
 
 

VANN- OG AVLØPSPLAN 
GAUPELI HYTTEFELT 

GNR. 11 BNR. 8 



 

Side 2 av 8 
 

Org.nr. 983 912 524 MVA 

 
Vann- og avløpsplan for Gaupeli hyttefelt. 
 

Utbygger: 

Terje Ramse. 

 

Utarbeidelse av vann- og avløpsplanen: 

Konsulenttjenester – Halvor Skåli ENK.  

 

Vann- og avløpsplanen. 

Planen omfatter 20 nye hytter og 8 eksisterende hytter. 

 

Vann. 

Der er bort tre brønner (K, N og O), som de eksisterende hyttene er tilkoblet. Det legges opp 

til å bore to nye brønner (L og M). Da vannkapasiteten kan variere, vil antall brønner måtte 

justeres etter hvor stor tilførsel av vann de planlagte brønnene gir. Se situasjonsplanen. 

 

Ledningsnettet for vann. 

Med bakgrunn i de topografiske forholdene, hvor blant annet jordsmonnet i stor utstrekning er 

grunn skogsmark og bart fjell, legges det opp til å kunne benytte ledningsnett med isolert 

ledning og varmekabel. Dette er spesielt aktuelt fra hyttetomtene og fram til «hoved-

ledningen».  

 

Fordelen med å benytte isolert ledning og varmekabel er at det medfører mindre 

terrenginngrep enn ved å sprenge grøfter i fjell, mange steder i bart fjell. Fra hyttene og fram 

til samleledningen kan ledningen legges i jordskorter eller fylles over. 

 

«Hovedledningen» legges i hovedtrekk i vegskulderen/vegkanten sammen med 

avløpsledningen. I vegskulderen/vegkanten kan ledningen legges på frostfritt nivå etter 

nærmere vurdering i forbindelse med detaljprosjektering (byggesøknad). 

 

Avløp. 

Det har tidligere blitt anlagt et infiltrasjonsanlegg for fire av de eksisterende hyttene (D, E, F 

og G). Hytte A har forbrenningstoalett og utslipp av gråvann. Hytte B har utedo. Hytte C har 

eget svartvanns-renseanlegg. Hytte H tilkobles det nye renseanlegget. Infiltrasjonsanlegget, 

samt grå- og svartvannsanlegget for henholdsvis hytte A og C inngår i avløpsplanen. 

 

Ledningsnett for avløp. 

Med samme begrunnelse som for vann, legges det opp til å kunne benytte ledningsnett med 

isolert ledning og varmekabel. Dette gjelder spesilet for stikkledningene  

 

Dimensjonerende mengde. 

Det legges opp til at hyttene har sanitær standard lik bolig, men ikke påslipp fra badestamper 

eller lignende utenforliggende installasjoner.  

 

Dimensjonerende mengde avløpsvann skal i henhold til VA-Miljøblad 48, beregnes til 200 

liter/person/døgn, det vil si 1.000 liter per hytte, og 5 personer per hytte. Det vil for hyttefeltet 

gi en dimensjonerende mengde lik 20 hytter x 5 personer x 200 liter/døgn = 20.000 liter/døgn. 
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Blant annet i en publikasjon utgitt av Folkehelseinstituttet november 2014 (ISBN 978-82-

8082-645-9) angir de at erfaringstall viser at vannbehovet for en husholdning ofte er 120 

liter/døgn per person. 

 

«Norsk vann» har i «Vann 01/2010», gjengitt et master- og doktorgradsarbeid som er utført av 

Kjell Arild Karslen, i samarbeid med Hvaler kommune og Cowi AS. Han har foretatt måling 

av vannforbruk i to hyttefelt. Ett med 150 hytter og ett med 10 hytter. Målingene ble foretatt 

juli og august, da det i dette området er størst belastning på den tiden. Målingen viste et 

midlere spesifikt vannforbruk på 400 liter per hytte i døgnet. 

 

Jeg legger likevel her til grunn et vannforbruk 120 liter per person for dette hyttefeltet. 

 

I et hyttefelt med så mange hytter, legger jeg til grunn at det gjennomsnittlig belegget er 

høyest 70 %. Det vil si at det gjennomsnittlig er 3,5 person per hytte samtidig. Totalt for 

hyttefeltet blir det da 70 personer, som tilsvarer 70 pe. 

 

Dimensjonerende mengde avløpsvann blir da 70 pe x 120 liter/døgn = 8.400 liter/døgn. 

 

Område for renseanlegget. 

Det er ett område som peker seg ut som egnet til å anlegge renseanlegg for hele hyttefeltet. 

Det er på sørøstsiden av tomt 9 (J). Der er et areal på cirka 350 m2.  

Området for renseanlegget 

? 

Området for renseanlegget 
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Det er et myrlendt område, med noe jordsmonn i nordøstre side. Nedslagsfeltet til det aktuelle 

området er lite. Det er anlagt en stikkrenne gjennom fylkesveg 272, som tar unna 

overflatevann fra området på nordsiden av fylkesvegen.  

 

Siget fra området er mot sør, og i myrlendt mark. Avstand til nedre del av Tveitvatnet er cirka 

35 meter. Utløpet av Tveitvatnet deler seg i to. Det ene løpet fører til Øvre Ramsetjønn, det 

andre løpet møter utløpet til Øvre Ramsetjønn, og fører videre mot Raue. Det er mest 

sannsynlig at strømforholdene fører til at sigevann fra utslippsområdet fører vassfaret til Øvre 

Ramsetjønn. 

 

 

Området for renseanlegget sett fra nordøst 

Området for renseanlegget sett fra sørvest 

Området i sigeretning mot vassdraget sett fra nord 
 

Området i sigeretning mot vassdraget sett fra nord 
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Infiltrasjonstest tatt i det øvre lag (humus), viste en vannledningsevne på 8,4 liter/døgn. 

 

Det ble foretatt prøver med skovelbor to steder, som viste en mektighet på fra 0,75 til 1 meter. 

Jordsmonnet er i hovedsak myrjord. 

 

Det må derfor legges opp til at infiltrasjon anlegges som overflateinfiltrasjon (VA-Miljøblad 

59 (2016)). Området må arronderes og tilføres egnet masse. Det medfører at det øvre sjiktet 

blir sammenpresset, og vil da ikke ha samme vannledningsevnen som målt. I hovedsak vil den 

tilførte massen være den vannledende inne i infiltrasjonsområdet. 

 

Det må anlegges landgrøfter på nordvest- og sørøstsidene. På nordøst er et bekkesig som må 

føres i tett rør, hvis ikke landgrøften fanger opp vannet. 

 

Ved utløpet av området (sørvestsiden), bør stedlig masse graves av, slik at det kan anlegges en 

«dam» med grusig sand. Denne kles på utsiden med stedlig masse. 

 

Dimensjonering av overflateinfiltrasjonen. 

Dimensjonering som jeg skisserer her, forutsetter at det tilføres masse i klasse «grusig sand» 

(VA-Miljblad 59 (2016)).  

 

I henhold til VA-Miljøblad 59 (2016), har «grusig sand» en infiltrasjonskapasitet av 

slamavskilt avløpsvann på 50 liter/m2/døgn. Infiltrasjonskapasitet ved biologisk forbehandling 

før infiltrasjon kan økes med en faktor opp til 4. 

Infiltrasjonstest 

Mektighet 1 m 

Mektighet 0,75 
m 
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Rensing av avløpsvann ved hjelp av renseanlegg er en biologisk forbehandling, og jeg legger 

til grunn å kunne øke infiltrasjonskapasiteten med en faktor på 3. Det vil si en infiltrasjons-

kapasitet på; 50 liter/m2/døgn x 3 = 150 liter/m2/døgn. 

 

Nødvendig infiltrasjonsareal vil da være; 

8.400 liter i døgnet/150 liter per m2 i døgnet = 56 m2. 

 

Det ble tatt infiltrasjonstest av grusmasser på anvist sted som er tenkt benyttet som tilført 

masse. Denne testen viste en vannledningsevne på 15,5 meter i døgnet. Forutsatt en bredde på 

infiltrasjonsarealet på 22 meter, har grusmassen en hydraulisk Qkap på 8.525 liter i døgnet.  

 

Qdim er 8.400 liter i døgnet. 8,4 m3/(15,5 m i døgnet*0,5 m mektighet * gradient 5% = 21,7 

meter). (L= Qdim/(K*M*I). Utfra denne beregningen er dette nyttbar masse å tilføre i 

overflateinfiltrasjonen. 

 

 

 

Interesser knyttet til rekreasjon/fritidsaktiviteter. 

 

Området merket 1, er en mye benyttet badeplass. Stedet er oppstrøms utslippsområdet. 

 

Område merket 2, er der hvor renseanlegget plasseres. 

 

Område merket 3, settes det ut båter. 

 

 

1 - Mye benyttet badeplass 

2 - Område for renseanlegget 

3- Utsetting av båter 
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Interesser knyttet til drikkevannskilder. 

 

A og B er eksisterende borte brønner. 

C og D er planlagte borte brønner. 

 

Brønnene ligger oppstrøms både utslippsområdet og strømningsretningen i vassdraget. 

 

Generelt. 

Vedlagt tekstdelen av VA-planen følger situasjonsplan i A3 format, som viser traseer og 

plassering av renseanlegget. 

 

Inn til hyttene er dette en mer skjematisk påtegning, da trase og tilkoblingspunkt må vurderes 

for hver enkelt hyttetomt når bygging blir aktuelt. Sprenging og oppfylling bruker å medføre 

at terrenget endres. 

 

Jeg har foretatt vurderinger og beregninger som synliggjør muligheten for å anlegge 

renseanlegg for hele hyttefeltet. Når anlegget skal prosjekteres, må det foretas egne 

vurderinger og beregninger av den prosjekterende. 

 

 

 

29.10. 2018 

 

 

 

Konsulenttjenester – Halvor Skåli ENK 

 

 

Halvor Skåli 

 
 

 

 

 

Område for renseanlegget 

A 

B 

C 

D 
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Linker til referanser: 
https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/2010_799011.pdf 
Vannforeningen Masteroppgave VA-01 2010 
 
https://www.norskvann.no/index.php/component/content/article/12-kompetanse/rapporter/1719-ny-norsk-vann-rapport-trykkavlop-i-
spredtbygde-og-urbane-strok 
Norsk vann 02.02.18 
 
https://issuu.com/norsk_vann/docs/vannspeilet_1-2018_7df68366d7c992 
Vannspeilet 1-2018 Norsk vann 
 
https://www.fhi.no/publ/2014/drikkevann-i-spredt-bebyggelse-og-p/ 
Folkehelseinstituttet – drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta. 
 
http://www.va-blad.no/lukkede-infiltrasjonsanlegg/ 
VA-Miljøblad 59 
 
http://www.va-blad.no/slamavskiller/ 
VA-Miljøblad 48 

 

https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/2010_799011.pdf
https://www.norskvann.no/index.php/component/content/article/12-kompetanse/rapporter/1719-ny-norsk-vann-rapport-trykkavlop-i-spredtbygde-og-urbane-strok
https://www.norskvann.no/index.php/component/content/article/12-kompetanse/rapporter/1719-ny-norsk-vann-rapport-trykkavlop-i-spredtbygde-og-urbane-strok
https://issuu.com/norsk_vann/docs/vannspeilet_1-2018_7df68366d7c992
https://www.fhi.no/publ/2014/drikkevann-i-spredt-bebyggelse-og-p/
http://www.va-blad.no/lukkede-infiltrasjonsanlegg/
http://www.va-blad.no/slamavskiller/

