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Oppsummering
AFRY er engasjert av Ansnes Havn AS for utarbeidelse av VA-plan i forbindelse med en
reguleringsplanprosess i Ansnes i Hitra kommune. Det skal etableres leiligheter og
konferanselokale i et område vid kusten. VA-rammeplanen oppsummerer tiltak som må
gjennomføres for å realisere reguleringsplanen med hensyn på gjeldende krav og
retningslinjer for vann, avløp og overvann. Rammeplanen angir arealbehovet for VA-anlegg
og foreslår plassering av disse. Resipienten for området er Fillfjorden som er klassifisert
som god i forhold til økologisk og kjemisk status, og mindre følsomt utslippsområde ifølge
Forurensingsforskriften.
Den totalt dimensjonerende spillvann/vann-mengde fra området er beregnet til ca. 3,4 l/s.
For å forsyne området med vann koples en ny vannledning, 110 mm på eksisterende vannnett som i dag eies privat. Vannverket kommer til å bli overtatt av Hitra kommune i løpet
av 2020.
En ny spillvannsledning på 160 mm etableres i den sentrale delen av området og koples til
en ny slamavskiller i områdets sørlige del. Åpen og lokal håndtering av overvann (LOD)
med renner og permeabelt dekke anbefales.
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1

Innledning

AFRY er engasjert av Ansnes Havn AS for utarbeidelse av VA-plan i forbindelse med
reguleringsplanprosess. Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av leiligheter og
en større sammensatt lokal i nord. Det legges opp til totalt 22 boenheter i sør, og noen i
bygget i nord (Figur 1). To arkitektfirmaer deler på planleggingen.
VA-rammeplanen oppsummerer tiltak som må gjennomføres for å realisere
reguleringsplanen med hensyn på gjeldende krav og retningslinjer for vann, avløp og
overvann. Rammeplanen angir arealbehovet for VA-anlegg og foreslår plassering av disse.

N

Figur 1. Skisse 010819 rev 190221, Skibnes Arkitekter AS.
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1.1

Grunnforhold og resipient

Figur 2. Løsmasser i området.

Grunnen består av bart fjell med stedvis tynt dekke. Langts i nord finnes marin
strandavsetning i tykk dekke. Forurensede masser har ikke blitt vurdert. Resipient for
planområdet er Fillfjorden. Resipienten er klasset som god i forhold til økologisk og kjemisk
status (Miljøstatus, 2018).

2

Vann

2.1

Eksisterende situasjon

Vann-ledningsnettet er privat og i dag forsynes tre hus på området av Ansnes Midtre
vassverk (AMV). Ledningsnettet på området antas være fra ca 1990. Fram til hus 22, det
som i dag eis av Ansnes Mat, går det i dag en 4 toms (110 mm) ledning. Det skal siden
vare påkoplet en 2 tomme (50 mm) ledning frem til hus 23 i søndre. Eksakt plassering på
eksisterende ledningsnett er ikke kjent.
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Figur 3. Eksisterende ledningsnett for vannforsyning, med omtrent plassering.
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2.2

Planlagt situasjon

Figur 4. Planlagt situasjon for vann og avløp, snitt fra vedlegg GH01.

Retningslinjer oppgitt i «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» og NS-EN 805 §
5.3 medføre et vannbehov på ca 3,4 l/s (Tabell 1).
Videre skal krav til slokkevann kapasitet tas med i vurderingen og dimensjonering av
ledningsnettet. I dette tilfellet opplyser Hitra kommune at to brannkummer for slokkevann
skal etableres for hele området. Det stilles krav til slokkevannmengde på 50 l/s iht TEK17 §
11-17. Slokkevannkravet er dermed styrende for dimensjonering av ny vannledning.
Når det gjelder påkobling til AMV så må det sendes en anmodning til Styret v/formann
Anton Fjeldvær slik at det kan settes i bestilling og avklares tilkoblingsavgift.
AMV er et privat vannverk med 33 abonnenter som kjøper vann på et bestemt
leveringspunkt fra Hitra Kommune. Derfra eier AMV ledningsnettet som distribuerer og
avregner vann etter forbruk via påbudt måler til de forskjellige avgreininger til
abonnentene. AMV vil under våren 2020 innlede forhandlinger med Hitra Kommune om
kommunal overtakelse av selskapet en gang i løpet av 2020/21.

2.2.1

Trykkforholdene i feltet

Anbefalt trykk på ledningsnett bør ligge et sted mellom 3 - 6 bar ved forsyningspunktet for
å sikre tilfredsstillende forhold både mtp kapasitet og trykk. Trykket på eksisterende ledning
er 6-7 kg (ca 6-7 bar) (Ifølge kontakt med Sven Amund Fjeldvær, AMV).
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2.2.2

Ledningsdimensjon

Ledningsanlegg for drikkevann skal dimensjoneres, utføres og driftes slik at det blir minst
mulig oppholdstid i ledningen som kan føre til uakseptabel forringelse av vannkvaliteten.
Ved dimensjonering av ledningsnettet må man regne ut oppholdstiden ved normalforbruk.
Lang oppholdstid kan føre til bakterievekst og dårlig kvalitet på drikkevannet. Målet må
være å komme frem til en tilfredsstillende balanse mellom hydraulisk kapasitet og
vannkvaliteten for en optimal ledningsdimensjon. Innad i feltet kan dimensjonen på
ledningene trappes ned frem til siste abonnenten slik at det opprettholdes lav oppholdstid i
ledningsnettet.
Brannvesenet på Hitra kommune krever slokkevannsmengde på 50 l/s på to uttak (Kilde).
Det opplyses at kapasiteten på ledningsnett er ca 25 l/s (Kontakt med Kjell Arne Setherbo,
Hitra kommune). Dette medfører behov for en brannvannstank for å sikre kravet på 50 l/s.
Størrelsen på denne må vare ca. 90 m3, som tilsvarer 25 l/s i en time. Ved brann vil
brannmannskapet kunne hente slokkevann (25 l/s) fra lednignsnett via brannkum og fra
separat slokkevannsanlegg. Brannsvannstanken opprustes med brannpump og koples til en
hydrant. Forslag på mulig plassering vises i tegning GH01.
For å forsyne området med vann koples en ny vannledning, 110 mm, på eksisterende vannnett. Stikkledninger in til nye boligblokk plasseres langs den nye ledningen. Eksakt
plassering og utforming avklares i en senere fase. Dimensjon på stikkledningen bør ikke
være mindre enn 32 mm.
Den endelige ledningsdimensjon må bestemmes etter en nærmere vurdering av forholdene
på ledningsnettet i feltet ved ulike driftsscenarioer og må avklares og detaljeres i samarbeid
med kommunes VA-ansvarlig.
Vannledningene legges i frostfri dybde på 1,5 m. Bruk av grunnere grøfter med
isolasjonsplater må avklares og godkjennes av VA-ansvarlig i kommunen.
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3

Spillvann

3.1

Eksisterende situasjon

Ingen informasjon finnes tilgengelig om eksisterende situasjon for spillvann.

3.2

Planlagt situasjon

En ny spillvannsledning legges i samme trasse som ny vannledning.
Dimensjonerende spillvannsmengde (Qmaks) beregnes iht, «Standard abonnementsvilkår for
vann og avløp» for boligfelt med færre enn 25 hus. Beregningen er oppdelt i de forskjellige
gruppene med hus 1-22 og lokal i nord (Tabell 1). Leilighetene er beregnet for 6 PE per
leilighet i den sørlige delen og 7 PE/leilighet for de i nord. Beregning av antall PE er gjort etter
NS 9426:2006 Kap4.2. Felleslokalene er dimensjonert for 40 personer hvilket har beregnes
til 16 PE antatt at belastningen fra disse er likt en ansatt.
1 bebor = 0,8 pe
1 kontorperson = 0,4 pe
Totalt blir dimensjonerende spillvannsmengde ca 3,4 l/s.
Tabell 1. Dimensjonerende spillvannsmengde.
Boligenheter (Ifølge
Skibnes arkitekter
skisse 01.08.2019)
Leiligheter i sør

Antall
leiligheter

1-10

Antall PE

Liter

Qmaks

pr PE/døgn

l/s

10

60

200

2

11-14

4

24

200

1.3

15-18

4

24

200

1.3

19-22

4

24

200

1.3

2

14

200

2.5

80

0.03

24

162

Lokal i nord
Leiligheter
Konferanselokale
Totalt

-

16
-

3.4

Minste dimensjon for avløp selvfallsledninger settes til 160 mm iht § 6.4 i Felles
kommunalteknisk VA Norm. Dette skal være tilstrekkelig for å dekke spillvannsmengdene fra
området. Minst dimensjon for stikkledninger settes til 110 mm. Endelig plassering på
stikkledninger avklares sammen med stikkledninger for vann.
Avløpsledningene legges i frostfri dybde på 1,5 m. Bruk av grunnere grøfter med
isolasjonsplater må avklares og godkjennes av VA-ansvarlig i kommunen.
Spillvann fra nye boliger planlegges uavhengig av eventuelle eksisterende spillvannanlegg.

3.3

Rensing av spillvann

Forurensingsforskriften definerer i kapittel 11 vedlegg 1 ulike kriterier for karakterisering av
utslippsområder. Utslippsområder er inndelt i tre hovedgrupperinger:
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a)

Følsomme områder: Kyststrekningen Svenskegrensen-Lindesnes med tilhørende
nedbørfelt og Grimstadfjordområdet (Nordåsvannet, Grimstadfjorden, Mathopen og
Dolviken).

b)

Normale områder: Ferskvannsforekomster i Norge som ikke er klassifisert som
følsomme.

c)

Mindre følsomme områder: Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense
Jakobselv som ikke er klassifisert som følsomme

Figur 5 under viser et kart over områdeinndeling. Hitra er klassifisert innenfor mindre
følsomme områder.

Figur 5. Kart over områdeinndeling
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) stiller i kapittel 12 krav
til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende der det ikke er mulig med
påslipp på offentlig spillvannsnett. Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann
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med utslipp mindre enn 50 pe. Dimensjonerende pe-belastning fra det nye boligfeltet er
satt til ca 162 pe. I kapittel 13 stilles krav for utslipp av kommunalt avløpsvann fra
tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 10.000 pe til sjø.
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2.3.1

Krav til utslipp til mindre følsomme områder

Forurensingsforskriften beskriver i § 13-8 sine krav til utslipp til mindre følsomme områder
som følger:
Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til
kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme
a)

20% reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av
det som blir tilført renseanlegget,

b)

100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi,

c)

sil med lysåpning på maks 1 mm, eller

d)

slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11.

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at utslippspunktet i sjøen
lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand. Utslippet skal for øvrig lokaliseres og
utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at
brukerkonflikter unngås.
Avløpsrenseanlegget skal tilfredsstille krav fra sentrale lover og forskrifter og eventuelt
lokale bestemmelser fra kommunen. Renseanlegget skal i tillegg være økonomisk å bygge
og enkelt å drive, og samtidig være til minst mulig sjenanse for nærmiljøet.
Det finnes ulike rensemetoder for sanitært avløpsvann som tilfredsstiller rensekravene for
utslipp i mindre følsomme områder og som kan være aktuelle for rensing av spillvann fra
Ansnes havn. De mest vanlige er, fra enklest til mer komplekse:
a)

Slamavskiller: kan være eneste renseløsning ved gode sjøresipienter. Meget stor
utbredelse i Norge både som eneste rensetrinn og som forbehandlingsenhet til
infiltrasjon, minirenseanlegg og andre rensemetoder.

b)

Infiltrasjon i stedlige masser, bestående av: slamavskiller, støtbelaster og
infiltrasjons-område.

c)

Minirenseanlegg med utslipp til sjøresipient

Ifølge referat fra oppstartsmøte 2019 – 09 -11 anbefales det en felles slamavskiller for hele
anlegget. For å kunne benytte slamavskiller som eneste rensetrinn, må utløpet ledes til god
sjøresipient. I forurensningsforskriften er dette definert som kystfarvann som ikke er
klassifisert som følsomme og økologisk og kjemisk status skal vare god.
Det foreslås rensing av avløpsvannet fra boligfeltet gjennom en GRP slamavskiller.
Slamavskiller skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn hvert andre år.

3.3.1

Dimensionering av slamavskiller

Slamavskilleren dimensjoneres iht. til kriteriene og veiledere satt i VA-miljø Blad nr. 48 og
NS-EN 12566-1:2016 «Små avløpsrenseanlegg for opptil 50 pe - Del 1: Prefabrikkerte
slamavskillere». Antall pe er mer enn 50 men samme metode kan ifølge va-bladet benyttes
for vann og slammengder.
Ved dimensjonering av større slamavskillere for utslipp til sjø, beregnes en oppholdstid i
slamavskilleren på 9 timer. Beregnet volumstørrelse for ca 162 pe vil da variere fra ca 64
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m3 for en avskiller som tømmes hvert annet år, til ca 43 m3 for en avskiller som tømmes
hvert år. En slamavskiller med diameter 2400 mm og lengde 12225 mm skulle være
tilstrekkelig for et volum på 50 m3. Plassering av denne vises på plantegning GH01.
Etablering av ny utslipp er søknadspliktig iht. Forurensingsforskriften og det er kommunen
som er forurensningsmyndighet. Søknadsprosessen vil rettes til kommunen ved vedtatt
reguleringsplan.

3.3.2

Havnivå og utslipp i sjø

Ifølge Hitra kommune skal Boliger, fritidsboliger, forretninger, næringsbygg, publikumsbygg,
offentlige bygninger mm skal ikke ha lavere gulvhøyde enn kote 3,0 (NN1954) (3,1 NN2000)
(Hitra kommune, 2019).
Middelvannivå i Ansnes ligger på -0,70 m, middels høyvann ligger på +0,72 m (NN2000),
(Kartverket 2020a).
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Figur 6. Nivåskisse (cm) med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier for Ansnes,
Trøndelag. NN2000.

Gulvnivå på bygninger i området er planlagt til ca +3,5 m (NN2000). Ifølge
Sanitærreglementet kreves det en høydeforskjell på minimum 900 mm mellom vannstand i
laveste monterte vannlås i bygning og innvendig topp kommunalt rør målt i privat lednings
tilkoblingspunkt på hovedledning (Sanitærreglementet, 2019). Det er antatt at nytt terreng
havner på cv +2,8 m (NH2000). Slamavskiller må då graves ned med en minste teoretisk
overdekning på ca 0,8 m. I tillegg bør slamavskilleren også ligge på frostfritt dybde på 1,5
m (nivå ca +1,3 m N2000). Slamavskiller havner då 0,19 m meter under nivå for høyeste
astronomiske tidevann og under 0,75 m for 200-års Høyvann (Figur 7 ).
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Marginene for å få ut spillvannet fra slamavskiller med selvfall er begrenset gitt planlagt
terrenghøyder, krav til plassering av slamavskiller og tidevannsforholdene på Ansnes. Det
anbefales derfor en slamavskiller med pumpeløsning på utløpet – integrert i slamavskilleren
eller med separat pumpekum. Pumpen vil styres i forhold til tidevannsvariasjoner.

Figur 7. Prinsipp-profil for slamavskiller

Selvfallsledning for spillvann i området skal ha et fall på minst 10 promille. Utløpsledningen
skal være nedgravd i strandsonen ned til 2 meter under sjøkart null. Sjøkart null ligger på 1,56 m (NN2000) altså må ledningen vare nedgravd til minst - 3,56 m (NN2000).
Utslippsledningen må forankres i sjøbunnen ved bruk av betonglodd.
I en strømmningsrapport for Fillfjorden ved Heggvika viser Hovedstrømsretning mot vest på
dybde 0 – 25 m (Havbrukstjensten 2008). I Figur 8 vises resultat fra rapporten. Hvordan
strømningen går utenfor Ansnes havn er ikke kjent. Sannsynligvis tvinges strømmen i nord
og sydlig retning. Hovedstrømsretningen ved Ansnes havn kan derfor antas å gå nordover.
En foreløpig plassering på utløpsledning er presentert i VA-plantegning GH01.

Planområde.

målepunkt

Figur 8. T.v. fra Havbrukstjensten (2008), Hovedstrømsretning på 5m dyp. Strømrosen viser
andel vanngjennomstrømming i % for hver sektor på 15 grader.

3.3.3

Prøvetaking

Renseanlegg mellom 50 og 1000 pe i mindre følsomt område kan ha dokumentasjon som
alternativ til årlig prøvetaking, jf. § 13-12. Det skal innen 18 måneder etter oppstart av
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renseanlegget foreligge en rapport for hvert enkelt anlegg som verifiserer at kravene
etterkommes. Rapporten skal være basert på minst 6 prøver tatt over en periode på 12
måneder.

4

Overvann

Ifølge Hitras sin VA-norm skal overvann i størst mulig grad håndteres lokalt i alternative
transportsystemer. Større fordrøyning er ikke nødvendig da området ligger i tett tilknytting
til resipient. Det anbefales åpne tiltak for overvann. Åpen og lokal håndtering av overvann
(LOD) forventes å være det mest bærekraftige alternativet.
Parkering av biler på området kan føre med seg oljerester og andre forurensninger i
overvannet derfor anbefales bruk av permeable materialer ifm planlegging av
parkeringsarealer. Permeable flater holder og renser slike forurensinger. Dette kan vare et
permeabelt dekke eller grus (Figur 9Figur 3). Gangstier og områder med lite biltrafikk bør
også planlegges som permeable dekke. Tette flater som tak og vei kan ledes til grønne
arealer. På denne måten kan overvann gjennomgå rensing og rabatter og grønt-arealer får
viss vanning.

Figur 9. Eksempel på permeabelt dekke, foto WRS.

Som alternativt transportsystem (alternativ til ledninger) for overvann kan renner eller
lavbrekk brukes. Veier og plasser bør planlegges med fall mot resipienten. Vannet ledes på
sikkert måte på overflaten med utløp til sjø.
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Figur 10. Renner i København – Foto: Anna Aslaug Lund, GPA.

Figur 11. Prinsipp for overvannshåndtering på området.

4.1

Flom og flomveier

En større avrenningsvei går vest for området som samler vann fra et område på cirka 4,25
hektar (modellert I Scalgo live). Denne flomveien kommer til å gå vest for hus 19-22, og
her er det viktig at det etter framtidig bebyggelse finnes plass for avrenning, og at
flomveien ikke blokkeres. Innen planen renner vannet nord til sør (Figur 12).
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Figur 12. Flomveier og lavpunkter på område, eksisterende situasjon

Eksisterende flomveitraseer ivaretas i stor grad ved utbyggingen, men tilpasses noe for å
beskytte nye bygninger (Figur 13). Veier og gang- og sykkelveier kan fungere som flomvei
ved svært store regnhendelser. Det finnes en risiko at området markert med rød ring i nord
kan rammes av flom ved større regntilfeller. Der er derfor viktig at koter og høyder settes
så att vann fritt kan renne ifra denne plass, uten at akkumuleres.
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Figur 13. Flomveier, planlagt situasjon.

Med klimaforandringene kommer havnivået til å stige. Havnivåstigning for Hitra kommune
for år 2090 er 61 cm (Kartverket 2020b). Stormflo med 200 års gjentaksintervall kommer
da til å øke fra + 2,05 til m 2,66 m (NN2000) (Figur 14). Hensyn til dette bør tas i
prosjektets framtida faser. Dette kan blant annet medføre mer pumpetid for pump ifm.
slamavskiller.

Figur 14. Havnivå for 200-års stormflo nå i 2020 (til venstre) og år 2090 (til høyre).
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5

Oppsummering
•
•
•

•

•

•

Totalt blir dimensjonerende spillvann/vann-mengde ca 3,4 l/s.
En ny vannledning, 110 mm koples på eksisterende vann-nett og en ny
spillvannsledning 160 mm etableres i områdets sentrale del.
Beregnet volumstørrelse på slamavskiller for ca 162 pe vil da variere fra 43 m3 for
en avskiller som tømmes hvert år, til ca 64 m3 for en avskiller som tømmes annet
hvert år. Det anbefales også at slamavskiller etableres med pumpeløsning –
integrert eller med separat pumpekum.
Vannkapasitet for branndekningen planlegges til 50 l/s fordelt på to uttak. Hvis en
kapasitet på 50 l/s skal oppnås må en brannvannstank bygges for å få tilstrekkelig
kapasitet.
Påkobling til privat vannverk (AMV) krever at det sendes en anmodning til Styret
v/formann Anton Fjeldvær slik at det kan settes i bestilling og avklares
tilkoblingsavgift. Vannverket kommer tas øver av Hitra kommune under 2020.
Åpen og lokal håndtering av overvann (LOD) med renner og permeabelt dekke
forventes å være det mest økologisk og økonomisk holdbare alternativet.
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