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VA-notat – Turistanlegg Tamokdalen

Bakgrunn for arbeidet
I Tamokdalen (Balsfjord kommune) ønsker The Arctic Travel Company å få utarbeidet en 
reguleringsplan som skal tilrettelegge for turistanlegg med ishotell og servicebygg, samt 30 enkle 
hytter til utleie. Dette VA-notatet beskriver eksisterende VA og vurderer om det vil være nødvendig 
med VAO-tiltak ved ønsket utbyggelse. 

1. EKSISTERENDE VA

1.1. Eksisterende vannforsyningssystem
I dag er det en fjellbrønn hvor det er antatt at eksisterende bebyggelse ved planområdet får 
drikkevannet sitt fra. Det er ikke kjent om denne vannforsyningen er godkjent av Mattilsynet. 

Figur 1: Bilde av fjellbrønnen. Brønntoppen er plassert i kassen i midt i bildet.

Eksisterende bebyggelse har ukjent brannvannsløsning.  
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1.2. Eksisterende avløpshåndtering
I dag føres spillvannet fra eksisterende bebyggelse til en slamavskiller med infiltrasjonsgrøfter. 
Slamavskilleren er 14 m3 med 3 kammer. Dimensjonerende PE (personekvivalenter) for slamsvskilleren 
er 24, og dimensjonerende vannmengde er 4800 liter/døgn (200 liter/døgn pr. PE). Slamavskilleren og 
infiltrasjonsgrøftene ble anlagt av OM Simonsen Maskin AS i 2018. Figurene under er et utklipp fra 
utslippstillatelsen som viser hvor eksisterende slamavskiller og infiltrasjonsgrøfter ble plassert. 

Figur 2: Viser utklipp fra utslippstillatelsen utarbeidet av OM Simonsen Maskin AS, datert 06.09.18.

2. FREMTIDIG VAO-TILTAK

2.1. Vannforsyningssystem
Det må undersøkes om eksisterende fjellbrønn gir tilstrekkelig vannforsyning til utbyggelsen og at 
vannet tilfredsstiller drikkevannsforskriften. Nødvendig tiltak vil være avhengig av svar på 
undersøkelsene og tilbakemelding fra Mattilsynet på drikkevannskvalitet.

Tilstrekkelig brannvann må ses på i en detaljprosjekteringsfase og etableres før bebyggelsen kan tas i 
bruk.

2.2. Vannforsyning til bygging av ishotell
Til bygging av ishotell er det planlagt å pumpe opp vann fra Storbekken. Ifølge oppdragsgiver vil det 
være behov for ca. 4 000 m3 vann fordelt over to måneder (gjennomsnittlig 0,77 l/s). Ved eksisterende 
situasjon er vann fra denne bekken brukt til å etablere ishotellet.
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Nedbørsfeltet til Tamokelva er ifølge Scalgo Live omtrent 0,56 km2 og det er antatt at området har 
middelvannføring på 23,2 l/s pr. km2. Dette gir en middelvannføring på 13 l/s. Uttaket til produksjon 
av ishotell utgjør dermed under 6 % av middelvannføring. Vann til byggingen av ishotellet kan også ses 
på som en lagring av vann i og med at vannet tilføres vassdraget igjen når det smelter ned om våren.

Figur 3: Nedbørsfelt for Tamokelva ifølge Scalgo Live.

Med ingen tilgengelige data for vannføringen i elva, kan man ikke konstatere at et vannuttak på 4 000 
m3 vann fordelt over to måneder vil trolig gi lite effekt på vannføringen i vassdraget, uten at en 
hydrolog vurderer uttaket. Ved prosessen med uttak av vann til isproduksjon, må ikke vannuttaket 
være så stort at det påvirker elva negativt, forurenser eller forstyrre det biologiske mangfoldet og 
eventuell fisk i vassdraget.  

Uttaket av drikkevann og vann til isproduksjon er antatt å bli langt lavere enn konsesjonsgrensen på 
100 000 l/døgn (så lenge ikke nærliggende brønner, sårbart naturmiljø etc. blir berørt). 

2.3. Avløpshåndtering
Eksisterende slamavskiller er dimensjonert for 24 PE (personekvivalenter) og det vil være nødvendig å 
oppdimensjonere avløpshåndteringen hvis det skal etableres 30 hytter. Dimensjonerende PE for hele 
anlegget vil være avhengig av f.eks. hvor mange overnattingsplasser det skal etableres, turister som vil 
benytte anlegget uten å overnatte, hvor mange ansatte det maks vil være der ect. Konkret løsninger 
må ses på når dimensjonerende PE er fastsatt og det kan f.eks. være oppdimensjonering av 
slamavskilleren og infiltrasjonsanlegget, etablering av en til slamavskiller med infiltrasjonsanlegg, eller 
minirenseanlegg med godkjent etterpoleringsmetode. Avløpshåndteringen må være godkjent iht. 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), samt godkjent av kommunen.  
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2.4. Overvannshåndtering
Alt overvann skal håndteres lokalt. Med overvann menes her vann fra taknedløp, avrenning fra tette 
flater og avrenning ved nedsmelting av ishotell. Overvannet vil normalt ha en vannkvalitet som 
muliggjør direkte avrenning til terreng eller til åpen vannvei (bekk eller grøft).  Anlegget må ha rutiner 
for å takle eventuelle hendelser med forurenset overvann. 
Utover nedsmelting av ishotellet vil det bli en lav endring i overvannsmengder, i forhold til før 
utbygging. Nedsmeltingen av ishotellet vil føre til en økning av avrenningen fra området, men 
sammenlignet med normal avrenning fra nedbør og snøsmelting vil dette utgjøre svært lite. 
Det er antatt at det vil bli noe avrenning til veigrøftene. For å hindre oppdemming av overvann med 
fare for erosjon mot eksisterende veikropp, må det etableres tilstrekkelig med stikkrenner under 
eksisterende vei slik at vannet blir ført til egnet infiltrasjonsareal eller Tamokelva.
I detaljprosjekteringsprosessen må utsatte flomområder, slik som de identifisert i flomvurderingen 
utarbeidet av Asplan Viak AS, ivaretas, og håndteres slik at flomvann har trygge flomveger. Trygge 
flomveger er viktig for å ikke skape skade på konstruksjoner, veger ect. samt ytre miljø. 


