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VA plan tilhørende reguleringsplan
På vegne av grunneier har undertegnede utarbeidet VA plan som en del av reguleringsplan tilhørende eiendommen.

Ansvarlig for VA plan:
Anleggsplan AS

Kontaktperson: Odd-Eldar Tveiten

Numedalstunet
3628 Veggli

På vegne av
Grunneier Lars Vidar Henriksen, Uvdal

Beliggenhet
Reguleringsplanen omfatter 15 bebygde og 17 ubebygde hyttetomter.

Omfang
Den nye reguleringsplanen omfatter høgstandard med framføring av strøm, veg, vann
og avløp.

Rensemetode
Avløpsvannet skal etter slamavskilling infiltreres og renses i stedlige løsmasser, som
består av morene. Jordfiltrene skal bygges som grunt lukket infiltrasjonsanlegg, med
tilføring av et lag med filtersand for ekstra binding. Det er også beregnet å tilføre
aurhellemasse, fordelingslag og evt. filterlag i den grad dette er nødvendig. Se for
øvrig egen beskrivelse og skisse. Biomodul/filter vurderes benyttet om grunnforholdene er endres ut fra forutsetningene.

Resipient
Etter filtrering gjennom løsmassene vil renset avløpsvann nå grunnvannet i morenemassene som primærresipienten. Tøddølelve vil være sekundærresipient for fallretning
vestover med avstand fra planlagte anlegg på 2 – 600 meter.

Forventet renseeffekt
Det forventes svært god renseeffekt for fosfor (> 98 %), organisk stoff (80 - 90 %) og
bakterier og smittestoffer (tilnærmet 100 %), før vannet når myrene nedstrøms.
Tilbakeholdelsen av nitrogen forventes i størrelsesorden > 25 %.
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Overordnet plan
VA planen er utarbeidet på bakgrunn av tilhørende reguleringsplan.
Anleggene vil bli søkt bygd i henhold til de grunnundersøkelser og vurderinger som
legges til grunn.

Vannforsyning
Hyttene skal forsynes med drikkevann fra borebrønner i fjell som ligger inntil utbyggingsområde.

Tidsplan
Det planlegges startet startes med bygging av infrastruktur i 2016 for enkelttomter,
trinnvis utbygging vurderes avhengig av markedet.

Prosjektering og byggeledelse
Ansvarlig prosjekterende samt byggeledelse avklares på det tidspunkt de enkelte
anlegg skal bygges ut.

Ansvarlig utførende
Avklares senere i prosjektet

Driftsansvarlig
For privatanlegg er det den enkelte tiltakshaver som er driftsansvarlig. Grunneier
utfører bistand til driften, og har også sjøl ansvaret for alle fellesanlegg vann og avløp.
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Reguleringsplanen
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VA kart
Felles borehull for
11, 14 og 16

Oversikt eksisterende anlegg nedre del:
Avløpsanlegg infiltrasjonsanlegg gråvann og med tett tank svartvann
Avløpsanlegg infiltrasjon
Brønner med brønnhus og plass til rensing og UV-anlegg
11 - 2/1/4 - Har felles borehull med 2/1/6 og 2/1/7 og tett tank
16 - 2/1/7 -

«

med 2/1/4 og 2/1/6 og tett tank

14 - 2/1/6 -

«

med 2/1/4 og 2/1/7 og infiltrasjonsanlegg

17 - 2/1/8 – Har eget infiltrasjonsanlegg 4m³ slamavskiller og eget borehull
33 - 2/1/9 -

«
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VA kart

Oversikt eksisterende anlegg midtre del:
Avløpsanlegg infiltrasjonsanlegg gråvann og med tett tank svartvann
Avløpsanlegg infiltrasjon
Brønner med brønnhus og plass til rensing og UV-anlegg

Oversikt nye anlegg:
Ny borebrønn
Avløpsanlegg nytt
Pumpeledning avløp pga bratt veg
VA trase vann og avløp, kombineres i størst mulig grad

Side 7 av 18

Gvonnestølen - del av 2/1 - Nore og Uvdal kommune
VA plan

VA kart

Oversikt eksisterende anlegg øvre del:
Avløpsanlegg infiltrasjonsanlegg gråvann og med tett tank svartvann
Avløpsanlegg infiltrasjon
Brønner bygd med brønnhus og plass til rensing og UV-anlegg

Oversikt nye anlegg:
Ny borebrønn
Avløpsanlegg nytt
VA trase vann og avløp, kombineres i størst mulig grad
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Tomteoversikt Gvonnestølen:
Tomt 1 – 2/1/10 Felles borehull med 3,13 og 15 og felles infiltrasjonsanlegg med
3 og 15
Tomt 2 - 2/1/1 Eget borehull og felles avløpsanlegg med 7,18,19,20 og 23
Tomt 3 –

Felles borehull med 1,13 og 15 og felles avløpsanlegg med 1 og 15

Tomt 4 -

Felles borehull med 5 og 6 og eget infiltrasjonsanlegg

Tomt 5 – 2/1/2

Felles borehull med 4 og 6 og eget infiltrasjonsanlegg

Tomt 6 - 2/8

Har felles borebrønn med 4 og 5 og eget infiltrasjonsanlegg

Tomt 7-2/1/3

Eget borehull og felles avløpsanlegg med 2,18,19,20 og 23

Tomt 8

Felles brønn med 10 (evt. 9,21 og 23) og tett tank som erstattes med infiltra
sjon felles med 10

Tomt 9

Felles brønn og felles avløpsanlegg med 21 og 22, vannledning planlegges
ført fra brønnhus og ned til brønn til 8 og 10 som ekstra sikkerhet

Tomt 10

Felles brønn med 8 (evt. 9,21 og 23) og eget infiltrasjonsanlegg på nedsiden
av vegen

Tomt 11

Felles borebrønn med 14og 16, egen tett tank

Tomt 12

Egen brønn og eget infiltrasjonsanlegg på nedsiden av vegen

Tomt 13 2/10

Felles vannforsyning med 1,3 og 15 og eget infiltrasjonsanlegg

Tomt 14

Felles borebrønn med 11og 16, egen tett tank

Tomt 15

Felles borehull med 1,3 og 13 og felles infiltrasjonsanlegg med
1 og 3

Tomt 16

Felles borebrønn med 11og 14, eget infiltrasjonsanlegg

Tomt 17

Eget borehull og eget infiltrasjonssanlegg

Tomt 18

Felles brønn med 19,20 og 23 og felles avløpsanlegg med 5 stk

Tomt 19

Felles brønn med 18,20 og 23 og felles avløpsanlegg med 5 stk

Tomt 20

Felles brønn med 18,19 og 23 og felles avløpsanlegg med 5 stk

Tomt 21

Felles brønn og

Tomt 22

Felles brønn og felles avløpsanlegg med 9 og 21

Tomt 23

Felles brønn med 18, 19 og 20 og felles avløpsanlegg med 5 stk

Tomt 24

Felles brønn og felles avløpsanlegg med 25,26,29 og 30

Tomt 25

Felles brønn og felles avløpsanlegg med 24,26,29 og 30

Tomt 26

Felles brønn og felles avløpsanlegg med 24,25,29 og 30

Tomt 27

Eget borehull og eget avløpsanlegg

Tomt 28

Eget borehull og eget avløpsanlegg

Tomt 29

Felles brønn og felles avløpsanlegg med 24,25,26 og 30

Tomt 30

Felles brønn og felles avløpsanlegg med 24,25,26 og 29

Tomt 31

Eget borehull og eget avløpsanlegg

Tomt 32

Eget borehull og eget avløpsanlegg

Tomt 33

Eget borehull og eget infiltrasjonssanlegg

felles avløpsanlegg med 9 og 22
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Prinsipp VA-anlegg:
1. Borebrønner i fjell.
2. Brønnhus bygges med plas til tilkoplinger, rensing og UV-anlegg.
3. Brønnhus med tilkoplinger av de nærmeste hytter og eventuell vannbehandling. Ledningsnett for vann 50 og 63 m.m. vannkummer hvor øvrige tilkoplinger foretas til hyttene
4. Stikkledninger vann fra tilkopling og inn til hytta 32 m.m. - vurderes lagt i
trekkerør til tomtegrense
5. Spillvannsledning 110 m.m. selvfall fra hver hytte
6. Slamavvanning i 3-kamret slamavskiller dimensjonert i henhold til VA
Miløblad vurdert bygd med biomodul eller evt tett tank for svartvann.
7. Spillvanner renner fra slamavskiller til støtbelaster ut på infiltrasjonsanlegget
8. Strømforsyning og trekkerør samkjøres i grøftene der dette er hensiktsmessig
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Infiltrasjonsanleggenes oppbygning
Infiltrasjonsanleggene vil bestå av følgende hovedenheter:


Internt ledningsnett – 110 m.m. selvfall og 50 m.m. pumpeledning, 63/50 m.m.
vannledning mellom kummer, 32 m.m. ut til hver hytte



Slamavskiller



Pumpestasjon / støtbelaster m/overløp med egen infiltrasjonsgrøft.



Infiltrasjonsanlegg
Etter at selve flaten er klargjort tilføres et 70-100 cm tykt filtersandlag (0 – 8
m.m.) for å forbedre oppholdstiden på avløpsvannet. NB! Lite 0-stoff, mindre enn
2%. Det legges finsand opp langs bassengveggene.
Fordelingslag 25 cm tykt 10 – 20 m.m. støvfri vasket pukk.
Det monteres 2 stk. peilerør i hver filterflate som settes ned til fordelingslaget.
Hver filterenhet skal tilknyttes støtbelaster via en pumpeledning til en 110/160
m.m. manifold. Manifolden skal ha en lengder og utganger i forhold til dimensjonering, sprederør skal ha tett endestykke. Boring ihht. boretabell for hver meter.
Før overdekning legges det fiberduk.



Overvåkningsenheter

For driftsovervåkning er det behov for alarm tilknyttet pumpestasjon, registrering av
tilførte avløpsvannmengder og vannkvalitet, samt peilebrønner for dokumentasjon av
vannoppstuvning i filteret og renseeffekt. Det skal utarbeides driftsinstruks og driftsjournal for renseanleggene.


Prøvetaking foreslås tatt av urenset avløpsvann i støtbelasteren basert på stikkprøver.
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Prøvetaking av renset avløpsvann må tas nedenfor infiltrasjonsbassengene. Nærmer lokalisering og oppbygging foreslås avklart i søknads- og byggeprosess.



Prøvetaking i vassdraget anbefales gjennomført som vilkår.
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Prinsippskisse oppbygging filterflate

Prinsippskisse av grunt infiltrasjonsanlegg. Vannet renner fra bolig/hytte til slamavskiller og
videre til pumpekum for støtbelastning ut i infiltrasjonsgrøfter etablert i stedlige masser.

Andre avløpsrenseanlegg kan også være aktuelle eter nærmere grunnundersøkelser, i
Va planen er det tatt et utvalg basert på det som tidligere er bygd.
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Prinsippskisse av grunn og dyp infiltrasjon med skissering
av infiltrasjonsfilterets plassering i jordprofilet.
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Prinsippskisse av overflateinfiltrasjon med skissering av
infiltrasjonsfilterets plassering i jordprofilet.
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Prinsippskisse av jordhauginfiltrasjon med skissering
av infiltrasjonsfilterets plassering i jordprofilet.
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Anlegg med biomoduler

Side 18 av 18

