
Vann og avløpsplan Kåsbakken hyttegrend – Gnr 232 Bnr 1 – Oppdal 

Kommune 
 

Redegjørelse: 
 

På vegne av tiltakshaver Bent Inge Hoel er Hoel & Sønner AS innleid for å utarbeide plan for vann og 

avløp til 5 tomter for fritidsbebyggelse. Det er planlagt ett felles vannforsyningsanlegg til de fem 

tomtene, det samme med avløpsrenseanlegg.  

Formålet med planen er å kartlegge og sikre eksisterende, og nye drikkevannskilder fra forurensing. 

Det er sjekket ut med NGU – GRANADA – Nasjonal grunnvannsdatabase. Blå markering viser borehull 

som er nærmest nytt renseanlegg. 

Radius til borehull er ca 220 meter. 

 

Vannforsyning: 
 

Kapasitetsberegninger vannforsyning. 

Borehullsdata fra nærmeste eksisterende hull viser ett tilsig på 30 liter pr time, dette er veldig lav 

mengde. Men rapporten sier ikke noe om hullet er trykt i ettertid og evt økt kapasitet ved det. 

Brønnen er 120 meter dyp. På østsiden av området ligger det også ett borehull som gir 210 liter pr/-

time. Den sier heller ikke noe om borehullet er trykt. Men det viser at det er stor variasjon i tilsig på 

vann fra de forskjellige områdene. 

Beregninger for vannforsyning til feltet  

Q-maks:        1000 liter i døgnet pr/-enhet 

5 enheter:        5 m³ pr døgn 

Timeforbruk:        0,208 m³/t 

Max time x max døgn:       10 

Q-max:         2,08 m³/t = 0,57 l/s 

 

Kapasitet i bassenget må beregnes ut ifra mengder som ny brønn gir etter at det er boret og 

prøvekjørt. Men det bør minimum etableres magasin som sikrer leveranse i henhold til 

mengdebehov i feltet. Det mest gunstige er å grave ned en tank godkjent for drikkevann, og legge 

pumpehuset med trykkøker lavere i terrenget.  Det må legges så det er selvfall fra buffertank og inn 

på pumper, man unngår da problematikk som kan oppstå med sugepumper. Man kan også da legge 

til rette for å tappe vann fra tanken i pumpehuset ved strømbrudd eller annet som kan oppstå 

uforutsett. 

 

 

 

 



Kapasitetsberegning vannledninger: 

 

Det legges 40 mm PE SDR 11 fra pumpehus/borehull og frem til avgrening for tomt H3, H4 og H5. 

Videre legges det 32 mm PE SDR11 til tomt H1 og H2 

 

40 mm PE SDR 11 har en teoretisk kapasitet på 0,687 l/s på 4 bars utgangstrykk og 10 meters 

høydeforskjell i ei ledning på 300 lengdemeter 

 

32 mm PE SDR 11 har en teoretisk kapasitet på 0,842 l/s på 4 bars utgangstrykk og 10 meters 

høydeforskjell i ei ledning på 100 lengdemeter 

 

32 mm leverer allikevel ikke mer en den får tilført fra 40 mm. 

 

Drift av vannforsyning: 

Anlegget skal driftes av utbygger i første omgang, på sikt når tomter er solgt er det en intensjon om 

at dette skal overføres til hytteforening. Drift og beredskapsplan, skal utarbeides før anlegget tas i 

bruk når valgt løsning er bestemt. 

Pumpehus og brønn: 

Pumpehuset bygges opp i størrelse tilpasset nødvendig inventar, men antatt størrelse på 2,5x2,5 

meter med torvtak. 

Brønn sikres med brønntopp og kumring med tett lokk rundt. Rundt borebrønn etableres det gjerde 

på 6x6 meter for å unngå husdyr i tett nærhet til hullet. 

 

Brannvann: 

I forskrift om brannforebygning § 21.Vannforsyning er dette å anse som en utbygning med liten 

spredningsfare og tilstrekkelig at brannvesen medbringer vann i tankbil. I tillegg er det mulig med 

etterfylling av de mengdene som gis av borebrønn og eventuell buffertank der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avløpsanlegg: 
 

Kapasitetsberegning avløpsanlegg: 

Anlegget skal ta imot spillvann fra 5 enheter, fra hver enhet beregnes det 5 PE 

5 PE x 5 Enheter:         25 PE 

Det skal settes ned et godkjent minirenseanlegg som har dokumentert kapasitet til utslippet, i tillegg 

skal det etableres ettererpoleringsenhet og infiltreres i grunnen. 

I området er det ikke tatt prøver av grunnen, men i følge NGU løsmassekart er det godt egnet til 

infiltrasjon i grunnen. Det er ikke noe som tilsier at andre brukerinteresser kommer i konflikt med 

utslippet. Det er et myrdrag og flere små bekkefar nedenfor infiltrasjonsområdet.  

Vi beregner infiltrasjonsareal ut ifra at grunnen har en infiltrasjonskapasitet tilsvarende klasse 2 

(sand) som gir følgende beregning. Men det må tas prøver av grunnen og detaljprosjekteres før det 

igangsettes bygging av anlegget. 

5000/25 = 200 m² eller 40 meter grøft 

Sprederør:          32 mm 

Manifold:          63 mm 

 

Mulig utforming 4 grøfter på 25 meter med 1,5 meter avstand mellom rør.  

Skisse som viser størrelse på anlegget inkludert infiltrasjonsflate. 

 

 

 

Infiltrasjonsflaten bygges opp med filtersand/filter på 50 cm tykkelse. Så legges det filterduk over 

sandlaget, før det etableres en pute av pukk 8-16 mm eller 16-22 mm i 30 cm tykkelse som 

fordelingslag.  

Sprederør legges over fordelingslag med hullene ned, hullavstand og dimensjon bestemmes etter 

valg av pumpe og størrelse. Sprederør dekkes med pukk. Over pukklaget legges det ut fiberduk og 

isoleres ved behov (om det ikke er nok overhøyde på fylling) Så dekkes dette med stedlige masser. 

Det må tilrettelegges for tilgang for septikkbil for å tømme slamavskiller. 

 



 

 

Kartutklipp hvor eksisterende og ny brønn er markert med radie fra planlagt infiltrasjonsareal. 

Sort markør:  Planlagt RA 

Blå punktmarkør: Eks brønner, nærmeste brønn er 220 meter i radie fra planlagt RA 

Rød markør:  Planlagt ny vannforsyning og borebrønn til feltet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utklipp fra VA-Plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen er utarbeider av: 

Hoel & Sønner AS 

Runar Haugmo Hoel 

21.01.2021 - Oppdal 

 

 

 


