt planområde. 
Høyde er hentet ut fra innmålingsdata fra tidligere byggetrinn. Dimensjon økes etter hvert som 
flere hytteleiligheter føres inn på systemet, endelige dimensjoner må beregnes før søknad om 
forhåndsuttalelse i detaljfase.  
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 Planlagt overvannssystem – privat eierskap 
Planlagt tiltak vil påvirke avrenningssituasjonen i mindre skala. Terrenghøyde endres slik at det vil 
bli noe større fall bort fra planområdet, og tilførte mengder overflatevann vil øke da terreng 
fortettes. Et moment for å motvirke fortetting av terreng, er å benytte permeable løsninger, slik at 
man leder overvann til grunn i sprengsteinsmagasin. Da vil man i tillegg forhindre raskere avrenning 
ved større nedbørshendelser. 

Takvann vil i stor grad ledes ned i grunn via rør og frem til drenskummer for infiltrasjon i grunn. I 
planområdet hvor det etableres bygg og intern infrastruktur, vil det bli masseutskiftet som igjen 
gjør infiltrasjon av overflatevann til grunn, hovedprinsipp for håndtering av økte mengder med 
overvann. Håndtering av overvann lokalt er ett av hovedkravene/bestemmelsene for Eidfjord 
kommune og vil bli opprettholdt slik overvann er planlagt håndtert. 

Parkeringskjeller 1 (bygg 9), som etableres på kote + 777,3, planlegges med permeabelt dekke for 
infiltrasjon til grunn i normale situasjoner. Ved større tilførte vannmengder til parkeringskjeller, er 
det viktig at overvann som kan bli tilført parkeringskjeller ledes vekk for å forhindre skade på 
kjøretøy og liknende. Det er tatt høyde for at vann kan stige ca 20 cm opp på gulv uten at det 
medfører materielle skader på innhold i parkeringskjeller. 

Det etableres også drensrenner ved innkjørsel til parkeringskjellere som i hovedsak håndterer tilført 
overflatevann fra innkjørsel. Vann ledes bort ved innkjøring mot parkeringskjeller ved 
terrengtilpasninger i vei, eks ensidig fall bort fra innkjørsel. 

Tilsvarende løsning er valgt for parkeringskjeller 2 (bygg 7), topp dekke etableres på kote +777.3 og 
man benytter permeabelt dekke. Som nevnt etableres det i tillegg drensrenner ved innkjørsel til 
parkeringskjellere og terreng før nedstigning tilpasses for å lede vann bort fra innkjørsel. 

 Avrenning fra planområdet 
For beregninger av avrenningsmengder etter utbygging er det også benyttet en nedbørsintensitet 
tilsvarende et gjentaksintervall på 20 år og en konsentrasjonstid på 10 min. Avrenningskoeffisienten 
etter utbygging er satt til 0,65, da ca 31% av arealet, 7776 m2 vil bestå av grusete flater og takareal. 
For å ta forbehold om framtidige klimaendringer er det benyttet en klimafaktor på 40% for 
dimensjonering av overvann etter utbygging. 

Avrenning fra planområdet vil bli omtrent slik den er i dag, da tiltak som masseutskiftning øker 
mengden overvann som kan magasineres/infiltreres i grunn og fordrøyes. Ved ekstremhendelser 
hvor overvann ikke fordrøyes lokalt, vil nedsenkning mellom planområdet og servicesenter fungere 
som fordrøyning i en mindre periode, og videreføre overvannet mot elv. 

Nedbørsfelt/Planområdet er på ca 2,5 ha. Dette tilsvarer en vannmengde på ca. 338 l/s, se 
beregning tabell 2.  
 

Hvor 

Maursetparken 

Avrenningskoeffisient 
per område 

Intensitet 
(L/Sxha) (etter 
15 min) 

Areal 

(ha) 

Klimafaktor Q (l/s) 

Grøntområde 0,5 169,2 1,68 1,4 199 

Kjøreflater 
gruset  

0,6 169,2 0,44 

 

1,4 62,5 

Takflater 0,85 169,2 0,38 1,4 76,5 

    Total 338 

Tabell 2: Beregning av overvann etter utbygging 
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Tabell 3: Beregning av magasineringsvolum 

 Flom – Flomsikring - Flomveier 
Bygg og omkringliggende terreng heves til flomsikkert nivå og etableres over kote +777.2 moh. 
Byggets sikkerhetsklasse er satt til F2 da dette er byggverk beregnet for personopphold 
(Fritidsbolig).  

Det vil bli mindre endringer i flomveier da man i utgangspunktet kun vil tilføre mer overflate vann 
til Sjonaleitsvegen, ved større nedbørs hendelser. Etter utbygging vil det tilstrebes å ha samme 
flomvei situasjon som før utbygging. Avrenningsplan, tegn 40-02 LARK, viser fremtidig avrenning og 
flomvei som er planlagt for området. 

Eksisterende stikkrenner ved innkjøring til Sjonaleitsvegen er planlagt opparbeidet. Disse 
dimensjoneres i størrelsesorden og plan for opparbeiding utføres i detaljfase. 
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6 Vedlegg 
Vedlegg 1: Tegning GH100 Plantegning, eksisterende VA og planlagt VA 

Vedlegg 2: Tegning GH109 Plantegning, eksisterende VA  

Vedlegg 3: Tegning GH110 Plantegning, brannvannsdekning 
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