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Sammendrag:  
Jordforsk har utarbeidet en avløpsplan for den sydlige delen av hyttefeltet ved Skåletjednet i Etnedal 
kommune. Hyttefeltet består av 57 nye hyttetomter, 16 eksisterende hytter, samt 4 eksisterende hytte-
tomter som ikke er bebygd, totalt 77 enheter. Jordmassene består hovedsaklig av morenemasser og 
forvitringsjord med marginale egenskaper som rensemedium og resipient for avløpsvann. Generelt i 
området er det marginale masser over fjell og det er flere myrområder innenfor reguleringsområdet. 
Jordmassene i området har ikke kapasitet til å ta imot avløpsvann i felles infiltrasjonsanlegg. Jordforsk 
vil heller ikke anbefale andre typer fellesanlegg. For enkelte hytter er det funnet muligheter for utslipp 
av totalavløp (svartvann og gråvann) til renseanlegg etablert i stedlige masser. For resterende hytter, 
er avløpsplanen basert på gråvannsrenseanlegg med etterpolering i stedlige jordmasser, samt oppsam-
lingstank for alt avløp for enkelte hytter. 
Renseanleggene for behandling av totalavløp skal bestå av slamavskillingsenhet, pumpeenhet og in-
filtrasjonsenhet med tilkjørt sand over stedlige masser. Gråvannsrenseanleggene skal bestå av sla-
mavskillingsenhet, pumpeenhet, biofilter og etterpoleringsfilter. Toalettavløp ledes til oppsamlings-
tank eller det benyttes biologisk toalett. 
Jordforsk anbefaler at vannforsyningen til området baseres på felles borebrønner i fjell oppstrøms 
nærliggende utslippsarrangement for renset avløpsvann. Områder anbefalt for vannforsyning er av-
merket på kart. 
Med de foreslåtte renseløsningene forventes det høy tilbakeholdelse av fosfor, organisk stoff og smit-
testoff, samt god sikkerhet mot forurensning av drikkevannskilder.   
 

Land/fylke: Norge/Oppland Kart 1:50 000: Synnfjell 1717 II 
Kommune: Etnedal Økon. kart 1:5 000: - 
Sted/Lokalitet: Skåletjednet UTM-koordinater - 
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1. INNLEDNING 

Etter henvendelse fra Kjell Bergum og Gjermund Granum har Jordforsk utarbeidet en vann- 
og avløpsplan for den sydlige delen av hyttefeltet ved Skåletjednet i Etnedal kommune. Hytte-
feltet består av en del eksisterende hytter, samt 57 nye hyttetomter. Jordforsk har også utar-
beidet søknad om utslipp fra de totalt 77 enhetene i det undersøkte området.  

Feltarbeidet med grunnundersøkelser ble gjennomført av Jens Chr. Køhler og Guro Randem 
Hensel den 6.- 8. og 28. september 2005. 

2. SØKER 

Søker er:      Gjermund Granum 
      2890 Etnedal  
Korrespondanse i saken sendes søker, eventuelt med kopi til Jordforsk. 

3. ORIENTERING  OM  HYTTEOMRÅDET 

Hyttefeltet syd for Skåletjednet er et eksisterende hytteområde som fortettes og utvides. Regu-
leringsplanen for området (Skåletjednet H9) omfatter hytteområdet både nord og syd for Skå-
letjednet, totalt 165 enheter. Ved utarbeidelse av søknad om utslipp, samt vann- og avløps-
plan, er reguleringsområdet delt inn i et nordlig område som omfatter alle enhetene nord for 
Skåletjednet og et sydlig område, som omfatter alle eksisterende hytter og hyttetomter syd for 
Skåletjednet.  

Hytteområdet syd for Skåletjednet ligger i småbjørkeskog ca. 860-900 m.o.h. Området omfat-
ter i alt 57 nye hyttetomter, 16 eksisterende hytter, samt 4 eksisterende hyttetomter som ikke 
er bebygd, totalt 77 enheter. Beliggenheten fremgår av vedlegg 1 og 2.  

Benyttet kartgrunnlag er reguleringsplan H9 for Skåletjednet i Etnedal kommune. 

Vannforsyning vil bli basert på borebrønner i fjell. 

4. SØKNADENS  OMFANG 

Det søkes om å etablere anlegg for håndtering av avløpsvann fra 77 hytter med innlagt 
vann: 
 
Avløpsmengder og -karakter 
Utslippet kan omfatte opp til 700 liter gråvann per døgn fra hver hytte; 350 liter fra små hytter 
og 700 liter fra store hytter eller hytter med høy sanitær standard (se kapittel 6 og kapittel 
9.1). Gråvannet vil komme fra vasker, dusjer, kjøkkenavløp og vaskemaskiner. Der også toa-
lettavløp ledes til oppsamlingstank, eller totalavløpet ledes til renseanlegg etablert i stedlige 
masser, blir det samlede vannforbruket fra små hytter opp til 500 liter per døgn og vannfor-
bruket fra store hytter eller hytter med høy sanitær standard opp til 1000 liter per døgn.  

Renseanleggenes oppbygging  
Gråvann fra 53 hytter kan renses i gråvannsrenseanlegg. Det rensede vannet ledes til etter-
polering i stedlige jordmasser. Gråvannsrenseanleggene vil bestå av slamavskiller/slamfilter, 
pumpekum/pumpesump, biofilterkum og utslippsarrangement/-grøft for etterpolering i stedli-
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ge jordmasser (se kapittel 9.2 og 9.5). Gråvannsrenseanleggene vil bli kombinert med biolo-
gisk toalett eller oppsamlingstank for toalettavløp. 
For 13 av hyttene kan totalavløpet (svartvann og gråvann) ledes til renseanlegg etablert i de 
stedlige massene. Anleggene vil utformes som jordhauginfiltrasjonsanlegg med innlagt sand-
lag (se kapittel 9.3 og 9.5). Anleggene kan tilføres avløpsvann fra vannklosett. 

For 9 av hyttene må totale mengder avløpsvann ledes til oppsamlingstanker og innholdet kjø-
res til godkjent mottak (se kapittel 9.6).  

To av hyttene i området har renseløsninger som ser ut til å fungere tilfredsstillende med da-
gens belastning. 

Valg av renseløsning og renseanleggenes lokalisering 
Valg av avløpsløsning og forslag til passering er gjort på grunnlag av grunnundersøkelser 
utført av personer med de nødvendige jord- og avløpsfaglige kunnskaper. Slamavskillere vil 
bli plassert slik at de kan tømmes med slamsugebil. Lokalisering av jordhauganlegg og etter-
poleringsgrøfter fremgår av vedlegg 2. Kartet i vedlegg 2 viser oversikt over anbefalt plasse-
ring av renseanlegg og etterpoleringsgrøfter, men lokalitetene er ikke stukket ut i felt eller 
detaljplassert. 

Resipient 
Utslipp fra renseanleggene ledes til grunnvann og sigevann i stedlige jordmasser. Jord-
massene i området består generelt av morene, forvitringsjord og noe torvmark. Berggrunnen 
består av sandsteiner av senprekambrisk alder, samt kambrisk og ordovisisk sandstein, fyllitt 
og skifer. Hovedstrøkretningen i området er tilnærmet øst-vest, og fallretningen er 55-75° mot 
nord. 

Forventet renseeffekt 
Det forventes høy renseeffekt med hensyn til forurensningsstoffer som fosfor, organisk stoff 
og smittestoff (se kapittel 8.2). Det er lite trolig at drikkevannskilder vil bli forurenset av ut-
slipp fra de planlagte renseanleggene. 

Ansvarlig for bygging 
Godkjent rørlegger/entreprenør vil stå ansvarlig for bygging av avløpsanleggene. 

Ansvarlig for drift 
Eier av anleggene vil stå ansvarlig for driften.   

5. GRUNNLAG FOR VALG AV LØSNING 

Hyttefeltet syd for Skåletjednet ligger slik til at tilknytning til større fellesanlegg ikke er rea-
listisk, og det foreligger ikke planer om å legge ledningsnett slik at avløpsvannet kan ledes til 
kommunalt renseanlegg. Under slike forhold infiltreres avløpsvannet normalt i stedlige jord-
masser dersom disse er egnet.  
 

Området domineres av morene, mye bart fjell og flere myrområder. Vannforsyningsanlegg vil 
bli basert på borebrønner i fjell. Jordforsk er av den oppfatningen at utslipp av avløpsvann til 
grunnen for enkelte hytter kan omfatte totale mengder avløpsvann til jordhauginfiltrasjons-
anlegg, men i hovedsak må utslippet begrenses til kun å omfatte renset gråvann. Gråvanns-
renseanleggene må kombineres med biologisk toalett eller oppsamlingstank for toalettavløp. 
For enkelt hytter må avløpsvannet føres til oppsamlingstank for bortkjøring til godkjent mot-
tak. 
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6. DIMENSJONERENDE VANNMENGDE OG FORURENSNINGSTILFØRSEL 

Reguleringsplanen (H9) for hyttefeltet ved Skåletjednet omfatter totalt 165 enheter. Den syd-
lige delen av reguleringsområdet består av 57 nye hyttetomter, 16 eksisterende hytter, samt 4 
eksisterende hyttetomter som ikke er bebygd, til sammen 77 enheter (se vedlegg 2). 

I litteraturen er det oppgitt hvor mye vann som i gjennomsnitt brukes til ulike aktiviteter i bo-
ligbebyggelse. Den dimensjonerende vannmengde som benyttes ved planlegging av avløps-
renseanlegg, er imidlertid større enn det gjennomsnittlige vannforbruket slik at de fleste varia-
sjoner i vannforbruket fanges opp.  

I VA/miljøblad nr. 48, Slamavskiller, er dimensjonerende vannmengde for hytter satt til 350 
liter per døgn for utslipp av gråvann og 500 liter per døgn der også toalettavløp er knyttet til 
renseanlegget. For store hytter eller mindre hytter med høy standard bør det benyttes samme 
vannmengde som for helårsboliger, dvs. 700 liter/døgn (gråvann) og 1000 liter/døgn (gråvann 
+ svartvann). Nye hytter har generelt høyere sanitær standard enn eldre hytter.  

Dimensjonering av avløpsanlegg for hytter er omtalt i kapittel 9.1.  

Det foreligger spesifikke tall for forurensningsstoffer fra ulike aktiviteter. Disse tallene er vist 
i tabell 7.1. 

Tabell 7.1: Spesifikke forurensningsmengder for avløpsvann fra boliger             
(Ref: SFT-rapport 96:19) 

 
Kilde 

Fosfor i 
gram  

P per person 
og døgn 

Nitrogen i 
gram  

N per person  
og døgn 

BOF7 (biologisk 
oksygeforbruk)     

i gram  
O2  per person 

og døgn 

KOFCr (kjemisk 
oksygeforbruk)     

i gram O2  per 
person og 

døgn 

Suspendert 
stoff i gram 

per person og 
døgn 

Kjøkken og oppvask 0,20 0,5 14 34 10 
Tøyvask 0,08 0,4 8 14 8 
Bad og dusj 0,02 0,3 6 7 3 
Totalt pr person gråvann 0,30 1,2 28 55 21 
Klosettavløp pr person 1,30 10,8 18 39 21 
Sum gråvann+klosettavløp 1,6 12 46 94 42 
 

Tabellen viser at kjøkken og oppvask bidrar med den største delen av forurensningsmengdene 
i gråvann. Også tøyvask bidrar til forurensningsproduksjon. Få hytter av eldre dato har imid-
lertid vaskemaskin, og gråvannsutslipp fra disse vil derfor normalt være mindre enn fra hel-
årsboliger. For nyere hytter med høy sanitær standard, kan imidlertid oppvaskmaskin og vas-
kemaskin være naturlige installasjoner. 

7. GRUNNFORHOLD  OG  MASSENES  EGENSKAPER  SOM  RESIPIENT 

7.1 Innledning 

Hyttefeltet syd for Skåletjednet ligger langt fra offentlig og privat avløpsledningsnett (se ved-
legg 1 og 2). Under slike forhold ønsker miljøvernmyndighetene normalt at avløpsvann renses 
i stedlige jordmasser. Grunnundersøkelser for avklaring av mulighetene for infiltrasjon er 
gjennomført ved overflatekartlegging med inspeksjonsbor og graving i vegskråninger. Det er 
gjort undersøkelse på hver enkelt av de 77 hyttetomtene innenfor den sydlige delen av regule-
ringsområdet. 
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7.2 Beskrivelse av berggrunn og jordmasser 
Hytteområdet syd for Skåletjednet ligger på rundt 860-900 m.o.h og består av jorddekket 
mark i veksling med store og små fjellblotninger. Det er flere myrområder innenfor hyttefeltet 
og Skåletjednet på 883 m.o.h avgrenser hytteområdet i nord. Berggrunnen i hyttefeltet består i 
hovedsak av kambriske og ordovisiske sandsteiner og skifre. Den østlige delen av hyttefeltet 
består hovedsakelig av sedimentære bergarter, som sandstein kvartsitt, leirskifer og konglo-
merat, av senprekambrisk alder. I den vestlige del av området består berggrunnen av kamkrisk 
og ordovisisk sandstein, fyllitt og skifer. Strøkretningen på bergrunnen i området er i tilnær-
met øst-vest retning, mens fallet er 55-75° mot nord. 
 
Jordmassene i området består 
av morene, forvitringsjord og 
en del områder med torv og 
myr. Torvjord er hovedsaklig 
knyttet til forsenkninger og 
lavtliggende områder. Jords-
monnet har generelt liten lag-
ringsfasthet og en tykkelse på 
30-50 cm over fastere morene. 
Det er lokale variasjoner, og 
det finnes områder med større 
mektighet over morene. Det 
finnes en del større og mindre 
fjellblottninger i hyttefeltet. I 
områder med skifer vil det 
også være forvitringsjord med 
gradvis overgang til fast fjell. I 
perioder med stor nedbør og 
snøsmeltning dannes det et 
temporært og hengene grunn-
vann oppå den faste morenen 
(se kapitel 7.3). 
 Figur 1: 

Eksempel på sammenheng mellom vannledningsevne og 
dybde under terrengoverflaten.  

7.3 Jordmassenes vannledningsevne 
Jordmassenes vannledningsevne benyttes til bestemmelse av hydraulisk kapasitet og som 
grunnlag for anleggsutforming og belastning. Jordmassenes vannledningsevne er bestemt på 
grunnlag av feltobservasjoner og empirisk materiale fra sammenlignbare jordarter.  
 

I den delen av morenen som har liten lagringsfasthet er vannledningsevnen stipulert til 3-7 
meter per døgn. I den underliggende morenen med stor lagringsfasthet er vannledningsevnen 
lavere og stipulert til mindre enn 1 meter per døgn. Urørt forvitringsjord under jordsmonnet 
har normalt lav vannledningsevne. 

7.4 Jordmassenes hydrauliske kapasitet 
Der det kreves sikre tall for hydraulisk kapasitet må det gjennomføres prøveinfiltrasjon. Al-
ternativet er beregninger basert på data innsamlet gjennom grunnundersøkelser.  
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For beregning av hydraulisk kapasitet kan følgende formel benyttes: 

 Q = K*M*B*I hvor 
 

 Q = Jordmassenes hydrauliske kapasitet (m3 per døgn) 
 K = Jordmassenes vannledningsevne (meter per døgn) 
 M = Jordmassenes nyttbare tykkelse til transport av infiltrert avløpsvann (meter) 
 B = Bredden på området som benyttes til transport av infiltrert avløpsvann (meter)* 
 I = Gradienten på jordmassene** 
*    Lengden på infiltrasjonsgrøft/etterpoleringsgrøft 
**  Terrengets helning 

Jordmassene i området har generelt lav hydraulisk kapasitet. Infiltrert avløpsvann vil i hoved-
sak strømme i jordsmonnet. Det forventes at bare en begrenset del av avløpsvannet vil trenge 
ned i den underliggende faste morenen. For beregning av den hydrauliske kapasiteten er føl-
gende verdier benyttet: 
 

 K = 3 m/døgn     M = 0,30 m     B = 10 m     I = 10 % 
Jordmassenes hydrauliske kapasitet er etter disse tallene beregnet til 0,9 m3 per døgn. Bereg-
ningen er basert på konservative tall. Den reelle hydrauliske kapasiteten er trolig større. Be-
regnet hydraulisk kapasitet er større enn dimensjonerende gråvannsmengde for en hytte.  

Der det er anbefalt rensing av totalavløp i jordhauganlegg, har jordmassene større mektighet 
(M), samt at grøftelenden (B) er lenger. For beregning av den hydrauliske kapasiteten i disse 
tilfellene, er følgende verdier benyttet: 
 K = 3 m/døgn     M = 0,40 m     B = 25 m     I = 10 % 

Jordmassenes hydrauliske kapasitet er etter disse tallene beregnet til 3,0 m3 per døgn, noe som 
er større enn dimensjonerende vannmengde for en hytte. 

7.5 Avløpsvannets oppholdstid i jordmassene 
De viktigste faktorene for vannets oppholdstid i jordmasser er massenes kornfordeling og 
vannledningsevne, avstand til grunnvann, avstand til overflatevann og gradienten på grunn-
vannet eller fallet på tette masser/fjell. For å få sikre tall for vannets oppholdstid i jordmasse-
ne, må det gjennomføres prøveinfiltrasjon og tracerundersøkelser. Foreliggende materiale gir 
ikke grunnlag for å fastsette vannets oppholdstid i jordmassene på lokalitetene beskrevet i 
tabell 9.1. Det er imidlertid grunn til å forvente at utslipp i henhold til tabell 9.1 vil gi vannet 
en oppholdstid i jordmassene som ikke medfører forurensningsproblemer i resipienten. Se 
også kapittel 8.2, Valg og dimensjonering av avløpsanlegg. 

8. VANNFORSYNING  OG  AVLØP  –  SAMLET  PLAN   

Ved all avløpsplanlegging bør det gjennomføres en samordning med drikkevannsforsyning.    
Reguleringsplanen for hyttefeltet ved Skåletjednet har ikke bestemmelser om felles avløpsan-
legg. Det er ingen gode elve- eller bekkeresipienter med helårs vannføring innenfor regule-
ringsområdet. Mye av det rensede avløpsvannet har utslipp i overkant av myrområder. My-
rområdene er ikke egnet for mottak av store mengder renset avløpsvann fra større fellesanlegg 
for flere hytter. Nye hytter er i stor utstrekning plasser i grupper og tomtestørrelsen i området 
er romslig. Det blir fort store avstander mellom slike grupper av hytter. Disse forholdene gir 
føringer ved valg av løsninger for vannforsyning og avløp.  
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8.1 Vannforsyning 
Vannforsyningen for hyttefeltet bør i hovedsak baseres på borebrønner i fjell. De geologiske 
forholdene er omtalt i kapittel 7.2. Tynt og usammenhengende jorddekke over fjell gir risiko 
for at utslipp av forurensningsstoffer vil forurense grunnvann. Utslipp av avløpsvann er derfor 
begrenset til områder der risikoen for forurensning av grunnvann er minimal, det vil si i rand-
soner av hytteområdet og der jorda i hovedsak utgjør et sammenhengende dekke. Jordforsk 
anbefaler at det etableres fellesbrønner for grupper av hytter. Anbefalte områder for etablering 
av fellesbrønner er avmerket på kart i vedlegg 2. Erfaring tilsier imidlertid at hytteeiere ofte 
velger å bore egen brønn med plassering på egen tomt eller samarbeide med naboen om vann-
forsyning og etablere brønn i grensen mellom hyttetomtene. Brønner bør plasseres oppstrøms 
nærliggende avløpsrenseanlegg i stedlige masser og utslippsarrangement/-filter for etterpole-
ring av renset avløpsvann (se vedlegg 2 og kapittel 8.2). Bergrunnens helningsretning, lagde-
ling og sammensetning må også vurderes i fht. plassering av borebrønner og avløpsrensean-
legg i stedlige masser. 

8.2 Valg og dimensjonering av avløpsanlegg 
Avløpet fra det undersøkte hyttefeltet kan i prinsippet håndteres på følgende måter: 
-  Etablering av ledningsnett frem til nærmeste kommunale eller private ledningsanlegg. 
-  Etablering av ledningsnett i hytteområdet og rensing av avløpsvann i et felles renseanlegg    
   ved hyttefeltet. 
-  Separate renseløsninger eller mindre fellesanlegg 
Hyttefeltet ligger langt fra større, felles avløpsanlegg. Dette alternativet er derfor urealistisk. 
Det er ikke gjennomført beregninger og nærmere undersøkelser for dette alternativet. 

For feltutbygginger er det iblant aktuelt å etablere ledningsnett og et felles renseanlegg. Jord-
massene i det undersøkte området har ikke kapasitet til å ta imot og rense avløpsvann i felles 
infiltrasjonsanlegg. Et teknisk gjennomførbart alternativ er bygging av filterbedanlegg (våt-
marksanlegg) eller minirenseanlegg beregnet for hyttebruk. Alle fellesanlegg krever lednings-
nett med trasèer. I hyttefeltet syd for Skåldetjednet vil det bli lange overføringsledninger og 
utslipp til myrområder, noe som Jordforsk normalt ikke anbefaler.  
 

Oppsummering 
Naturgrunnlaget og rammebetingelser gitt i reguleringsplanen tilsier at det bør velges separate 
avløpsanlegg og små, felles vannforsyningsanlegg.   

Jordforsk anbefaler derfor at bade- og vaskevann, der det er mulig, ledes til gråvannsrensean-
legg og videre til etterpolering i stedlige jordmasser. For enkelte hytter er det funnet mulighe-
ter for rensing av totalavløp i jordhauganlegg etablert i stedlige masser. Avløpsvann fra hytter 
som ikke kan benytte disse løsningene, må benytte oppsamlingstank hvorfra vannet kjøres til 
godkjent mottak.   
Jordhauginfiltrasjon av totalavløp eller etterpolering av vann fra gråvannsrenseanlegg i de 
stedlige massene, vil gi god rensing. Undersøkelser bekrefter at avløpsvann renses meget godt 
i jord, spesielt i jord med finstoff. En reduksjon av fosfor og organisk stoff på 80 til 99 % er 
påvist etter at vannet har strømmet gjennom et begrenset jordvolum med naturlig lagring.  
Kriterier for utforming av gråvannsrenseanlegg fremgår av VA/Miljøblad nr. 60, Biologiske 
filtre for gråvann.   
Kriterier for utforming av infiltrasjonsanlegg og  jordhauginfiltrasjonsanlegg fremgår av 
VA/Miljøblad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg, og i ”Retningslinjer for utforming og drift 
av separate avløpsanlegg” i ”Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg” (opphevet pr. 1. 
januar 2001). 
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Det er foretatt overflatekartlegging på alle de 77 tomtene innenfor reguleringsområdet syd for 
Skåletjednet. Anbefalt plassering av jordhauginfiltrasjonsanlegg eller etterpoleringsgrøfter fra 
gråvannsrenseanlegg er vist i vedlegg 2. Plassering er valgt ut fra det mest gunstige området 
på tomta både mht. stedlige masser, antatt plassering av hytte og terrengutforming. For noen 
hyttetomter er plasseringen et anbefalt forslag, mens det for andre tomter er det eneste alter-
nativet. For enkelte tomter kan det være andre muligheter i nærområdet. Det kan også være 
muligheter for at 2-3 hytter går sammen om mindre fellesanlegg. Dette må i så fall avklares 
gjennom mer detaljerte grunnundersøkelser. 
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9. BESKRIVELSE AV SEPARATE AVLØPSLØSNINGER 

9.1 Generell omtale av anbefalte renseløsninger og dimensjonering 
Ved valg av avløpsløsning er det lagt vekt på at overflatevann og grunnvann ikke forurenses. 
De fleste av hyttene (53 stk) kan rense gråvann lokalt, mens toalettavløp må ledes til tett tank 
eller det benyttes biologiske toaletter. For noen hytter (13 stk) er det funnet muligheter til ren-
sing av totalavløp i stedlige masser, mens de resterende hyttene (9 stk) må lede både gråvann 
og toalettavløp, dersom vannklosett skal installeres, til oppsamlingstanker. For 2 hytter, ser 
eksisterende avløpsløsning ut til å fungere tilfredsstillende med dagens belastning. Anbefalt 
avløpsløsning for hver enkelt hytte er vist i tabell 9.1 på side 15-17. 

Hytter som bygges i dag, har generelt høy sanitær standard (oppvask- og vaskemaskin). På 
bakgrunn av dette, anbefaler Jordforsk at dimensjonerende vannmengde for nye hytter settes 
til 700 liter/ døgn for gråvann og 1000 liter/døgn for totalavløp. For mindre hytter, eller hyt-
ter med enklere sanitær standard, settes dimensjonerende vannmengde til 350 liter/døgn for 
gråvann og 500 liter/døgn for totalavløp. 

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke ledes til avløpsanlegget. Kummer og overførings-
ledninger skal bygges slik at anlegget utgjør et varig tett system. Dersom det installeres 
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse 
skal ikke tilføres renseanlegget. 

9.2 Gråvannsrenseanlegg  

Gråvannsrenseanleggene vil bestå av slamavskillingsenhet, pumpesump/pumpekum, biofilter 
og utslippsarrangement/etterpoleringsgrøft. En prinsipptegning av et gråvannsrenseanlegg er 
vist i vedlegg 3. Lokalisering av etterpoleringsgrøfter er vist i vedlegg 2. Denne lokalise-
ringen må følges dersom det ikke gjøres mer detaljerte grunnundersøkelser på den enkelte 
hyttetomt. Lokalisering av selve gråvannsrenseanleggene er imidlertid ikke vist, men kumme-
ne etableres mellom hytta og etterpoleringsgrøfta, fortrinnsvis nær hytta. Liste over leveran-
dører av gråvannsrenseanlegg er vist i vedlegg 4. 

Kort beskrivelse av funksjonen til et gråvannsrenseanlegg 
Gråvannet ledes med selvfall til slamavskiller/slamfilter der faste partikler holdes tilbake og 
videre med selvfall til pumpekum/pumpesump. Det slamavskilte vannet pumpes videre til 
biofilteret der det spres over filterflaten med dyse eller dryppslange. Vannet trenger ned gjen-
nom filtermediet der organisk stoff, fosfor og smittestoff holdes tilbake. Fra biofilteret ledes 
vannet med selvfall videre til utslippsarrangement i stedlige jordmasser. I enkelte tilfeller må 
vannet pumpes til utslippsarrangementet da egnet område for etablering av utslippsarrange-
ment ligger høyere opp i terrenget, eller massene er marginale. I slike tilfeller kan det være 
praktisk å benytte en toveis pumpekum. 

Dimensjonering 
I VA/Miljøblad nr. 60, Biologiske filtre for gråvann, er det skilt mellom store hytter og små 
hytter. ”Små hytter” er hytter med 6 sengeplasser eller mindre. Gråvannsrenseanleggene for 
små hytter har slamavskillere med våtvolum på 1 m3 og biofiltre med filterflate på 2 m2.  
”Store hytter” er definert som hytter med mer enn 6 sengeplasser. Nye hytter har ofte høy 
sanitær standard og bør dermed defineres som ”store hytter” selv om de har mindre enn 6 
sengeplasser. Gråvannsrenseanleggene for nye hytter, bør derfor dimensjoneres som for store 
hytter, dvs. slamavskillere med våtvolum på 2 m3 og biofiltre med filterflate på 4 m2.  
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Gråvannsrenseanleggene vil dermed bestå av: 

-    Slamavskiller på 1 m3 og biofilter på 2 m2, alternativt for nye hytter, slamavskiller på 2 m3 
og biofilter på 4 m2. Alle dimensjonene er å betrakte som minimumsstørrelser. 

-    Utslippsarrangement i stedlige jordmasser hvor filterflaten har lengde 10 meter og bredde 
     0,5 meter. Avhengig av jordmassene i området der utslippsarrangementet skal etableres, 

vil grøftene enten etableres som grunne grøfter (vedlegg 5), på overflaten (vedlegg 6) el-
ler være oppbygd (vedlegg 7). 

Lokalisering av utslippsarrangement/-grøft fra gråvannsrenseanleggene fremgår av vedlegg 2. 

Utvikling av gråvannsrenseanlegg 
Det pågår en kontinuerlig utvikling av gråvannsrenseanlegg. Det må derfor forventes at det 
etter hvert vil komme anlegg som ikke er i samsvar med anvisningene i det nevnte miljø-
bladet og beskrivelsen over. Leverandører av anlegg som avviker fra beskrivelsen i miljøbla-
det, bør legge fram dokumentasjon på at anlegget har tilfredsstilende kapasitet og renseeffekt. 

9.3 Jordhauginfiltrasjon  

Jordhauginfiltrasjonsanleggene vil bestå av slamavskiller, pumpekum og infiltrasjonsfilter 
med tilkjørt sandlag etablert i de stedlige massene. En prinsipptegning av et jordhauginfiltra-
sjonsanlegg er vist i vedlegg 8. Lokalisering av infiltrasjonsfiltrene er vist i vedlegg 2. Denne 
lokaliseringen må følges dersom det ikke gjøres mer detaljerte grunnundersøkelser på den 
enkelte hyttetomt. For å unngå konflikter mht. lokaliseringen, anbefales det at infiltrasjons-
filteret stikkes ut samtidig med hytta på de aktuelle tomtene. Lokaliseringen av slamavskiller 
og pumpekum er imidlertid ikke vist. Kummene etableres mellom hytta og infiltrasjonsfilte-
ret, fortrinnsvis nær hytta.  

Kort beskrivelse av funksjonen til et jordhauginfiltrasjonsanlegg 
Avløpsvannet ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes tilbake og videre 
med selvfall til pumpekum. Det slamavskilte avløpsvannet pumpes videre til infiltrasjonsfilte-
ret der det spres over fordelingslaget av pukk via et trykkrør. Vannet trenger ned gjennom 
fordelingslaget, videre gjennom det tilkjørte sandlaget og ut i de stedlige massene der orga-
nisk stoff, fosfor og smittestoff holdes tilbake.  

Dimensjonering 
Jordhauginfiltrasjonsanleggene kan motta både gråvann og toalettavløp fra de hyttene der 
dette er anbefalt. For nye hytter bør det dimensjoneres for høy sanitær standard, dvs. 1000 
liter/døgn per hytte. For å unngå problemer i perioder med ekstrembelastning (eks. Påske og 
sommerferie), skal slamavskillere være på 4 m3 (3 kammer på hhv. 3,0, 0,5 og 0,5 m3). For 
eldre hytter som skal oppgradere sanitærstandarden ved for eksempel å legge inn dusj, kan 
slamavskilleren være på 2 m3 fordelt på to kammer (1,5 og 0,5 m3). Infiltrasjonsfilteret skal ha 
en filterflate på 25 m2. 

Jordhauginfiltrasjonsanleggene vil dermed bestå av: 
-    Slamavskiller med våtvolum på 4 m3, alternativt 2 m3 (se ovenfor)  
-    Pumpekum med pumpe for jevn fordeling utover filterflaten 
-    Infiltrasjonfilter etablert som grøft med lengde 25 m og bredde 1,0 m 

Lokalisering av infiltrasjonsfilter fremgår av vedlegg 2. 
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9.4 Anbefalte renseløsninger for hyttetomtene 

Tabell 9.1 nedenfor gir en oversikt over avløpsløsningene som er anbefalt for hver av de 77 
hyttetomtene innenfor den sydlige delen av reguleringsområdet. 

Tabell 9.1: Anbefalte avløpsløsninger for de enkelte hyttetomtene i den sydlige delen 
av hyttefeltet ved Skåletjednet, Etnedal kommune 

Anbefalt avløpsløsning viser hvilken type avløpsløsning som er anbefalt for de enkelte hyttetomtene i 
reguleringsområdet. 
Utslippsarrangement i stedlige jordmasser viser hvilken type utslippsgrøft (grunn, overflate eller 
oppbygd), som anbefales for de tomter der gråvannsrenseanlegg er anbefalt. Prinsippskisse av de tre 
alternativene er vist i vedlegg 5, 6 og 7. Ved anbefaling av grunn infiltrasjon, er det også angitt infilt-
rasjonsdybde i cm. 
Ved anbefaling av jordhauginfiltrasjon for rensing av totalavløp, er det i denne rubrikken angitt leng-
de på infiltrasjonsfilter i antall meter (25 meter). Prinsippskisse av jordhauginfiltrasjonsanlegg er vist i 
vedlegg 8. Det anbefales at infiltrasjonsfilteret stikkes ut samtidig med hytte på de aktuelle tomtene 
slik at konflikter med beliggenheten unngås. 

Tomt nr. Anbefalt avløpsløsning Utslippsarrangement i stedlige jordmasser  
1 Oppsamlingstank - 
2 Oppsamlingstank - 
3 Gråvannsrenseanlegg Oppbygd infiltrasjon. Se vedlegg 7 
4 Gråvannsrenseanlegg Oppbygd infiltrasjon. Se vedlegg 7 
5 Gråvannsrenseanlegg Grunn infiltrasjon, 20 cm. Se vedlegg 5 
6 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 8 
7 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 8 
8 Jordhauginfiltrasjon 25 meter, totalavløp. Se vedlegg 8  
9 Jordhauginfiltrasjon 25 meter, totalavløp. Se vedlegg 8 

10 Jordhauginfiltrasjon 25 meter, totalavløp. Se vedlegg 8 
11 Jordhauginfiltrasjon 25 meter, totalavløp. Se vedlegg 8 
12 Jordhauginfiltrasjon 25 meter, totalavløp. Se vedlegg 8 
13 Jordhauginfiltrasjon 25 meter, totalavløp. Se vedlegg 8 
14 Gråvannsrenseanlegg Grunn infiltrasjon, 20 cm, trolig pumping. Se vedlegg 5 
15 Gråvannsrenseanlegg 2x10 m, tomt 14 og 15 sammen, grøft i ØV-retning 
16 Gråvannsrenseanlegg Grunn infiltrasjon, 30 cm. Se vedlegg 5 

17 Gråvannsrenseanlegg Grunn infiltrasjon, 30 cm, utenfor tomtegrense.  
Se vedlegg 5 

18 Oppsamlingstank - 
19 Oppsamlingstank - 
20 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6  
21 Gråvannsrenseanlegg Grunn infiltrasjon, 20 cm. Se vedlegg 5 
22 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 
23 Oppsamlingstank - 
24 Oppsamlingstank - 
25 Gråvannsrenseanlegg Infiltrasjon i myrkant, masseutskifting. Kap. 9.5.5 
26 Gråvannsrenseanlegg Infiltrasjon i myrkant, masseutskifting. Kap. 9.5.5 
27 Gråvannsrenseanlegg Infiltrasjon i myrkant, masseutskifting. Kap. 9.5.5 
28 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, drenering i overkant. Se vedlegg 6 
29 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, drenering i overkant. Se vedlegg 6
30 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, drenering i overkant. Se vedlegg 6 

31 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, drenering i overkant. Brønn 
til nabo i vest. Se vedlegg 6 
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Tabell 9.1 fortsetter 
 

  

Tomt nr. Anbefalt avløpsløsning Utslippsarrangement i stedlige jordmasser  
32 Jordhauginfiltrasjon 25 meter, totalavløp. Se vedlegg 8   
33 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 
34 Gråvannsrenseanlegg Grunn infiltrasjon, 20 cm. Se vedlegg 5 
35 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 
36 Jordhauginfiltrasjon 25 meter, totalavløp. Se vedlegg 8    
37 Gråvannsrenseanlegg Oppbygd infiltrasjon, pumping. Se vedlegg 7 

38 Gråvannsrenseanlegg Oppbygd infiltrasjon, umiddelbart nedenfor bratt-
kant. Se vedlegg 7 

39 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 

40 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, drenering i overkant.  
Se vedlegg 6 

41 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 
42 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 
43 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 
44 Jordhauginfiltrasjon 25 meter, totalavløp. Se vedlegg 8 
45 Jordhauginfiltrasjon 25 meter, totalavløp. Se vedlegg 8   
46 Gråvannsrenseanlegg Oppbygd infiltrasjon i myrkant. Se vedlegg 7 
47 Gråvannsrenseanlegg Overfl.infiltrasjon, 5 m fra myrkant. Se vedlegg 6 
48 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 
49 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 
50 Oppsamlingstank - 
51 Oppsamlingstank - 
52 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 
53 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 

54   * Gråvannsrenseanlegg Oppbygd infiltrasjon, andre siden av veien. Flå-
grøft i vei, varmekabel og pumping. Se vedlegg 9 

55  * Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, andre siden av veien. Flå-
grøft i vei, varmekabel og pumping. Vedl. 6 og  9 

56  * Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, andre siden av veien. Flå-
grøft i vei, varmekabel og pumping. Vedl. 6 og 9 

57  * Gråvannsrenseanlegg Overfl.infiltrasj., andre siden av veien, 7 m fra myrkant. 
Flågrøft i vei, varmekabel og pumping. Vedl. 6 og 9 

114/164  Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, øst for hytte. Se vedlegg 6 
114/113 Eksisterende anlegg OK Tett tank toalett. Gråvannsrenseanlegg, 15 m inf.grøft 

114/112 Gråvannsrenseanlegg Oppbygd infiltrasjon, 6-7 m nedenfor hytte.  
Se vedlegg 7 

114/171 Eksisterende anlegg OK ved 
lav belastning 

Infiltrasjonsanlegg med slamavskiller og ca.        
8 meter grøft 

114/261 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, på kant av kolle, før myra.  
Se vedlegg 6 

114/207 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, 5 m fra hytte, parallelt med 
denne. Se vedlegg 6 

114/243 Gråvannsrenseanlegg Oppbygd infiltrasjon, grøft 90°. Se vedlegg 7  

114/208 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, 5-6 m fra hytte, tilnærmet 
parallelt med denne. Se vedlegg 6 

114/258 Gråvannsrenseanlegg Grunn infiltrasjon, 30 cm. Se vedlegg 5 
114/276 Gråvannsrenseanlegg Grunn infiltrasjon, 10 cm. Se vedlegg 5 
114/277 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, vest for hytte. Se vedlegg 6 
114/251 Jordhauginfiltrasjon 25 m, totalavløp. Se vedlegg 8   
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Tabell 9.1 fortsetter 
 

  

Tomt nr. Anbefalt avløpsløsning Utslippsarrangement i stedlige jordmasser  

114/250 Jordhauginfiltrasjon 
25 m, totalavløp. Se vedlegg 8  

Eksist. anlegg trolig for liten kapasitet. Eksist. slamavsk. 
kan benyttes. Avsjærende drenering inn mot stikkrenne 
under vei. 

114/205,206 Jordhauginfiltrasjon 25 m, totalavløp. Se vedlegg 8    
114/369 Oppsamlingstank - 

114/194 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, 5 m fra myrkant, rett nord for 
hytte. Se vedlegg 6 

114/129 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon. Se vedlegg 6 

114/130 Gråvannsrenseanlegg Oppbygd infiltrasjon, rett ovenfor myra. Trolig 
pumping. Se vedlegg 7  

114/131 Gråvannsrenseanlegg Grunn infiltrasjon, 20 cm, 5 m nedenfor hytte, 
parallelt med terrengkotene. Se vedlegg 5 

114/132 Gråvannsrenseanlegg Overflateinfiltrasjon, 4 m nedenfor hytte, parallelt 
med hytta. Se vedlegg 6 

* Når det gjelder veien nord for tomtene 54-57, se vedlegg 2, er det ikke samsvar mellom kartet og eksisteren-
de vei i terrenget. Trolig skal eksisterende vei flyttes nordover til vist beliggenhet på kartet i vedlegg 2. Ek-
sisterende vei er imidlertid ikke tegnet inn på kartet. Utslippsgrøfter for vann fra gråvannsrenseanlegg på 
tomtene 54-57 er anbefalt beliggende rett nord for eksisterende vei. I praksis kan det dermed bety at grøfte-
nes beliggenhet er lenger syd enn vist på kart i vedlegg 2. Forutsatt at veien skal flyttes nordover, tas det 
forbehold om at anbefalte løsninger med overflateinfiltrasjon av vann fra gråvannsrenseanlegg må endres til 
utslipp av vann fra gråvannsrenseanlegg i myrkant med masseutskifting. Dette må detaljprosjekteres for den 
enkelte hyttetomt når avløpsløsninger skal etableres. 

9.5 Utforming av anbefalte renseløsinger 

9.5.1 Pumpekum 
For å oppnå jevn fordeling av slamavskilt eller renset avløpsvann i hele infiltrasjonsfilteret 
eller etterpoleringsgrøfta, skal det for enkelte renseløsninger benyttes trykkfordeling. Det må 
da settes ned en pumpekum. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikkerhetsoverløp. 
Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materiale slik at det 
tåler avløpsvann og gasser som dannes i dette miljøet. Koplingsbokser og andre elektriske 
komponenter bør ikke monteres i pumpekummen. Pumpekummen skal ha alarm som viser 
høyt vannivå. Det anbefales å benytte lys som varselsignal. Dette lyssignal skal monteres slik 
at funksjonssvik umiddelbart registreres. Pumpe og pumpeledning dimensjoneres av pumpe-
leverandør for den enkelte renseløsning. En tilbakeslagsventil etter pumpa vil hindre at vann 
som står i pumpeledningen strømmer tilbake til pumpekummen. 

For nedsetting av pumpekum vises til leverandørens leggeanvisning 

9.5.2 Grunn infiltrasjon – utslippsarrangement for vann fra gråvannsrenseanlegg 

Prinsippskisse av grunn infiltrasjonsgrøft er vist i vedlegg 5. 

Infiltrasjonsgrøften skal ha en lengde på 10 meter og bredde 0,5 meter. Filterflaten (grøfte-
bunnen) skal være 0,1-0,4 meter under terrengoverflaten målt ved laveste terrengpunkt (se 
tabell 9.1). Filterflaten skal være plan og horisontal.  
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Fordelingslaget skal i innløpsenden ha en tykkelse på 25 cm. I filterets motsatte ende skal 
laget ha en tykkelse på 20 cm. Det kan benyttes pukk med graderinger som for eksempel 12-
16 mm og 16-22 mm. Alternativet til pukk kan være Filtralite 10-20 mm NR.  

Et infiltrasjonsrør legges oppå denne svakt skrånende overflaten av fordelingslaget slik at 
vannet fordeles med selvfall gjennom grøfta. Røret skal bestå av grunnavløpsrør med diame-
ter 75 mm og ha lengde 9,8 meter. Det skal være en hullrekke langs bunnen av røret og en 
hullrekke langs toppen av røret. Avstanden mellom hullene skal være 0,5 meter og diameteren 
på hullene skal være 8 mm. Røret skal ha tett endestykke og dekkes med minimum 5 cm pukk 
av samme kvalitet som underliggende masser.  

Dersom renset gråvann skal fordeles ut i etterpoleringsgrøften ved trykk, skal fordelingslaget 
være horisontalt og 25 cm tykt. Infiltrasjonsrøret skal bestå av trykkrør med diameter 32 mm 
og ha lengde 9,8 meter. Det skal være en hullrekke langs bunnen av trykkrøret til fordeling av 
vannet. Avstanden mellom hullene skal være 1 meter og hulldiameteren skal være 6 mm (se 
vedlegg 9). 

Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk. Jordmasser (sand og pukk)dekkes over anleg-
get til en tykkelse på minimum 0,5 meter. Stein større enn 0,25 m sorteres fra. 
 

Jordmasser må ikke fjernes nedenfor den anviste infiltrasjons-/etterpoleringsgrøften. 

Pumpekum:  
For enkelte anlegg skal renset gråvann fordeles ut i etterpoleringsfilteret ved trykk. Pumpe-
kum må derfor nedsettes. For utforming av pumpekum vises til kapittel 9.5.1. Pumpen bør ha 
kapasitet til å pumpe 0,7 liter per sekund til infiltrasjonsrøret i infiltrasjonsgrøfta. Det anbefa-
les et pumpevolum på 60 liter per pumpestøt. 

9.5.3 Overflateinfiltrasjon  -  utslippsarrangement for vann fra gråvannsrenseanlegg 

Prinsippskisse av overflateinfiltrasjon er vist i vedlegg 6. 

Infiltrasjonsfilteret skal ha en filterflate med lengde 10 meter og bredde 0,5 meter. Filterflaten 
skal ligge i terrengoverflaten målt ved laveste terrengpunkt. Det er normalt behov for avret-
ting med jordmasser. Stein og blokk i filterflaten/terrengoverflaten fjernes og erstattes med 
egnede jordmasser. Disse massene (lokale eller tilkjørte) skal ha et siltinnhold på mindre enn 
20 % og et grusinnhold på mindre enn 20 %. Største kornfraksjon skal være 64 mm. Tilbake-
fylte og tilkjørte jordmasser komprimeres. Den ferdige filterflaten skal være plan og horison-
tal.  

Fordelingslaget skal i innløpsenden ha en tykkelse på 25 cm. I filterets motsatte ende skal 
laget ha en tykkelse på 20 cm. Det kan benyttes pukk med graderinger som for eksempel 12-
16 mm og 16-22 mm. Alternativet til pukk kan være Filtralite 10-20 mm NR.  

Et infiltrasjonsrør legges på den svakt skrånende overflaten av fordelingslaget slik at vannet 
fordeles med selvfall gjennom grøfta. Røret skal bestå av grunnavløpsrør med diameter 75 
mm og ha lengde 9,8 meter. Det skal være en hullrekke langs bunnen av rørene og en hullrek-
ke langs toppen av rørene. Avstanden mellom hullene skal være 0,5 meter og diameteren på 
hullene skal være 8 mm. Røret skal ha tett endestykke og dekkes med minimum 5 cm pukk av 
samme kvalitet som underliggende masser. 

Dersom renset gråvann skal fordeles ut i etterpoleringsgrøften ved trykk, skal fordelingslaget 
være horisontalt og 25 cm tykt. Infiltrasjonsrøret skal bestå av trykkrør med diameter 32 mm 
og ha lengde 9,8 meter. Det skal være en hullrekke langs bunnen av trykkrøret til fordeling av 
vannet. Avstanden mellom hullene skal være 1 meter og hulldiameteren skal være 6 mm (se 
vedlegg 9). 
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Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk. Jordmasser (sand og pukk) dekkes over anleg-
get til en tykkelse på minimum 0,5 meter. Stein større enn 0,25 m sorteres fra.  

Jordmasser må ikke fjernes nedenfor den anviste infiltrasjons-/etterpoleringsgrøften. 

Pumpekum:  

For enkelte anlegg skal renset gråvann fordeles ut i etterpoleringsfilteret ved trykk. Pumpe-
kum må derfor nedsettes. For utforming av pumpekum vises til kapittel 9.5.1. Pumpen bør ha 
kapasitet til å pumpe 0,7 liter per sekund til infiltrasjonsrøret i infiltrasjonsgrøfta. Det anbefa-
les et pumpevolum på 60 liter per pumpestøt. 

9.5.4 Oppbygd infiltrasjon  -  utslippsarrangement for vann fra gråvannsrenseanlegg 

Prinsippskisse av oppbygd infiltrasjonsgrøft med selvfallsfordeling er vist i vedlegg 7, mens 
prinsippskisse av oppbygd infiltrasjonsgrøft med trykkfordeling er vist i vedlegg 9. 

Infiltrasjonsfilteret skal ha en filterflate med lengde 10 meter og bredde 0,5 meter. Busker og 
røtter fjernes der filteret skal bygges. Dette området skal ha en utstrekning på 12 x 2 meter.  
Filtersanden som benyttes skal falle i felt A i sandfilterdiagrammet i NKF og NORVARs 
VA/Miljøblad, nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg, punkt 4.8 og 4.9 og ha middelkorn-
størrelse mindre enn 0,6 mm. Pussesand vil normalt være en godt egnet sandkvalitet. Denne 
sandkvaliteten har normalt større evne til å holde på vann enn muresand og støpesand slik at 
vannet får en god oppholdstid i sanden før det når stedlige jordmasser og fjelloverflaten. Fil-
tersanden legges på det vegetasjonsfrie arealet slik at toppflaten utgjør et areal på 10 x 0,5 
meter. Toppflaten skal være plan og horisontal, og tykkelsen på sandlaget skal minimum være 
10 cm. Rundt toppflaten skal det være sandrygger som vist i vedlegg 7. Sanden skal vannes 
slik at problemer med setninger reduseres til et minimum. Ryggene rundt toppflaten kompri-
meres med skuffe.   

Fordelingslaget skal i innløpsenden ha en tykkelse på 25 cm. I filterets motsatte ende skal 
laget ha en tykkelse på 20 cm. Det kan benyttes pukk med graderinger som for eksempel 12-
16 mm og 16-22 mm. Alternativet til pukk kan være Filtralite 10-20 mm NR.  

Et infiltrasjonsrør legges på den svakt skrånende overflaten av fordelingslaget slik at vannet 
fordeles med selvfall gjennom grøfta. Røret skal bestå av grunnavløpsrør med diameter 75 
mm og ha lengde 9,8 meter. Det skal være en hullrekke langs bunnen av rørene og en hullrek-
ke langs toppen av rørene. Avstanden mellom hullene skal være 0,5 meter og diameteren på 
hullene skal være 8 mm. Røret skal ha tett endestykke og dekkes med minimum 5 cm pukk av 
samme kvalitet som underliggende masser. 

Dersom renset gråvann skal fordeles ut i etterpoleringsgrøften ved trykk, skal fordelingslaget 
være horisontalt og 25 cm tykt. Infiltrasjonsrøret skal bestå av trykkrør med diameter 32 mm 
og ha lengde 9,8 meter. Det skal være en hullrekke langs bunnen av trykkrøret til fordeling av 
vannet. Avstanden mellom hullene skal være 1 meter og hulldiameteren skal være 6 mm (se 
vedlegg 9). 

Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk. Jordmasser (sand og pukk) dekkes over anleg-
get til en tykkelse på minimum 0,5 meter. Stein større enn 0,25 m sorteres fra.  

Jordmasser må ikke fjernes nedenfor den anviste infiltrasjons-/etterpoleringsgrøften. 

Pumpekum:  
For enkelte anlegg skal renset gråvann fordeles ut i etterpoleringsfilteret ved trykk. Pumpe-
kum må derfor nedsettes. For utforming av pumpekum vises til kapittel 9.5.1. Pumpen bør ha 
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kapasitet til å pumpe 0,7 liter per sekund til infiltrasjonsrøret i infiltrasjonsgrøfta. Det anbefa-
les et pumpevolum på 60 liter per pumpestøt.  

9.5.5 Masseutskifting i myrkant  - utslippsarrangement  for vann fra gråvannsrenseanlegg 
For enkelte hytter må etterpoleringsgrøfta bygges i kanten av myr/torvmark. Det må da fore-
tas masseutskifting ved at torva graves ut og erstattes med jord slik at det under og langs for-
delingslagets sider er minimum 0,2 meter jord. All torv under grøfta skal fjernes slik at til-
kjørte jordmasser legges på fjell eller stedlige morene. Jordmassene som tilkjøres skal ha et 
siltinnhold på mindre enn 20 % og et grusinnhold på mindre enn 20 %. Største kornfraksjon 
skal være 64 mm. Tilkjørte masser skal utgjøre et lag på minimum 30 cm. Totalt skal det være 
minimum 50 cm masser (stedlige og tilkjørte) over fjell. Dvs. at dersom det er kort avstand til 
fjell, må det kjøres til masser slik at det minimum legges 50 cm jordmasser over fjell. Tilba-
kefylte og tilkjørte jordmasser komprimeres. Den ferdige filterflaten skal være plan og hori-
sontal.  
Over de tilkjørte massene etableres grøften som en oppbygd infiltrasjonsgrøft, se vedlegg 7. 

Fordelingslaget skal i innløpsenden ha en tykkelse på 25 cm. I filterets motsatte ende skal 
laget ha en tykkelse på 20 cm. Det kan benyttes pukk med graderinger som for eksempel 12-
16 mm og 16-22 mm. Alternativet til pukk kan være Filtralite 10-20 mm NR.  

Et infiltrasjonsrør legges på den svakt skrånende overflaten av fordelingslaget slik at vannet 
fordeles med selvfall gjennom grøfta. Røret skal bestå av grunnavløpsrør med diameter 75 
mm og ha lengde 9,8 meter. Det skal være en hullrekke langs bunnen av rørene og en hullrek-
ke langs toppen av rørene. Avstanden mellom hullene skal være 0,5 meter og diameteren på 
hullene skal være 8 mm. Røret skal ha tett endestykke og dekkes med minimum 5 cm pukk av 
samme kvalitet som underliggende masser. 

Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk. Jordmasser (sand og pukk) dekkes over anleg-
get til en tykkelse på minimum 0,5 meter. Stein større enn 0,25 m sorteres fra.  

Jordmasser må ikke fjernes nedenfor den anviste infiltrasjons-/etterpoleringsgrøften. 

9.5.6 Jordhauginfiltrasjonsfilter 

Prinsippskisse av jordhauginfiltrasjonsfilter er vist i vedlegg 8. Filteret skal ha en filterflate på 
25 m2 og etableres som en grøft med lengde 25 meter og bredde 1,0 meter.  

Pumpekum:  
For utforming av pumpekum vises til kapittel 9.5.1. Pumpen bør ha kapasitet til å pumpe 1,7 
liter per sekund til infiltrasjonsrøret i infiltrasjonsgrøfta. Det anbefales et pumpevolum på 150 
liter per pumpestøt.  
 
Forbehandling av arealet der filteret skal bygges: 
Busker og røtter fjernes der filteret skal bygges. Dette området skal ha en utstrekning på om-
trent 3 x 30 meter. Området gis en rillet overflate parallelt med terrengkotene.  

Filtersand: 
Filtersanden som benyttes skal falle i felt A i sandfilterdiagrammet i NKF og NORVARs 
VA/Miljøblad, nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg, punkt 4.8 og 4.9 og ha middelkornstørr-
else større enn 0,5 mm. Muresand vil normalt være en godt egnet sandkvalitet. Filtersanden 
legges på det vegetasjonsfrie arealet slik at toppflaten utgjør et areal på 1 x 25 meter. Toppfla-
ten skal være plan og horisontal og tykkelsen på sandlaget skal være minimum 30 cm. Dvs. at 
sandlaget i filterets nedre del vil få større tykkelse enn den øvre delen. Rundt toppflaten skal 
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det være sandrygger som vist i vedlegg 8. Sanden skal vannes slik at problemer med setninger 
reduseres til et minimum. Ryggene rundt toppflaten komprimeres med skuffe.   

Fordelingslaget: 
Fordelingslaget skal bestå av støvfri pukk med kornstørrelse 12-22 mm. Det kan benyttes gra-
deringer som for eksempel 12-16 mm og 16-22 mm. Alternativet til pukk kan være Filtralite 
NR 10-20 mm. Fordelingslaget skal være horisontalt og ha en tykkelse på 25 cm.  

Infiltrasjonsrør: 
Fra pumpekummen pumpes vannet ut i et infiltrasjonsrør. Infiltrasjonsrøret skal bestå av 
trykkrør med diameter 32 mm og være 24 meter langt. Trykkrøret skal legges midt på filter-
flaten og med 0,5 meters avstand til kortenden av infiltrasjonsflaten. Det skal være en hull-
rekke langs bunnen av trykkrøret til fordeling av vannet. Avstanden mellom hullene skal være 
1 meter og for å oppnå jevn fordeling i hele grøftens lengde, varierer hulldiameteren utover i 
filteret. Hullene skal ha følgende diametre: 

Hull  1-6 fra innløpet:   5 mm 
Hull  7-9 fra innløpet:   6  mm 
Hull 10-12 fra innløpet: 6,5 mm 
Hull 13-18 fra innløpet:   7 mm 
Hull 19-24 fra innløpet:   8 mm 

Røret skal ha tett endestykke og dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som de 
underliggende massene. Infiltrasjonsrøret legges horisontalt på filterflaten. 

Peilerør: 
Det anbefales å sette ned et peilerør i infiltrasjonsfilteret. Røret lokaliseres slik at det ikke er 
til hinder for bruken av området. Røret kan bestå av grunnavløpsrør med diameter 75 eller 
110 mm. De nedre 25 cm av røret skal perforeres med minimum 20 hull. Diameter på disse 
hullene skal være 8 mm. Det er spesielt viktig at det er huller i den aller nederste delen av 
røret. Det skal ikke være ters på rørenden som er ned i filteret. Røret skal ha høyde ca. 0,5 
meter over terrengoverflaten og påmonteres tett endestykke, f.eks. en ters uten pakning slik at 
det er lett å kontrollere om det står vann i fordelingslaget. Røret skal forankres slik at det ikke 
kan trekkes opp av filteret.  

Overdekking: 
Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk. Jordmasser (sand og pukk) dekkes over an-
legget til en tykkelse på minimum 0,5 meter. Stein større enn 0,25 meter sorteres fra.  

Jordmasser må ikke fjernes nedenfor det anviste infiltrasjonsfilteret. 

9.6 Oppsamlingstank – biologisk toalett 
Ved bruk av tett tank for vannklosett bør det benyttes tank på minimum 3 m3. Der både grå-
vann og toalettavløp føres til oppsamlingstank bør tanken ha et volum på minimum 9 m3. 
Størrelsen på tanken bør dimensjoneres ut fra forventet bruk av hytta. Det skal installeres lys-
alarm som varsler høyt vannivå i tanken. For å hindre unødig transport av klosettavløp (svart-
vann) bør det installeres vannklosett med lavt spylevolum. 
 

Dersom biologisk toalett skal benyttes, anbefales det å bruke en type som er kvalitetstestet og 
eventuelt ”Svanemerket”. Oppsamlingsbeholder bør utstyres med varmekabel og punktavsug 
som leder damp over tak. Dette vil bidra til å begrense dannelse av overskuddsvæske. Eventu-
ell overskuddsvæske skal ikke tømmes i gråvannsrenseanlegget.  
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9.7 Drenering oppstrøms filteret 
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke strømme inn i infiltrasjonsfilterne eller ut-
slippsarrangementene. Det må derfor alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjæ-
rende drenering ovenfor infiltrasjonsfilteret eller utslippsarrangementet. Det er trolig mest 
aktuelt å benytte en flågrøft med eller uten grov grus i bunnen. 

10. FROSTISOLERING 

Anleggene skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser og varmekabler, samt plater av  
ekstrudert polystyren eller Isolonskum.  

11. DRIFT  OG  VEDLIKEHOLD 

Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg trenger ettersyn for å sikre stabil drift. Det bør derfor teg-
nes en serviceavtale. En slik avtale inngås med leverandør eller et lokalt firma med nødvendig 
kompetanse.  
 



Vedlegg 1

Kartutsnitt for lokalisering av den sørlige delen av hytteområdet
ved Skåletjednet, M 1:50 000



Vedlegg 2

Kartutsnitt over den sydlige delen av hyttefeltet, M 1:3000.

Tegnforklaring:

N

Strøk- og fallretning

Område egnet for etablering av
felles vannforsyning

Gråvannsrenseanlegg med etterpolering

Jordhaugrenseanlegg for totalavløp

Oppsamlingstank

Drenering i overkant av
utslippsarrangement

Registrert fjell i dagen

T Myraktig

T

T
T

T

T

T

T

T

T

/171

/164

Eksisterende avløpsløsning ok

Strømningsretning

100 meter



Slamavskiller Pumpekum Biofilter

Vedlegg 3

Prinsipptegning av gråvannsrenseanlegg med separat pumpekum

NB: Alternativet til slamavskiller
       er slamfilter



Slamavskiller Biofilter

Prinsipptegning av gråvannsrenseanlegg med integrert pumpekum

Vedlegg 3

NB! Alternativet til slamavskiller
       er slamfilter



Side 1 av 1 

 
 

 
 

Gråvannsrenseanlegg 
 
Jordforsk informerer om følgende produsenter/leverandører av gråvannsrenseanlegg: 
 

♦ Vera Prosjekt AS 
Postboks 2036  
3202 Sandefjord 
Tlf.: 33 42 01 00 
Faks: 33 47 46 80 

♦ HACO – Hydrogeologi og avløpskompetanse as 
Bankveien 2 
1580 Rygge 
Tlf.:  69 23 35 30 
Faks: 69 23 35 31 

♦ Odin Maskin AS 
Postboks 30 
Sørkilen 8 
1620 Gressvik 
Tlf.:   69 32 82 44 
Faks: 69 32 75 45 

♦ BOKN PLAST as 
Postboks 177 
4291 Kopervik 
Tlf.:  52 84 48 88 
Faks: 52 85 08 86 

 
 
Gråvannsrenseanlegg inngår ikke i godkjenningsordningen for minirenseanlegg. Kjøper må 
derfor selv forsikre seg om at renseeffekten og driftstabiliteten til det valgte anlegget er 
tilfredsstillende dokumentert. 

 
Gråvannsrenseanlegg er normalt oppbygget på en slik måte at det er behov regelmessig 
vedlikehold og tilsyn. Under slike forhold bør det tegnes en serviceavtale for anlegget. 
 
 
 

Vedlegg 4 



Overdekning, minimum 0,50 m

Massesperre, evt. i kombinasjon
med isolasjon

Overdekning over infiltrasjonsrør,
samme masser som i fordelingslaget

Infiltrasjonsrør, lengde 9,8 meter
diameter 75 mm, hullavstand 0,5m

Fordelingslag, pukk alt. Filtralite

Horisontal grøftebunn (filterflate)

Eksisterende terrengnivå

Selvfallsrør (75 mm) fra gråvanns-
renseanlegg

0,25  m 0,20 m   0,10 - 0,40 m

 10 m

Vedlegg 5
Grunn infiltrasjon  -  utslippsarrangement for vann fra gråvannsrenseanlegg



Overflateinfiltrasjon  -  utslippsarrangement for vann fra gråvannsrenseanlegg

Overdekning, minimum 50 cm

Masseseparasjonssperre, evt. i kombinasjon
med isolasjon

Overdekning over infiltrasjonsrør,
samme masser som i fordelingslaget

Infiltrasjonsrør lengde 9,8 meter,
diameter 75 mm, hullavstand 0,5 m

Fordelingslag, pukk alt. Filtralite

Filterflate

Eksisterende terrengnivå

Selvfallsledning (75 mm) fra gråvanns-
renseanlegg

0,25 m 0,20m

 10 m

Vedlegg  6



Infiltrasjonsrør, 75 mm, selvfall

Fordelingslag (pukk eller Filtralite) oppå sand
0,5 m

10,0 m

Infiltrasjonsrør; lengde 9,8 m
                           diameter 75 mm Overdekning, tykkelse minmum 0,5 m

Fordelingslag
Sand

Overdekning

Fordelingslag

Infiltrasjonsrør

Rillet terrengoverflate på stedlige jordmasser

Terrengoverflate på

stedlige jordmasser
Terrengoverflate på
stedlige jordmasser

Overdekning

Sand

Sand

Sand, min 10 cm Sand

Vedlegg 7

Tverrsnitt

Anlegg i plan

Lengdesnitt
Oppbygd infiltrasjon  -  utslippsarrangement for vann fra gråvannsrenseanlegg
                                          Selvfallsfordeling

0,5 m

Terre ngets
helni ngsretnin g

minimum 10 cm

Innløpsrør

0,25 0,2



Infiltrasjonsrør, 32 mm trykkrør

Fordelingslag (pukk eller Filtralite) oppå sand

1,0 m

25 m

Infiltrasjonsrør; lengde 24 m
                           diameter 32 mm Overdekning, tykkelse minmum 0,5 m

Fordelingslag, 25 cm

Sand

Overdekning

Fordelingslag

Infiltrasjonsrør

Rillet terrengoverflate på stedlige jordmasser

Terrengoverflate på

stedlige jordmasser
Terrengoverflate på
stedlige jordmasser

Overdekning

Sand

Sand

Sand, min. 30 cm Sand

Vedlegg 8

Tverrsnitt

Anlegg i plan

Lengdesnitt
Jordhauginfiltrasjonsanlegg  - Trykkfordeling

1,0 m

Terre ngets
helni ngsretnin g

Pumpeledning

minimum 30 cm

Manifoldrør

Infiltrasjonsrør



Infiltrasjonsrør, trykkfordeling

Fordelingslag (pukk eller Filtralite) oppå sand
0,5 m

10,0 m

Infiltrasjonsrør; lengde 9,8 m
                           diameter 32 mm Overdekning, tykkelse minmum 0,5 m

Fordelingslag
Sand

Overdekning

Fordelingslag

Infiltrasjonsrør

Rillet terrengoverflate på stedlige jordmasser

Terrengoverflate på

stedlige jordmasser
Terrengoverflate på
stedlige jordmasser

Overdekning

Sand

Sand

Sand, min 10 cm Sand
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Tverrsnitt

Anlegg i plan

Lengdesnitt
Oppbygd infiltrasjon  -  utslippsarrangement for vann fra gråvannsrenseanlegg
                                         Trykkfordeling

0,5 m

Manifoldrør

Infiltrasjonsrør

Terre ngets
helni ngsretnin g

minimum 10 cm

Pumpeledning


