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Beskrivelse av vann- og avløpsplan for prosjektet på Storhaugen, Hitra 
kommune. Beskrivelsen samsvarer med tegning nr. H01 «Plan- og 
profiltegning» for Storhaugen boligfelt. 
 

 Generell informasjon 
Denne VA-plan for prosjektet Storhaugen er utarbeidet i kartverk i sosi-format på grunnlag av 
opplysninger og underlagsmateriale mottatt av oppdragsgiver Vikantoppen AS, arkitektkontoret 
Eggen Arkitekter AS, samt innhentede opplysninger fra Hitra kommune (VA-norm). 
 

 Veg 
Det er ikke gjort noe prosjektering av veg. Høydene på veg er antatte høyder fra Eggen Arkitekter sin 
illustrasjonsplan, tegning nr. A09.4. Disse høydene er lagt til grunn ved fastsetting av ledningshøyder i 
lengdeprofilet. 
 

 Hovedtrasè vann- og avløpsledninger 
Vann-, spillvann- og overvannsledninger legges i veg etter VA-norm for Hitra kommune. Sett 
motstrøms skal vannledning legges øverst mot venstre, spillvannsledning legges i midten, mens 
overvannsledning legges ned mot høyre. Det skal være minst 15,0 cm mellom ledningene i vertikal 
retning. Vannledning skal legges frostfritt på min. 1,50 m under topp dekke. Se lengdeprofil H03 for 
høyder på vann- og avløpsledninger. Påkopling av vann i krysset med ny kum etter anvisning av Hitra 
kommune 
 

 Vann 
Vannforsyningen hentes fra en eksisterende DN 160 mm PE-ledning som går langs Vikaholmveien 
nord for området. Dimensjon bekreftes av kommunen hvor dette kun er antatt dimensjon. 
Eksisterende dimensjon er DN160 mm 
 
Godkjenning av brannvannsdekning må innhentes av tiltakshaver. Det er prosjektert en brannkum 
med fjerneste avstand på 80,0 m til bolig. Avstand må godkjennes av brannvesen. 
 
Det anbefales å legge en 160 mm VL fra tilkobling i Vikaholmveien og opp til brannkum sentralt i 
området. Se H02 plantegning VA for eksakt plassering. Videre fra brannkum planlegges en DN 63 mm 
VL i adkomstveg til bolig 3,4,5,6 og 7. 
 

 Spillvann. 
Spillvannet legges i selvfall i felles trasè ned til Vikanveien og videre langs denne ned til 
Vikaholmveien. Her er det eksisterende ledninger for tilkobling. Ledningsanlegget må videreføres 
fram til tilkobling eksisterende anlegg for videreføring til eksisterende slamavskiller og videre til 
resipient. 
 

 Overvann. 
Legges i selvfall i felles trasè som vann- og spillvannsledninger ned til Vikanveien og videre langs 
Vikanveien og ned til Vikaholmveien. Her er det eksisterende ledninger for tilkobling. 
Ledningsanlegget må videreføres fram til tilkobling eksisterende anlegg for videreføring til resipient. 
Lokal overvannshandtering. Takkvann til overflaten der det er ok, veigrøfter som fordrøyning etc. 
Dette for å begrense problemer i forhold til nedstrøms ledningsanlegg. 
 
Bygning 1 og 2. 
Vann 
15 leiligheter fordelt på to bygg forsynes av ny DN 50 mm VL som tilkobles ny 160 mm hovedledning 
for vann til boligfeltet. 
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Spillvann. 
Spillvann fra bygg 1 og bygg 2 føres til felles kum mellom bygg. Legges herfra i selvfall i ny DN 160 
mm SP ned til ny spillvannskum SPK3 i hovedtrasè. 
Overvann 
Overvann fra bygning 1 og 2 føres i felles overvannskum mellom bygg. Herfra legges ny DN 160 mm 
OV i selvfall ned til ny overvannskum OVK3 i hovedtrasè. 
 
Bygning 4. 
Vann 
8 leiligheter forsynes av ny DN 40 mm VL. Denne tilkobles i ny vannkum VK1, som er en ny vannkum 
med brannvannsuttak. 
Spillvann 
Spillvannet fra bygg 4 føres til ny kum på nordside av bygg. Legges herfra i ny selvfallsledning DN 160 
mm SP ned til ny spillvannskum SPK2. 
Overvann 
Overvann fra bygg 4 føres til ny overvannskum på nordside av bygg 4. Legges herfra i ny 
selvfallsledning DN 160 mm OV ned til ny overvannskum OVK2. 
 
Bygning 5 og 6. 
Vann 
16 leiligheter fordelt på to bygg forsynes av ny DN 50 mm VL. Stikkledning tilkobles ny DN 63 mm 
ledning i hovedtrasè. 
Spillvann 
Spillvannet fra bygg 5 og 6 føres sammen til ny kum mellom bygg. Herfra føres det i ny 
selvfallsledning DN 160 mm SP ned til ny spillvannskum SPK1. 
Overvann 
Overvann fra bygg 5 og 6 føres i ny kum mellom bygg. Legges herfra i ny selvfallsledning DN 160 mm 
OV ned til ny overvannskum OVK1. 
 
Bygning 3 og 7. 
Vann 
4 leiligheter i bygg 7 og 8 leiligheter i bygg 3 forsynes av hver sin DN 40 mm stikkledning. 
Stikkledninger tilkobles ny DN 63 mm VL i hovedtrasè. 
Spillvann 
Spillvann fra bygg 3 og bygg 7 føres i hver sin selvfallsledning DN 160 mm SP ned til ny spillvannskum 
SPK1. 
Overvann 
Overvann fra bygg 3 og bygg 7 ledes i hver sine overvannsledninger DN 160 OV ned til ny 
overvannskum OVK1. 
 
Slokkevann / brannvann 

Det etableres én vannkum med brannvannsuttak, VK1. 
«Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning ved krav til brannvann er normalt 150 mm.» 
heter det i VA-norm for Hitra kommune. Dette er lagt til grunn for valg av DN 160 mm VL i 
hovedtrasè. 
 
Vi kjenner ikke disponibel slukkevannskapasitet ved tilkobling til kommunal vannledning.. 
Godkjenning av brannvannsdekning må innhentes av tiltakshaver. Det er prosjektert en brannkum 
med fjerneste avstand på 80,0 m til bolig. Avstand må godkjennes av brannvesen. 
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Sandfang 

Plassering av sandfangkummer med sluklokk er kun veiledende, da veger med drensplan ikke er 
prosjektert. Her er det lagt til grunn ensidig fall hvor overvann fra veg kan renne i sandfang langs 
hovedveg. Sandfangkum 2 er lagt i lavbrekket på avkjørselsveg mot bygning 3,4,5,6 og 7. 
 
Avrenning fra carporter og parkeringsplasser avhenger av hvilken kote de legges på. Her bør det bli 
høydesatt slik at overvannet fra parkering og carporter føres sammen med overvannet fra veg i 
sandfang. 


