OVERORDNET VA-PLAN
Bygnadsplan F26B Fjellsæter.

Sykkylven 10.11.2021.

•

Innledning
Dette er den overordna VA- planen for F26B som er en del av kommunedelplan for
areala kring Nysætervatnet. Denne va-planen vil gi retningslinjer med mål at valøsningene blir en helhet sjølv om utbyggingen utføres på forskjellige tidspunkter.
VA-planen er et forslag til løysing for området og forholder seg til gjeldende regler i
henhold til forskrifter, foresegner og va-normen som er gjeldene i Nysæterområdet.

•

Vannforsyning.
Det er tenkt å bore brønner etter grunnvatn i kvart av delfeltene med kapasitet nok
til både eksisterende hytter og nye. Brønnene blir plassert unna renseanleggene og
har forsyningsanlegg dimensjonert ut til kvart enkelt leveringspunkt. Felles
vannforsyning vil sikre vannkvaliteten i området.

•

Overvann.
Det er en del eksiterende bekker i området og vi ønsker at overvann fra drenering og
taknedløp bli ledet ut i terreng mot naturlige lavpunkt. Nokre av bekkene som kjem i
feltet F26B vil lede inn på eksisterende rør som går igjennom kommunevegen. I alle
veitrasèr som desse bekkene krysser eller kjem i konflikt med vil vi øke opp
rørdimensjoner slik at det stemmer med det som ligg i kommunevegen.

•

Brannvann/Slukkevann
For å stette krav om tilstrekkelig brannvann for F26B så vil vi anlegge et brannvanns
magasin. Dette magasinet vil hente vann fra tudalselva , her vil det bli laget til en rør
føring fra tudalselva til magasinet som vil sørge for at magasinet er fullt hele tiden og
overløp fra magasinet vil bli tilbakeført til tudalselva eller egent utslipp i bekk/elv i

nærheten av magasinet. Anlegget vil i sin helhet bli bygget frostfritt med overvåkning
av nivå i magasinet via GSM. Anlegget vil bli laget til slik at det enkelt kan ettersjåast
og det kan utføres nødvendig vedlikehold. Det vil bli lagt ned Ø160 PE ledning frå
magasinet til egen brannkum med NOR tilkobling.
Størrelse på magasinet vil være: 100 m3
Dette vil gi brannvesen 10/20 l/sek i 1,5 timer v/ 20 l/sek

•

Spillvann.
Det blir lagt opp til bruk av 3 større renseanlegg, 1 for kvar grunneier.
-Lars Even Lade vil ha et anlegg i størrelse 200 PE og difust utslipp i Tudalselva
-Jostein Lade vil ha et anlegg i størrelse 400 PE – utslipp vil her bli pumpa opp til felles
utslipp med Bjørg Solheim som igjen vil gå i rør til Nysetervatnet
-Bjørg Solheim vil ha et anlegg i størrelse 300 PE, her ligg det også nokre tomter ned
mot nysetervatnet som vil bli pumpa opp til felles anlegget. Utslipp av vann vil bli ført
ilag med Jostein Lade sitt utslipp i felles rør til Nysetervatnet.

Resipienten til det rensa avløpsvannet blir et difust utslipp i Tudalselva og
Nysætervatnet.
Difust utslipp:
Her vil det bli lagt rør fra til tudalselva, der det vil bli bygd opp eit utslippsområde
som består av pukk og grov stein som ender ut i tudalselva. Det difuse utslippet er
egentlig berre ei fordeling av det rensa vannet og skal være som eit magasin før det
rensa vannet renn ut i elva frå magasinet. Dette for å unngå eit direkte utslipp i elva.

•

Sammendrag.
Det blir på F26B lagt opp til bruk av fellesgrøfter for vatn, avløp, strøm og fiber i
området. Overvannet blir ledet ut i terreng og stikkrenner skal ha overkapasitet for å
takle klimaendringene med dei større støtbelastningene som dette medfører.
Det har vore ei stor utvikling og forbedring av renseanleggene siste åra, og dei fleste
anleggene blir no fjernovervåka og har renseteknologier, som gjer at dette blir en
tryggere måte å håndtere avløpet på en tidligere.

Eksiterende hytter i delområdene som ønsker innlagt vatn og avløp kan gjennom å
betale en andel i det nye va-anlegget få dette. Dei hyttene som i delplanene har
godkjent utslippsløyve med egne brønner og avløpsanlegg kan videreføre dette, men
har også muligheten til å kjøpe seg inn i det nye va-anlegget.
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Hovedledninger Spillvann: 160 PVC
Stikkledninger Spillvann: 110 PVC
Hovedledninger Vann: 63PE80 SDR11
Stikkledninger Vann: 32PE80 SDR11
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