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SAMMENDRAG:

Bioforsk Jord og miljø utarbeidet i 2008 en vann- og avløpsplan for Bysmarka og Ringstad hyttefelt ved
Trevatn i Søndre Land kommune. I 201 8 ble det planlagt en fortetting og utvide lse av hytteområdet, og
det ble totalt planlagt 34 nye tomter i hyttefeltet. NIBIO (tidligere Bioforsk) har på bakgrunn av dette
revidert den opprinnelige vann- og avløpsplanen for hytteområdet. Denne rapporten inneholder
opprinnelig rapport fra 2008, samt i tillegg beskrivelse av vann- og avløpsløsninger for 34 nye tomter,
og to tomter med justert plassering i fht. 2008-pl anen, i Bysmarka og Ringstad hyttefelt. Det er i
tillegg gjort mindre justering er og oppdateringer av rapporten i sin helhet.

Rapporten er todelt. Del 1 er selve søknaden om rammetillatelse for utslipp  .  Del 2 beskriver natur-
grunnlaget, spesielt med henblikk på uttak av grunnva nn til drikkevann og utnytt else av stedlige jord-
masser som resipient og rensemedium for avløpsvann. I del 2 er det også gitt rammevilkår for vann- og
avløpsløsninger i området (rammeplan). Anbefalte avløpsløsninger for de enkelte hyttetomtene er
beskrevet i vedlegg. Beskrivelsene er så detaljerte at det på bakgrunn av diss e kan gis tillatelser til
utslipp av avløpsvann for hvert enkelt anlegg. Dette i henhold til kravene i forurensningsforskriften.
Byggherrene må imidlertid selv søke om byggetillatels e og igangsettingstillatelse i henhold til plan- og
bygningsloven.

Den opprinnelige rapporten fra 2008 omfattet 1 00 hytter og tomt er i hytteområdet Bysmarka og
Ringstad. Denne reviderte rapporten omfatter i till egg 34 nye hyttetomter i hyttefeltet, samt to
tomter med justert plassering i fht. 2008-planen.



Jordmassene i området består i hovedsak av morene , samt myr og torvjord. Morenejorda har generelt
noe begrensede egenskaper som rensemedium og resipient for avløpsvann. Jordamassene i området
har ikke kapasitet til å ta imot avløpsvann i felles infiltrasjonsanlegg. Det anbefales heller ikke andre
typer fellesanlegg for hele eller deler av hytteområde t. Det er derfor utarbeidet en vann- og avløps-
plan basert på separate avløpsrens eanlegg og privat vannforsyning.

Det anbefales at vannforsyningen i størst mulig grad baseres på felles borebrønner i fjell, og at det
overordnet anbefales kildeseparerende avløpsløsn inger med separat og avløpsfri toalettløsning i
kombinasjon med lokal beha ndling av gråvann.

Med de anbefalte renseløsningene forventes det hø y tilbakeholdelse av fosfor, organisk stoff og
smittestoff, slik at lokale vannforekomster ikke får endret tilstand og at de t oppnås god sikkerhet
mot forurensning av lo kale drikkevannskilder.
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1 I N N LE D NI N G
Denne rapporten ble opprinnelig u tarbeidet av Bioforsk Jord og miljø i februar 2008, Bioforsk rapport

26/2008, By skog og Ringstad hyttefelt i Søndre Land kommune. Planer for vann og avløpsløsninger.

Søknad om rammetillatels e for utslipp av avløpsvann . Rapporten fra 2008 omhandl et beskrivelse av vann

og avløpsløsninger for 63 eksisterende hytter og 37 nye tomter, totalt 100 enheter, i B ysmarka og Ringstad

hyttefelt ved Trevatn i Søndre Land kommune. Rapporten ble i 20 08 utarbeidet etter anmodning fra grunn

eier, Lars Wilhelm Grøholt. Feltarbeidet med grunnundersøkelser ble gjennomført i 2006 og 2007 av Jens

Chr. Køhler fra Biof orsk Jord og miljø.

Bioforsk ble den 1. juli 2015 fusjonert til NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi . I 2018 ønsket grunneier i

Bysmarka og Ringstad hyttefelt, L ars Wilhelm Grøholt, å fortett e det eksiterende hyttefeltet med 34 nye

hyttetomter, samt justere beli ggenhet av to tomter fra 2008 pla nen. NIBIO ble i a pril 2018 kontaktet av

Grøholt, med forespørsel om bist and til å revidere den eksister ende vann og avløpsplanen for hytte

området. Befaring med feltundersøkelser på de aktuelle tomtene i Bysmarka og Ringstad hyttefelt ble

gjennomført av Guro Randem Hens el fra NIBIO den 26. juni 2018. Ved oppstart feltarbeid var det et kort

møte og gjennomgang av hytteområdet, samt kort befaring i hytte feltet med grunneier Lars Wilhelm

Grøholt.

Denne rapporten, som er en revisjon av den opprinneli ge vann- og avløpsplanen fra 2008, inneholder den
opprinnelig rapporten fra 2008, samt tillegg for beskrivelse av vann- og avløpsløsninger for 34 nye hytte-
tomter og 2 hyttetomter med justert plassering i fht . 2008-planen, i Bysmarka og Ringstad hyttefelt. Det
er i tillegg gjort mindre justeringe r og oppdateringer av rapporten i sin helhet, der det har vært behov
for dette.

2 B AK G R U N N O RI E N TE RI N G
Kartutsnitt i figur 2 1 på neste side viser reguleringsområdet med eksisterende hytter og nye hyttetomter

for Bysmarka og Ringstad hytte felt i 2007/08. Dette regulerings området utgjorde t il sammen 100 hytte

tomter; 63 eksisterende hytter og en utvidelse på 37 nye tomter i 2007/08. Alle tomter innenfor

reguleringsplanen vist i figur 2 1 ble omfattet av vann og avl øpsplanen som ble utar beidet i februar 2008.

Anbefaling av avløpsløsninger for disse tomtene fremkommer av t abell 9 2.

Det er ikke gjort noen endringer i anbefalinger eller beskrivel ser av avløpsløsninger for tomtene i 2008

planen ved revisjon av vann og avløpsplanen i 2018. Anbefaling er beskrevet i tabell 9 2 er dermed uforand

ret og fortsatt gjeldene. For de to tomtene der plassering er j ustert i 2018, er dette bes krevet i tabell 9 2.

Reguleringsområdet for Bysmarka o g Ringstad hyttefelt er det sa mme som i 2007 08, men det er i 2018

planlagt en fortetting med 34 ny e tomter innenfor reguleringsom rådet. Dette gjelder fortetting i områder

med eksisterende hytter og utvidelse med nye tomter i områder i nnenfor reguleringsom rådet der det ikke

er bebyggelse i dag. De 34 nye tomtene er innarbeidet i denne r eviderte vann og avløpsplanen for hytte

området. Anbefaling av avløpsløsninger for de 34 nye tomtene, s amt de to tomtene fra 2008 planen der

beliggenhet er justert i 2018, fremkommer av tabell 9 3.
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Figur 2 1: K a r t  s o m  v i s e r  r e g u l e r i n g s o m r å d e t ,  m e d  e k s i s t e r e n d e  h y t t e r  o g  nye hyttetomter, for Bysmarka og

Ringstad hyttefelt, datert september 2006. Dette reguleringskar tet danner grunnlag for vann og

avløpsplan utarbeidet i februar 2008.
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Figur 2 2: K a r t  s o m  v i s e r  r e g u l e r i n g s o m r å d e t ,  m e d  e k s i s t e r e n d e  h y t t e r  o g  34 nye hyttetomter, for Bysmarka og

Ringstad hyttefelt, datert august 2018. Dette reguleringskartet danner grunnlag for revidert vann

og avløpsplan utarbeidet i september 2018. Mørk oransje tomter angir nye tomter i 2018.
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Bysmarka og Ringstad hytteområd e ligger 385 410 m.o.h, på øst siden av Trevatn i Søndre Land kommune.

Se beliggenhet av hytteområdet i kartutsnitt i figur 2 3 nedenf or, samt i vedlegg 1. Hytteområdet består av

noe skogsområder og en del mer å pne områder der skogen er hogd ned, samt større myrområder i den

sydvestlige delen av hyttefeltet.

Vannforsyning vil bli basert på borebrønner i fjell og det anbe fales separate avløpsrenseanlegg for den

enkelte hyttetomt.

Figur 2 3: K a r t u t s n i t t  s o m  v i s e r  b e l i g g e n h e t  a v  h y t t e o m r å d e t ,  p å  ø s t s i d e n  av Trevatn

3 SØK N AD O M R AM M E TI LLATE LSE
Det søkes om rammetillatelse for utslipp av renset avløpsvann f ra hytter som inngår i vann og avløps

planen for det aktuelle hytteområdet.

Søker er:

Bysmarka AS, v/Lars Wilhelm Gr øholt, Møbelvegen 2a, 2860 Hov

Korrespondanse i saken sendes søke re, eventuelt med kopi til NI BIO, Postboks 115, 1431 Ås.
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4 SØK N AD E N S O M F AN G
Vann og avløpsplanen omfatter søknad om å etablere avløpsrense anlegg for mottak og rensing av avløps

vann fra totalt 134 hyttetomter i det aktuelle hytteområdet . Siden den opprinnelige vann og avløpsplanen

ble utarbeidet i 2008, er vannfor syning og avløpsrenseanlegg fo r mange av hyttetomtene etablert for flere

år siden. Det fremkommer imidler tid ingen oversikt over for hvi lke tomter dette gjelder, eller status for

disse løsningene i denne reviderte vann og avløpsplanen. Ved b efaring i hytteområd et i juni 2018, er det

imidlertid gjort registrering av de brønner som ble observert i områdene rundt de pla nlagte, nye tomtene.

Det er imidlertid ikke gjort noen fullstendig kartlegging av et ablerte brønner i hele hytteområdet.

Avløpsmengder og karakter

Vann og avløpsplanen omfatter hovedsakelig nye hytter og hytte r av nyere dato. Det forventes generelt

relativt høy sanitærstandard, og det tas utgangspunkt i utslipp av opp til 700 liter gråvann per døgn fra hver

hytte. Gråvannet vil komme fra vas ker, dusjer, kjøkkenavløp og vaskemaskiner. Toalettavløp skal behandles

separat.

Renseanleggenes oppbygging

Det skal benyttes kildeseparerende løsninger med toalettavløp t il avløpsfri toalettløsning (eksempel tett

tank, biologisk toalett eller fo rbrenningstoalett), og lokal be handling av gråvann. Det er i store deler av

hytteområdet relativt tett bebyggelse og marginale løsmasseforh old, samt at det er etablert flere separate

drikkevannsbrønner i området. Det er eventuelle drikkevannsbrøn ner i nærområdet, lokale grunnforhold

og avstander til annen bebyggels e som avgjør hvordan gråvann sk al renses for den enkelte eiendom.

Ut fra dette, vil følgende renseløsninger være aktuelle i områd et:

Kildeseparerende løsning med prefabrikkert biofilteranlegg for gråvann og utslipp av renset vann til

infiltrasjonsfilter i stedlige jordmasser. Separat og avløpsfri toalettløsning

Kildeseparerende løsning med rensing av gråvann i oppbygd infil trasjonsfilter med tilkjørt sandlag

(jordhaug). Separat og avløpsfri toalettløsning

Kildeseparerende løsning med r ensing av gråvann i grunt infiltr asjonsfilter i stedlige jordmasser.

Separat og avløpsfri toalettløsning

Beskrivelse av anbefalt avløpsløsning for den enkelte hytteeien dom er beskrevet i tabell 9 2 og 9 3.

Valg av renseløsning og renseanleggenes lokalisering

Valg av avløpsløsning og forslag til plassering er gjort på gru nnlag av grunnundersøkelser utført av person

med nødvendig jord og avløpsfaglige kompetanse. Eventuelle kum mer som må tømmes for slam skal

plasseres slik at de kan tømmes med slamsugebil. Anbefalt lokal isering av infiltrasjons /utslippsfiltre

fremgår av kart i vedlegg 2 og 3.

Resipient

Det er ingen større bekker eller elver hytteområdet, men hytteo mrådet grenser ned mot Trevatn både i syd

og vest. Det er imidlertid ikke aktuelt å lede renset avløpsvan n direkte til Trevatn. Renset vann fra rense

anleggene infiltreres derfor i stedlige og tilkjørte jordmasser . Infiltrert vann ledes til grunnvann og sigevann
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i stedlige jordmasser. Jordmassene i området består i hovedsak av morene, og myr/torvmark i den syd

vestlige delen av hytteområdet. Berggrunnen består av gneis. Ho vedstrøkretningen i området er tilnærmet

nord syd og lagene faller normalt mot øst.

Forventet renseeffekt

Det forventes høy renseeffekt med hensyn til forurensningsstoff er som fosfor, organisk stoff og smittestoff,

samt tilfredsstillende renseeffekt slik at lokalt overflatevann ikke får endret tilstand som følge av innlagt

vann i hyttene. Det er viktig a t lokale drikkevannskilder ikke forurenses, samt at det ikke oppstår forurens

ningskonflikter mellom utslipp av avløpsvann og brukerinteresse r i området.

Ansvarlig for bygging

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

Ansvarlig for drift

Eier av anleggene vil stå ansvarlig for driften. Alle mindre av løpsanlegg har behov for et minimum av

oppfølging og vedlikehold for å fungere som forutsatt. Det anbe fales at det inngås drifts og vedlikeholds

avtale med godkjent foretak for oppfølging av renseanleggene. D et er viktig at renseanleggene fungerer

tilfredsstillende til enhver tid slik vannforekomster ikke forr inges, drikkevannskilder forurenses eller det

oppstår lokale forurensningsko nflikter mellom utslipp av avløps vann og brukerinter esser i området.

5 G R U N N LAG F O R VALG AV R E N SE LØSNI N G E R
Hyttebebyggelsen i Bysmarka og R ingstad hytteområde ligger slik til at tilknytning til større fellesanlegg ikke

er realistisk. Det foreligger ikke planer om å legge ledningsne tt slik at avløpsvannet kan ledes til kommunalt

renseanlegg eller privat fellesanlegg. Under slike forhold infi ltreres avløpsvannet no rmalt i stedlige jord

masser, dersom disse er egnet.

Området domineres hovedsakelig av morene med generelt tynt dekk e over fjell, samt l okale områder med

myr. Det er generelt marginale g runnforhold i området og muligh etene for rensing av avløpsvann i stedlige

jordmasser er begrenset. I hele hytteområdet er det generelt te tt hyttebebyggelse, og det er etablert

mange separate drikkevannsbrønne r i hyttefeltet. Ut fra dette, anbefales det at toa lettavløp behandles

separat i avløpsfrie toalettløs ninger, og at gråvannet ledes ti l renseanlegg med lokalt utslipp av renset

vann. Gråvannet skal renses i oppbygde eller grunne infiltrasjo nsanlegg etablert i stedlige jordmasser,

oppbygde infiltrasjonsanlegg med tilkjørt sandlag (jordhauganle gg) eller prefabrikkerte gråvannsrense

anlegg (biofiltre for gråvann) m ed utslipp av renset vann til i nfiltrasjonsfiltre i stedlige jordmasser.

Avløpsanleggene dimensjoneres i henhold til kravene i følgende VA/Miljø Blader:

Nr. 48: Slamavskiller

Nr. 59: Lukkede infiltrasjonsanlegg

Nr. 60: Biologiske filtre for gråvann

Toalettløsninger vil primært være WC til tett tank, biologiske toaletter eller forbrenningstoaletter.

Vannforsyningsanlegg vil bli basert på borebrønner i fjell. Det anbefales i størst mulig grad å etablere felles

borebrønner for flere hytter samlet.
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D E L 2

U N D E R SØ K E LSE R O G VALG AV AVLØ P SLØ SNI N G E R
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6 DI M E N SJO N E R E N D E VAN N M E N G D E
Reguleringsplan for Bysmarka og R ingstad hyttefelt, besto i 200 8 av eksisterende hytter og ubebygde

hyttetomter. I alt 100 enheter, som alle inngikk i vann og avl øpsplanen fra februar 2008. To hytter i

området (gnr/bnr. 62/83 og 62/88) hadde i 2008 godkjente avløps anlegg, og ble ikke beskrevet ytterligere i

vann og avløpsplanen.

I denne rapporten, som er en revisjon av vann og avløpsplanen fra februar 2008, inngår i tillegg 34 nye

tomter i hyttefeltet, samt to to mter fra 2008 planen der beligg enhet er justert noe. De t vil si at totalt 134

hyttetomter inngår i denne revider te vann og avløpsplanen. Det te dreier seg hovedsakelig om hytter av

nyere dato og hyttetomter som sk al bebygges. Ut fra dette forve ntes høy sanitær standard i hyttene, og

dermed potensielt høyt vannforbruk per døgn.

I henhold til VA/Miljø Blad nr. 100, Avløp i spredt bebyggelse – valg av løsning , settes dimensjonerende

gråvannmengde for en helårsbolig til 700 liter per døgn og en b elastning på 5 pe. 1 brukerdøgn i hytte med

innlagt vann, men uten vannklose tt settes til 150 liter per døg n og 0,75 pe. For store hytter og hytter med

høy sanitærteknisk standard eller hyppig bruk, anbefales det å dimensjonere avløpsanlegget som for hel

årsbolig, dvs. et vannforbruk p å 700 liter gråvann per døgn og en belastning på 5 pe.

Nye hytter har normalt høyere sanitærteknisk standard enn eldre hytter, og disse må dimensjoneres som

for bolig, dvs. 700 liter grå vann per døgn per hytte.

I beskrivelse av de anbefalte avl øpsløsningene, er det tatt utg angspunkt i hytter med høy sanitærstandard,

og dimensjonerende vannmengde er satt til 700 liter gråvann per døgn. Dette på bakgrunn av at det

erfaringsmessig ofte etableres både dusj og oppvaskmaskin på ny ere hytter med innlagt vann .

Dersom det for noen hyttene ønskes innlagt vann, men enklere, s anitærteknisk standard, må planlagte

sanitærløsninger, samt antall sengeplasser og planlagt bruk av hytta, beskrives og kommunen som

forurensningsmyndighet må vurder e om gråvannsløsning dimensjone rt og utformet for 350 liter gråvann

per døgn kan etableres. Utslipp av renset vann skal etableres s om beskrevet i denne rapporten.

Vann fra taknedløp, dreneringer eller annet vann som ikke komme r fra sanitærinstallasjoner, skal ledes

utenom renseanleggene. Dersom det installeres badestamper eller store boblebad, skal disse ha separate

renseenheter og vann fra disse skal ikke tilføres renseanleggen e.

Toalettavløpet skal behandles se parat. Det skal etableres avløp sfrie toalettløsninger, som WC til tett tank,

biologisk toalett eller forbrenningstoalett.
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7 G R U N N F OR H O LD O G M ASSE N E S E G E N SK AP E R SO M

R E N SE M E DI U M
Hyttebebyggelsen i Bysmarka og Ringstad hyttefelt ligger langt fra offentlig avløpsledni ngsnett. Under slike

forhold ønsker miljøvernmyndighet ene normalt at avløpsvann rens es i stedlige jordmasser. Grunnunder

søkelser for klarlegging av mulighetene for infiltrasjon er gje nnomført ved overflatekartlegging med

inspeksjonsbor og graving i vegskr åninger. Det er gjort undersø kelse på hver enkelt tomt innenfor det

aktuelle området.

7.1 Beskrivelse av jordmasser og berggrunn
Bysmarka og Ringstad hyttefelt ligger på østsiden av Trevatn, 3 85 410 m.o.h. Løsmassene i området består

av jorddekket mark i veksling med bart fjell. Jordmassene domin eres av morene og my r/torvjord. Morenen

må karakteriseres som sandig. De n høyest beliggende delen av om rådet domineres av tynt og usammen

hengende jorddekke over fjell. Generelt har jorddekket større t ykkelse i lavere områd er enn i områder som

ligger høyere i terrenget. Myr og torvmark fremkommer hovedsake lig i den sydvestlig delen av hyttefeltet.

Berggrunnen består av gneis, med s trøkretning tilnærmet nord sy d og fall hovedsakelig mot øst. Jords

monnet har generelt liten lagri ngsfasthet og en tykkelse på 30 80 cm. Under jordsmonnet er det fastere

masser (se beskrivelse av jordma ssenes vannledningsevne i kap. 7.2). I perioder med stor nedbør og

snøsmelting dannes det et temporært og hengende grunnvann oppå den faste morenen, se eksempel i

figur 7 1 nedenfor.

Figur 7 1:

Eksempel på sammenheng

mellom vannledningsevne og

dybde under terrengoverflaten
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Figur 7 2 og 7 3 nedenfor viser k vartærgeologisk kart over områ det, samt kart som viser løsmassenes

infiltrasjonsevne. Som det fremk ommer av kartene beskrives det at løsmassenes i om rådet har en viss

mektighet og infiltrerbarhet. Befaring i området viser imidlert id at løsmassene i enkelte deler av hytte

området er mer varierte og margi nale enn det som fremkommer av disse kartene. Det er også enkelte

mindre myrområder med høy fuktighet, og dermed ikke optimale lø smasser for infiltrasjon.

Figur 7 2: K v a r t æ r g e o l o g i s k  k a r t  o v e r  d e t  aktuelle hytteområdet. Kilde: www.ngu.no

Figur 7 3: K a r t  s o m  v i s e r  j o r d m a s s e n e s  i n f  iltrasjonsevne i det aktuelle h ytteområdet. Kilde: www.ngu.no
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7.2 Jordmassenes vannledningsevne
Jordmassenes vannledningsevne benyttes til bestemmelse av hydra ulisk kapasitet og som grunnlag for

anleggsutforming og belastning. Jordmassenes vannledningsevne e r bestemt på grunnlag av felt

observasjoner og empirisk materi ale fra sammenlignbare jordarte r.

I den delen av morenen som har liten lagringsfasthet er vannled ningsevnen stipulert til 3 7 meter per døgn.

I underliggende morene med stor lagringsfasthet er vannlednings evnen lavere og stipulert til mindre enn 1

meter per døgn. Lokalt er det morene med høyere vannledningsevn e.

7.3 Jordmassenes hydrauliske kapasitet
Der det kreves sikre tall for hydraulisk kapasitet må det gjenn omføres prøveinfiltrasjon. Alternativet er

beregninger basert på data innsamlet gjennom grunnundersøkelser .

For beregning av hydraulisk kapasitet kan følgende formel benyt tes:

Q = K * M * B * I hvor

Q = Jordmassenes hydraul iske kapasitet  (m3 per døgn)

K = Jordmassenes vannledningsevne (meter per døgn)

M = Jordmassenes nyttbare tykke lse til transport av infiltrert avløpsvann (meter)*

B = Bredden på området som benyttes t i l  t ransport  av inf i l t rer  t avløpsvann (meter)

I  =  Grad ienten på jo rdmassene**

* Lengden på infiltrasjon sgrøft/etterpoleringsgrøft.

** Terrengets helning

Jordmassene i området har generelt begrenset hydraulisk kapasit et. Infiltrert avløpsvann vil i hovedsak
strømme i jordsmonn (det øvre jord laget). Det forventes at bare en begrenset del av avløpsvannet vil
trenge ned i den underliggende, faste morenen. Jordmassenes hyd rauliske kapasitet er stipulert i
beregningseksemplet nedenfor.

For beregning av den hydrauliske kapasiteten i jordmonnet (det øvre jordlaget) kan følgende verdier
benyttes:

K  =  3  m  /  d ø g n  M  =  0 , 3  m  B  =  1 0  m  I  =  7  %  Q = 0,63 m3 per døgn (600 liter per døgn)

For beregning av den hydrauliske kapasiteten i den øvre delen a v den underliggende fastere morenen kan
følgende verdier benyttes:

K  =  0 , 5  m  /  d ø g n  M  =  0 , 4  m  B  =  1 0  m  I  =  7  %  Q = 0,14 m3 per døgn (100 liter per døgn)

Den hydrauliske kapasiteten for eksemplet ovenfor er beregnet til 0,77 m3 per døgn (770 liter per døgn).

Beregningen er basert på konser vative tall og tilsvarer dimensj onerende gråvannsmengde for én hytte med

høy sanitærstandard. Ut fra dette , vurderes det at jordmassene, der infiltrasjonsfiltre er anbefalt etablert,

har tilstrekkelig hydraulisk kapa sitet til å ta imot de aktuell e gråvannsmengdene.
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7.4 Avløpsvannets oppholdstid i jordmassene
De viktigste faktorene for avløp svannets oppholdstid i jordmass er er massenes kornfordeling og vann

ledningsevne, avstand til grunnvann, avstand til overflatevann og gradienten på grunnvannet eller fallet på

tette masser/fjell. For å få si kre tall for vannets oppholdstid i jordmassene, må det gjennomføres prøve

infiltrasjon og tracerundersøkels er. Foreliggende materiale gir ikke grunnlag for å fastsette vannets opp

holdstid i jordmassene på lokalitetene beskrevet i tabell 9 2 o g 9 3. Det er imidlertid grunn til å forvente at

utslipp i henhold til beskrivels er i kapittel 9 og aktuelle ved legg vil gi vannet en oppholdstid i jordmassene

som ikke medfører forurensningsproblemer i overflatevann eller grunnvann. Se også beskrivelser i kapittel

8.1, Valg og dimensjonering av avløpsanlegg.

7.5 Renseeffekt i stedlige jordmasser
Avløpsvann renses generelt meget godt i jord. Forutsetningen er imidlertid at jordmassene har kapasitet til

å ta imot de aktuelle vannmengdene. En reduksjon av fosfor og o rganisk stoff på 80 ti l 99 % er påvist etter

at vannet har strømmet gjennom et svært begrenset jordvolum med naturlig lagring. Best renseeffekt er

påvist i finstoffrike jordmasser. I silt og leirholdige jordar ter er det også registrert en betydelig fjerning av

nitrogen. Årsakene til dette er trolig flere. I finstoffholdige jordmasser er det normalt svært skiftende

tilgang på oksygen. Dette sammen med en karbonkilde gir grunnla g for fjerning av nitrogen ved denitrifika

sjon. I sommerhalvåret tas en de l av nitratet også opp av veget asjon.

Det undersøkte området domineres av sandig/siltig morene og myr . Morenejord har gode egenskaper som

rensemedium. Det er grunn til å forvente høy tilbakeholdelse av fosfor og organisk st off. På grunn av veksl

ende vanninnhold vil det trolig b li aerobe og anaerobe soner i jordmassene. En kan der for også forvente en

betydelig reduksjon av nitrogen pga. denitrifikasjon (nedbrytin g av nitrat til nitrogen og oksygen ved hjelp

av bakterier).

Sykdomsfremkallende organismer (p arasitter, bakterier og virus) holdes effektivt tilbake i de fleste jord

arter. Virksomme mekanismer er b l.a. adsorpsjon og fysisk tilba keholdelse på grunn av trange porer i

jordmassene. Best tilbakeholdelse er vist i jordmasser med fins toff. I slike jordarter er det påvist at

avløpsvann kan være fri for smitt estoff bestemt som termotolera nte koliforme bakterier, etter å ha

perkolert gjennom ca én meter jo rd. Det forventes derfor også høy tilbakeholdelse av smittestof i de

stedlige jordmassene.

Løsmassene i det aktuelle området har en viss mekt ighet og vann ledningsevne. Hyttene ligger generelt

relativt tett. For å utnytte de stedlige jordmassene optimalt, samt sikre tilstrekkelig hydraulisk kapasitet og

tilfredsstillende tilbakeholdels e av forurensningskomponenter, er det viktig at det øvre laget av jordprofilet

(jordsmonnet) utnyttes for rens ing av avløpsvann og etterpoleri ng av renset vann. Det må derfor etableres

grunne og oppbygde infiltrasjonsfiltre.

Kildeseparerende renseløsninger med rensing av gråvann i biofil tre og etterpolering i stedlige jordmasser,

eller gråvannsrensing i grunne el ler oppbygde infiltrasjonsfilt re, forventes å tilfredsstille forurensnings

forskriftens krav til utslipp t il normale og følsomme områder, med renseeffekt på 90% for fosfor og 90% for

organisk materiale. I tillegg fo rventes høy tilbakeholdelse av sykdomsfremkallende organismer.
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8 VAN N F O R SYNI N G O G AVLØP – SAM LE T P LAN
Ved all avløpsplanlegging bør det gjennomføres en samordning me d drikkevannsforsyning i området. Dette

for å unngå forurensningskonflikter mellom utslipp av avløpsvan n og lokale drikkevannskilder.

8.1 Valg og dimensjonering av avløpsanlegg
Avløp fra det undersøkte hytteområ det kan i prinsippet håndtere s på følgende måter:

Etablering av ledningsnett frem t il nærmeste kommunale eller pr ivate ledningsanlegg, som leder
avløpsvann til kommunalt renseanlegg.

Etablering av ledningsnett i hytt eområdet og rensing av avløpsv ann i et felles renseanlegg ved
hyttefeltet.

En kombinasjon av separate anlegg og mindre fellesanlegg.

Separate avløpsanlegg for hver h ytte, evt. i kombinasjon med sm å fellesanlegg for 2 3 hytter

Det er lange avstander til kommunale ledninger og avløpsanlegg, så en slik løsning er ikke et aktuelt

alternativ. Jordmassene i området har ikke hydraulisk kapasitet til å ta imot avløpsvann og rense det i et

felles avløpsanlegg for hele elle r deler av hyttefeltet. En akt uell fellesløsning kan derfor være et filterbed

anlegg eller et mekanisk biologisk kjemisk renseanlegg med utsl ipp til nærliggende van n. Det er imidlertid

ikke planlagt noen former for fe lles avløpsrenseanlegg i hytteo mrådet.

Separate avløpsløsninger for de enkelte hyttetomtene er derfor beskrevet . Ved valg av renseløsninger er det

lagt til grunn at overflatevann og grunnvann ikke skal forurens es. Det er videre lagt t il grunn at utslipp til

grunnen ikke skal gi estetiske ulemper som vegetasjonsendringer , vannutslag til terreng eller overflatenært

vann (forsumping).

En forutsetning for valg av separ ate avløpsanlegg for den enkel te hytteeiendom, fremfor fellesanlegg for

små grupper av hytter, er også at det ikke er lagt føringer om samlet, og i tid konsentrert utbygging i regi av

et utbyggingsselskap. I deler av hytteområdet kan imidlertid fo rholdene ligge til rette for en slik utbygging.

Forutsetninger for valg av renseløsninger

Utforming av infiltrasjonsfiltre m å tilpasses de stedlige grunn forholdene slik at vannet blir tilfredsstillende

renset før det strømmer til grunnvann eller overflatevann. I de t aktuelle hytteområdet har stedlige jord

masser begrenset vannledningsevne og relativt lav hydraulisk ka pasitet. De stedlige jordmassene er derfor

marginale med hensyn til mottak av avløpsvann. Dette tilsier at det i området bør velges renseanlegg som

gjør det mulig å spre avløpsvann over et større område, ikke sa mle store mengder avløpsvann for et større,

felles utslipp. Det anbefales derfor kildeseparerende løsninger med separate og avløpsf rie toalettløsninger

og separate gråvannsanlegg for lo kal behandling og utslipp av g råvann.

Det er de lokale grunnforhold og forurensningsvurderinger på de n enkelte hyttetomt som avgjør hvilken

gråvannsrenseløsning som anbefales:

Prefabrikkert biofilteranlegg for gråvann og utslipp av renset vann til infiltrasjonsfilter i stedlige

jordmasser. Anbefales der jordmassene er ma rginale og/eller har begrenset rensekapasitet, slik at

vannet må være godt renset før det infiltreres i st edlige jordmasser.
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Rensing av gråvann i oppbygd infiltrasjonsfilter med tilkjørt s andlag (jordhaug). Anbefales der

jordmassene har begrenset mektighet, men en viss vannledningsev ne og rensekapasitet.

Rensing av gråvann i grunne infiltrasjonsfilter i stedlige jord masser . Anbefales der jordmassene har

en viss mektighet, vannledni ngsevne og rensekapasitet.

Dimensjonering av biofilter for gråvann og utslippsfilter for r enset vann

VA/Miljø Blad 60, Biologiske filtre for gråvann , beskriver dimensjonering og utforming av biofilteranlegg.

Ved dimensjonerende vannmengde på 700 liter gråvann per døgn, s kal et biofilteranlegg bestå av slam

avskiller på minimum 1,8 m3 (i henhold til VA/Miljø Blad 48, Slamavskiller ) og et biofilter med filterflate på

minimum 4 m2. Renset vann ledes via utløps /inspeksjonskum til utslipps /et terpoleringsfilter i stedlige

og/eller tilkjørte løsmasser. Uts lipps /etterpoleringsfilter ut formes og dimensjoneres i henhold til VA/Miljø

Blad 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg .

VA/Miljø Blad 60 beskriver at u tslippsfilter for renset gråvann skal være på minimum 5 m2, utformet som et

filter på 0,5 x 10 meter. Om filt eret skal etableres som er gru nt filter, på overflaten eller som et oppbygd

filter med tilkjørt sandlag, elle r hvorvidt renset vann skal ti lføres ved selvfall eller trykkfordeling, vil være

avhengig av de lokale forholdene på den enkelte hytteeiendom. D ette er beskrevet for den enkelte eien

dom i tabell 9 2 og 9 3, m ed tilhørende vedlegg.

Dimensjonering av oppbygd infilt rasjonsfilter med tilkjørt sand lag (jordhaug)

Ved etablering av jordhaugfiltre og tilkjøring av sand klasse 2 (støpe eller pussesand), er det sandmassenes

infiltrasjonskapasitet som er be stemmende for dimensjonering av antall m2 filterflate. Sand klasse 2

beskrives å ha infiltrasjon skapasitet på 25 liter per m2 per døgn. Ved hyttebruk inntil 90 bruksdøgn per år

kan infiltrasjonskapasiteten øke s med en faktor på 2 3. Det vil si 50 75 liter per m2 per døgn. Jordhaugfiltre

med tilkjørt sandlag klasse 2 skal ut fra dette ha en filterfla te på 10 14 m2 ved dimensjonerende gråvanns

mengde på 700 liter per døgn. Jor dhaugfiltre utformes og dimens joneres i henhold til VA/Miljø Blad 59,

Lukkede infiltrasjonsanlegg .

For hytteeiendommer der jordhaugf iltre er anbefalt, er utformin g av renseanlegget beskrevet i tabell 9 2 og

9 3, med tilhørende vedlegg.

Dimensjonering av grunne infiltrasjonsfilter i stedlige jordmas ser

Med en stipulert vannledningsevne på 3 6 liter per døgn, sier V A/Miljø Blad 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg ,

at infiltrasjonskapasiteten til jordmassene er 15 25 liter per m2 per døgn. Ved hyttebruk inntil 90 bruksdøgn

per år kan infiltrasjonskapasiteten økes med en faktor på 2 3. Det vil si 30 75 liter per m2 per døgn.

Infiltrasjonsfiltre etablert i stedlige jordmasser skal ut fra dette ha en filterflate på 10 23 m2 ved dimensjo

nerende gråvannsmengde på 700 liter per døgn.

Det er kun for et fåtall hytter i det aktuelle hytteområdet at det er anbefalt etablering av infiltrasjonsfilter

for gråvann i stedlige jordmasser. Anbefalt utforming av rensea nlegg med denne anleggsløsningen er

beskrevet i tabell 9 2, med tilhørende vedlegg. Grunne infiltra sjonsfiltre utformes og dimensjoneres i

henhold til VA/Miljø Blad 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg .
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Lokalisering av infiltrasjonsfiltre

Det er gjennomført registreringer på og rundt alle tomtene inne nfor det aktuelle hytteområdet. Anbefalt

område for lokalisering av infiltrasjonsfiltre er vist i kartut snitt i vedlegg 2A 2G. Anleggstype og filter

plassering er anbefalt ut fra lokale forhold på den enkelte hyt tetomt, eksempel ut fra stedlige jordmasser,

antatt plassering av hytte og adkomstvei, terrengutforming og e ventulle forurensningsmessige forhold.

For noen hyttetomter er plasse ring av infiltrasjonsfilter et an befalt forslag, mens det for andre tomter ikke

finnes noen andre, aktuelle alternativer. For enkelte tomter kan det være a ndre muligheter i nærområdet.

Dette må i så fall avklares gje nnom mer detaljerte grunnundersø kelser. Erfaring tilsier imidlertid at en ikke

kan forventes enklere renseløsninger ved supplerende grunnunder søkelser og flytting av anlegg.

Toalettavløp

Toalettavløp må behandles separat i avløpsfrie toalettløsninger . De mest brukte løsninger er WC til tett

tank, biologisk toalett og forbrenningstoalett. Andre mulige lø sninger er vakuumtoalett og Aquatron

komposteringstoalett.

8.2 Vannforsyning
Vannforsyning til hyttene i området anbefales basert på borebrø nner i fjell. Av drikkevannsforskriften

fremgår at drikkevann ikke skal fo rurenses. For større vannfors yningsanlegg kreves det to uavhengige,

hygieniske barrierer for å sikre tilfredsstillende drikkevannsk valitet. For de mindre vannforsyningsanlegg er

det ikke slike krav, men det er viktig at drikkevann av tilstre kkelig mengde og tilfred sstillende kvalitet sikres

i hvert tilfelle.

Ved revisjon av drikkevannsfors kriften i 2017, ble kravet til d e minste vannforsyningssystemene styrket.

Nytt i forskriften er at det st illes konkrete krav til vannfors yningssystemer som forsyner mer enn en enkelt

bolig eller hytte/fritidsbolig med drikkevann.

Viktige punkter som må ivaretas for de minste vannforsyningssys temene (to hus/hyt ter eller mer);

Alle vannforsyningssystemer må ha en vannverkseier. Vannverkseier er kontaktperson mot
Mattilsynet

Farer som kan true drikkevannet må kartlegges

Drikkevannet skal beskyttes mot forurensning

Råvannet skal behandles

Det må tas prøver og analyser av råvannet og drikkevannet – van nprøver må tas på riktig måte

Det må foreligge et system som sikrer at alt som er nødvendig b lir gjort

Det må foreligge en plan på hva som gjøres om ikke nok vann av tilfredsstillende kvalitet kan
leveres

Fra 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemene være registr ert hos Mattilsynet

Informasjonsheftet for de minste vannforsyningssystemene, samt informasjon om drikkevannforskriften og

veiledning til drikkevannsforskrif ten finnes på nettsiden til m attilsynet; www.mattilsynet.no .
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Avløpsplanleggingen i området er gjennomført med fokus på begre nset risiko for forurensning av grunn

vann og drikkevann. Ved etablerin g av separate avløpsrenseanleg g på den enkelte hyttetomt i et tett

bebygd hyttefelt, blir det imidlertid ofte utfordrende å også s kulle etablere separate drikkevannsbrønner på

den enkelte eiendom. For å begre nse antall borebrønner i hytteo mrådet, anbefales det at det i størst mulig

grad etableres felles vannforsyni ngsanlegg for klynger av hytte r. Dette vil redusere faren for forurensning av

drikkevann.

Det er i kartutsnitt i vedlegg 2A 2G angitt områder anbefalt fo r etablering av vannforsyning i hyttefeltet.

Etablering av borebrønn for drik kevann er ikke et søknads elle r meldepliktig tiltak i henhold til plan og

bygningsloven. Det er derfor vanskelig å ha kontroll med brønne tableringen i et hyttefelt. Erfaringsmessig

velger ofte den enkelte hytteeier å bore egen brønn fremfor å g å sammen med aktuelle hyttenaboer og

etablere felles vannforsyning. Dette uavhengig av om det er anb efalt og beskrevet felles vannforsynings

løsninger i vann og avløpsplan for hytteområdet.

For å sikre etablering av felle s vannforsyningsanlegg som anbef alt i vann og avløpsplanen, oppfordres

derfor grunneier eller utbyggere til å etablere felles borebrøn ner for klynger av hyt ter, fremfor at dette

overlates til de enkelte hytteeiere å løse.

Alternativet til større fellesb rønner, som det erfaringsmessig i mange tilfeller ikke prioriteres å etablere, er

brønner på hver enkelt hyttetomt eller små fellesanlegg for noe n få hytter. Slike brønner anbefales lokali

sert oppstrøms infiltrasjonsfilt re. Ved valg og anbefaling av a vløpsløsning er dette tatt med i vurderings

grunnlaget, men i et tettbebygd hyttefelt er det utfordrende å få til optimale løsninger for alle hyttetomter.

Forslag til områder for lokaliser ing av borebrønner er vist på kart i vedlegg 2. Sprengingsarbeider i hytte

feltet bør reduseres til et minimum da slik virksomhet gir spre kker i fjellet som kan lede urent overflate

vann eller dårlig renset avløpsvann til borebrønner i området. Ved korte avstander fra utslippsfiltre for

avløpsvann til borebrønner nedstrøms bør det også vurderes beho v for montering av UV lampe på vann

inntaket slik at vann av tilfre dsstillende hygienisk kvalitet s ikres.

9 B E SK RI VE LSE AV SE P AR ATE AVLØP SLØSNI N G E R
Som tidligere beskrevet, planlegges det separate avløpsanlegg p å den enkelte hytteeiendom. Det anbefales

kildeseparerende avløpsløsninger med toalettavløp til separat, avløpsfri toalettløsni ng og lokal behandling

av gråvann i hele hytteområdet.

Ved valg av avløpsløsning er det lagt vekt på at overflatevann og grunnvann ikke skal forurenses. Det er

også vektlagt at renseanlegget ikke skal gi estetiske ulemper.

Dersom det installeres svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann

fra disse skal ikke tilføres renseanleggene.

9.1 Gråvannsrenseanlegg alternativer
Gråvannet renses i biofilteranlegg før utslipp til stedlige jor dmasser, i oppbygde jordhaugfiltre med tilkjørt

sandlag eller i grunne infiltrasjonsfiltre etablert i stedlige jordmasser. Valg av gråvannsløsning er basert på

lokale grunnforhold og forurensningsvurderinger for den enkelte hyttetomt.
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Det er nedenfor gitt kort beskrivelse av de ulike alternativene .

9.1.1 Biofilteranlegg for gråvann

Kompakte filtre for gr åvann benyttes mye i h yttefelt i kombinas jon med WC til tett tank, biologiske toalett,

eller forbrenningstoalett. VA/Miljø Blad 60, Biologiske filtre for gråvann , gir en beskrivelse av utforming og

dimensjonering av biologiske gråvannsfiltre.

Et biofilteranlegg for rensing av gråvann fra hytte med høy san itærstandard vil bestå av følgende

komponenter:

- Slamavskiller for gråvann på minimum 1,8 m3

- Pumpekum eller integrert pumpesump med pumpe og alarm for høyt vannivå

- Biofilter med filterflate på minimum 4 m2

- Utløps /inspeksjonskum, alternativt med pumpe og alarm for høyt vannivå

- Utslipps /etterpoleringsfilter ; grunt filter eller oppbygd filt er med tilkjørt sandlag

Beskrivelse av renseløsning og utslipps /etterpoleringsfilter f or den enkelte hytteeiendom er vist i tabell 9 2

og 9 3, med tilhørende vedlegg.

Figur 9 1: Prinsippskisse av gråvannsr enseanlegg med kompakt gråvann sfilter. Utløps /inspeksjonskum og

etterpoleringsfilter er ik ke med på prinsippskissen

Fra hytta renner avløpsvannet med selvfall til slamavskiller, o g videre med selvfall til separat pumpekum

lokalisert i nærheten av slamavs killeren. Alternativet til sepa rat pumpekum er integrert pumpesump i

slamavskilleren. Det skal monteres alarm for høyt vannivå i pum pekummen/ sumpen. Det anbefales å

benytte lys og eventuelt lyd som varselsignal. Fra pumpekum pum pes det slamavskilt e avløpsvannet til

sentralt plassert dyse i biofilt erkummen. Dyse sørger for jevn fordeling over hele filt erflaten i biofilter

kummen. Fra utløps /oppsamlingsrøret i bunnen av biofilterkumme n, ledes renset vann med selvfall til

utløps /inspeksjonskum. Herfra pumpes renset vann til utslipps /etterpoleringsfilter etablert i stedlige

jordmasser. Avhengig av lokale gru nnforhold etableres utslipps /etterpoleringsfilteret som et grunt filter i

øvre jordlag eller som et oppbygd filter med tilkjørt sandlag.
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9.1.2 Jordhaugfilter for gråvann

Oppbygd infiltrasjonsfilter, jordhaug , i kombinasjon med avløpsfri toa lettløsning, anbefales for noe n av

hyttetomtene der det er sandholdige jordmasser med en viss mekt ighet. VA/Miljø Blad 59, Lukkede

infiltrasjonsanlegg , gir en beskrivelse av dimensjonering og prinsipper for infilt rasjonsanlegg av ulike typer.

Et jordhauganlegg for rensing av gråvann fra hytte med høy sani tærstandard vil bestå av følgende

komponenter:

- Slamavskiller for gråvann på minimum 1,8 m3

- Pumpekum eller integrert pumpeka mmer i slamavskiller, med pumpe og alarm for høyt vannivå

- Oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag

Beskrivelse av renseløsning og op pbygd infiltrasjonsfilter med tilkjørt sandlag for den enkelte hytteeiendom

er vist i tabell 9 2 og 9 3, med tilhørende vedlegg.

Figur 9 2: P r i n s i p p s k i s s e  ( t v e r r s n i t t )  a v  jordhaugfilter for rensing av g råvann

Fra hytta renner avløpsvannet med selvfall til slamavskiller, o g videre med selvfall til separat pumpekum

lokalisert i nærheten av slamavs killeren. Alternativet til sepa rat pumpekum er integrert pumpekammer i

slamavskiller. Det skal monteres alarm for høyt vannivå i pumpe kummen/ kammeret. Det anbefales å

benytte lys og eventuelt lyd som varselsignal. Fra pumpekum/ ka mmer pumpes det slamavskilte avløps

vannet til fordelingsrør i det oppbygde infiltrasjonsfilteret. Infiltrert avløpsvann fordeles ut i fordelingslaget

og strømmer ned i tilkjørte sandm asser og videre ut i stedlige jordmasser.

9.1.3 Grunt infiltrasjonsfilter for gråvann i stedlige jordmasser

Grunne infiltrasjonsfilter for gråvann i stedlige jordmasser i kombinasjon med avløpsfri toalettløsning,

anbefales for noe få hyttetomter der det er sandholdige jordma sser med relativt god mektighet og for

øvrig gunstige grunnforhold. VA/Miljø Blad 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg , gir en beskrivelse av

dimensjonering og prinsipper for infiltrasjonsanlegg av ulike t yper.

Et infiltrasjonsfilter for rensing av gråvann fra hytte med høy sanitærstandard vil bestå av følgende

komponenter:
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- Slamavskiller for gråvann på minimum 1,8 m3

- Pumpekum eller integrert pumpeka mmer i slamavskiller, med pumpe og alarm for høyt vannivå

- Grunt infiltrasjonsfilter etablert i stedlige jordmasser

Beskrivelse av renseløsning og grunt infiltrasjonsfilter for de n enkelte hytteeiendom er vist i tabell 9 2 og

9 3, med tilhørende vedlegg.

Figur 9 3: P r i n s i p p s k i s s e  a v  g r u n t  i n f i l t r a s j o n s f i l t e r ,  e t a b l e r t  i  s t e d l i  ge jordmasser

Fra hytta renner avløpsvannet med selvfall til slamavskiller, o g videre med selvfall til separat pumpekum

lokalisert i nærheten av slamavs killeren. Alternativet til sepa rat pumpekum er integrert pumpekammer i

slamavskiller. Det skal monteres alarm for høyt vannivå i pumpe kummen/ kammeret. Det anbefales å

benytte lys og eventuelt lyd som varselsignal. Fra pumpekum/ ka mmer pumpes det slamavskilte avløps

vannet til fordelingsrør i infilt rasjonsfilteret. Infiltrert av løpsvann fordeles ut i fordelingslaget og strømmer

videre ut i stedlige jordmasser

9.2 Beskrivelse av gråvannsløsning for den enkelte hyttetomt
I tabell 9 2 og tabell 9 3 på de neste sidene, er det beskrevet gråvannsløsning for den enkelte hyttetomt i

det aktuelle området.

Tabell 9 2 gir oversikt over de 100 tomtene som ble vurdert i d en opprinnelige planen fra februar 2008. Ved

revisjon av planen (2018) er det ikke gjort noen endringer i ta bell 9 2, eller vedleggene som følger denne

tabellen. Flere av tomtene som er beskrevet her har blitt bebyg d siden 2008, og avløpsanl egg er etablert på

disse eiendommene i henhold til beskrivelser gitt i 2008 planen . Flere tomteeiere kan også være i prosess i

forhold til å etablere renseanlegg i henhold til disse beskrive lsene.

Ved revisjon av vann og avløpspl anen er det ikke gjort noen en dringer i vedlegg som følger av tabell 9 2.

Vedleggene, med beskrivelse av anbefalte løsninger for den enke lte hytteeiendom, er basert på retnings

linjer, normer og beste praksis som var gjeldene i 2008 da aktu elle beskrivelsene ble utarbeidet.

Tabell 9 3 viser oversikt over anbefalte gråvannsrenseløsninger for de 34 nye tomtene i Bysmarka og

Ringstad hyttefelt. Beskrivelse av anbefalte løsninger er gitt i egne vedlegg til tabell 9 3.
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Anbefalte gråvannsløsninger for de 34 nye tomtene i Bysmarka og Ringstad hyttefelt, samt de to tomtene

fra 2008 planen der beliggenhet e r justert, er bes krevet i egne vedlegg utarbeidet i henhold til dagens

retningslinjer, normer og beste praksis (2018).

Alternative renseløsninger og/eller lokalisering av infiltrasjo nsfiltre

Anbefalte avløpsløsninger, som beskrevet i tabell 9 2 og 9 3 me d vedlegg, samt for øvrig i denne rapporten,

skal følges dersom ikke mer det aljerte grunnundersøkelser dokum enterer en annen mulig løsning. Annen

løsning enn det som er beskrevet i denne søknaden må godkjennes av kommunen i egen søknad .

9.2.1 Beskrivelse av gråvannslø sning for tomter fra 2008

For eksisterende hytte r og et stort antall tomter ble infiltras jonsfiltrene i 2007/08 loka lisert i felt på grunn

lag av avstand fra et objekt (eksempel hytte eller grensepåle) og kompassretning (se vedlegg 3). Lokaliteter

for infiltrasjonsfiltre på ubeby gde tomter ble i stor utstrekni ng merket med røde stikk, se figur 9 4 neden

for. Tomtepåler for 7 tomter ble lokalisert med hånholdt GPS (s e tabell 9 1). Infiltrasjonsfiltrene kan

lokaliseres ut fra tomtepålenes p osisjon med målebånd og kompas sretning.

Figur 9 4: Stikke som viser lokalisering av infiltrasjonsfiltre (2007/08 ).



H e n s e l  o g  K ø h l e r  2 6
N I B I O  R A P P O R T

Tabell 9 1: Koordinater for UTM Sonebelte 32V på planlagte infiltrasjonsfil tre.

GPS nummer/tomte nr.
(se vedlegg 2A, 3B og 3C)

Objekt (se vedlegg 2A) Nord Øst

Ny 1/P140 Tomtepåle 577878 6725383

Ny 2/P139 Tomtepåle 577882 6725423

Ny 3/P138 Tomtepåle 577854 6725423

Ny 4/P136 Tomtepåle 577825 6725364

Ny 6/P136 Tomtepåle 577803 6725425

Ny 8/P141 Tomtepåle 577863 6725336

Ny 10/P142 Tomtepåle 577863 6725294

Tabell 9 2 på de neste sider vi ser anbefalte gråvannsrenseløsni nger for de 100 hytteto mtene som var med i

den opprinnelige vann og avløpsp lanen fra februar 2008. Kolonn e 2 viser anbefalt avl øpsløsning, mens det

i kolonne 3 er det gitt en nærmere beskrivelse av den aktuelle renseløsningen, samt gitt henvisning til

aktuelle vedlegg der avløpsløsningen er beskrevet mer detaljert .

Alle hyttene skal ha separat toalettløsning, unntatt hytte på g nr/bnr. 62/88. For denne hytta var utslipps

tillatelse gitt og avløpsløsning for totalavløp (toalettavløp o g gråvann) etablert før 2008 planen ble

utarbeidet. Reduksjon i filterflat e ved bruk av in filtrasjonska mre fremgår ikke av tabellen, men er beskrevet

i vedleggene.

For kart som viser lokalisering av de enkelte hyttetomtene, er det henvist til vedlegg 2A, 2B og 2C. For

skisse av den enkelte hyttetomt med inntegning av infiltrasjons filter er det henvist til vedlegg 3A 3P.

Ved revisjon av vann og avløps planen i 2018 (denne rapporten), er det ikke gjort noe n endringer i tabell

9 2 eller vedlegg som følger denne.

Beliggenhet av tomtene 23 og 25 er justert noe i 2018. Dette er bemerket i tabell 9 2 nedenfor. Se

kommentar i rødt.

I reguleringskart utarbeidet i 2018, se vedlegg 2D, er det beny ttet andre tomtenummer enn kartgrunn

laget som ble benyttet ved utar beidelse av planen i 2008, se ve dlegg 2A – 2C. For å kunne finne igjen

tomtene fra 2008 planen i kartgr unnlaget fra 2018, er det i tab ell 9 2 under tomtenummer benyttet i

kartgrunnlag fra 2008, sat t inn tomtenummer so m er benyttet i r eguleringskart fra 2018 (se blå

nummer).
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Tabell 9 2: Anbefalte avløpsløsninger for hyttetomter i Bysmarka og Ringsta d hyttefelt, 2008.

Blått tomtenummer henviser til to mtenummer i regu leringskart fr a 2018, se vedlegg 2D.

Tomt nr.

Gnr/bnr

(tomtenr.

2018 kart)

Anbefalt avløpsløsning
Spesifisering av anleggsutforming.

Henvisning til vedlegg

Se vedlegg 2A og 3A

62/53

(22)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 12, 14, 15, 16 og 17

62/74

(24)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/82

(23)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Det er satt ned et lite gråvan nsrenseanlegg type Vera F1.
Ved befaringen hadde anlegget i liten grad vært tilført
gråvann.

Anbefalt losning er: Slamavs killer med våtvolum på 2 m3,
pumpekum og jordhauginfiltrasjonsfilter med filterflate på
12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/89

(21)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

66/1

(1)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

66/110

(2)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

Se vedlegg 2A og 3B

Ny 2

(5)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 12 , 14, 15, 16 og 17
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Tomt nr.

Gnr/bnr

(tomtenr.

2018 kart)

Anbefalt avløpsløsning
Spesifisering av anleggsutforming.

Henvisning til vedlegg

Ny 3

(4)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 12 , 14, 15, 16 og 17

Ny 4

(3)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 12 , 14, 15, 16 og 17

Ny 6

(10)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 12 , 14, 15, 16 og 17

Ny 5, 7 og
20

(10, 11
og 14)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 13 , 14, 15, 16 og 17

62/52

(19)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilte, og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

Se vedlegg 2A og 3C

Ny 1

(8)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 13 , 14, 15, 16 og 17

Ny 8

(12)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 12 , 14, 15, 16 og 17

Ny 10

(13)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17
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Tomt nr.

Gnr/bnr

(tomtenr.

2018 kart)

Anbefalt avløpsløsning
Spesifisering av anleggsutforming.

Henvisning til vedlegg

62/75

(25)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Det er satt ned et lite gråvan nsrenseanlegg type Vera F1.
Kontroll av anlegget viste at det hadde vært overbelastet.

Anbefalt losning er: Slamavs killer med våtvolum på 2 m3,
pumpekum/ sump, biofilter og jordhauginfiltrasjonsfilter
med filterflate på 5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

62/85

(17)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

62/87

(18)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

Se vedlegg 2A og 3D

Tomt 23 28

2008 2018

23 = 31

24 = 32

25 = 40

26 = 29

27 = 30

28 = 28

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

For tomtene 23 (nr. 31 i 2018 kart,
se vedlegg 2E) og 25 (nr. 40 i 2018
kart, se vedlegg 2E), er det i 2018
gjort mindre justeringer av
beliggenhet av tomtene. Anbefalt
avløpsløsning for justerte tomter
fremkommer av tabell 9 3.

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 75 m2 for 6 hytter
(25 x 3 m).

Se vedlegg 9 , 17, 18 og 19

62/55

(27)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/62

(35)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 12 , 14, 15, 16 og 17

62/64

(26)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17
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Tomt nr.

Gnr/bnr

(tomtenr.

2018 kart)

Anbefalt avløpsløsning
Spesifisering av anleggsutforming.

Henvisning til vedlegg

62/80

(34)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i grunt infiltrasjons
filter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

62/83

(33)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Anlegget er bygget og tilføres bare gråvann. Toalettavløp
behandles separat. Filteret er på 12 m2 (12 x 1 m).
Tillatelse til utslipp er gitt.

Se vedlegg 2A og 3E

F14

(37)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

F35

(39)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (8 x 1,5 m).

Se vedlegg 5 , 15, 16 og 17

F37

(36)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/68

(38)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/90

(42)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/92

(41)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

Se vedlegg 2A og 3F

F41

(44)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilte, og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17
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62/63

(49)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m)

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/69

(45)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (10 x 1,2 m)
og tykt sandlag.

Se vedlegg 7 , 15, 16 og 17

62/70

(48)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter, og til slutt et jor dhauginfiltrasjonsfilter med
filterflatene på 5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17.

Renset vann vil strømme til Trevatn som diffus avrenning
via fjellsprekker.

62/79

(47)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/91

(46)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

Se vedlegg 2B og 3G

62/45

(50)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

62/76

(55)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (10 x 1,2 m)
og tykt sandlag.

Se vedlegg 7 , 15, 16 og 17

62/78

(51)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Det er satt ned et lite gråvan nsrenseanlegg type Vera F1.
Eiendommen har både hovedhytte og anneks. Bioforsk
Jord og miljø er av den oppfatningen at anlegget er for lite.

Anbefalt losning er: Slamavs killer med våtvolum på 2 m3,
pumpekum og jordhauginfiltrasjonsfilter med filterflate på
12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17
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62/88

(52)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Anlegget er bygget og tilføres gråvann og toalettavløp.
Filteret er på 15 m2 (12 x 1,25 m). Tillate lse til utslipp er
gitt.

62/101

(53)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (10 x 1,2 m)
og tykt sandlag.

Se vedlegg 7 , 15, 16 og 17

T6

(54)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

Se vedlegg 2B og 3H

62/81

(63)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Det er satt ned et lite gråvan nsrenseanlegg type Vera F1.
Kontroll av anlegget viste at det hadde vært overbelastet.

Anbefalt losning er: Slamavs killer med våtvolum på 2 m3,
pumpekum og jordhauginfiltrasjonsfilter med filterflate på
12 m2 (10 x 1,2 m) og tykt sandlag.

Se vedlegg 7 , 17, 18 og 19

62/86

(58)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/95

(60)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/96

(59)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

F11

(62)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (10 x 1,2 m)
og tykt sandlag.

Se vedlegg 7 , 15, 16 og 17

F12

(61)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (10 x 1,2 m)
og tykt sandlag.

Se vedlegg 7 , 15, 16 og 17
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Se vedlegg 2B og 3 I

62/65

(71)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilte, og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

62/93

(64)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (10 x 1,2 m)
og tykt sandlag.

Se vedlegg 7 , 15, 16 og 17

62/94

(69)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

F18

(65)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter, og til slutt et jor dhauginfiltrasjonsfilter med
filterflatene på 5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

F23

(70)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (10 x 1,2 m).

Se vedlegg 6 , 15, 16 og 17

Se vedlegg 2B og 3J

F42

(79)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

F45

(80)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

F53

(77)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

Ny 9

(78)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (10 x 1,2 m).

Se vedlegg 6 , 17, 18 og 19
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Ny 10

(81)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (10 x 1,2 m)
og tykt sandlag.

Se vedlegg 7 , 15, 16 og 17

Ny 11

(82)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

Se vedlegg 2B og 3K

F4

(87)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

F29

(84)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (10 x 1,2 m)
og tykt sandlag.

Se vedlegg 7 , 15, 16 og 17

F32

(86)

Slamavskiller og stø tbelastet grunt
infiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og grunt
infiltrasjonsfilter med filterflate på 10 m2 (12 x 0,8 m).

Se vedlegg 4 , 15, 16 og 17

62/66

(83)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

63/73

(88)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet grunt
infiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilte, og grunt infiltrasjon sfilter med filterflate på 5 m2

(10 x 0,5 m).

Se vedlegg 10 , 14, 15, 16 og 17

Se vedlegg 2C og 3L

62/60

(103)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet grunt
infiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og grunt infiltrasjon sfilter med filterflate på 5 m2

(10 x 0,5 m).

Se vedlegg 10 , 14, 15, 16 og 17

F28

(95)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17
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F38

(94)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

Ny 12

(96)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m)
og tykt sandlag.

Se vedlegg 8 , 17, 18 og 19

Uten nr.

(97)

Slamavskiller og stø tbelastet grunt
infiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og grunt
infiltrasjonsfilter med filterflate på 10 m2 (12 x 0,8 m).

Se vedlegg 4 , 15, 16 og 17

Se vedlegg 2C og 3M

62/67

(93)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/72

(121)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Det er satt ned et lite gråvan srenseanlegg type Vera F1.
Kontroll av anlegget viste at det ikke hadde vært
overbelastet.

Anbefalt løsning er: Slamavs killer med våtvolum på 2 m3,
pumpekum og jordhauginfiltrasjonsfilter med filterflate på
12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

62/77

(91)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i grunt infiltrasjons
filter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og grunt infiltrasjon sfilter med filterflate på 5 m2

(10 x 0,5 m).

Se vedlegg 10 , 14, 15, 16 og 17

F2

(89)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

F6

(90)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 12 , 14, 15, 16 og 17
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F24

(92)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

Se vedlegg 2C og 3N

62/71

(117)

Slamavskiller og stø tbelastet grunt
infiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og grunt
infiltrasjonsfilter med filterflate på 10 m2 (12 x 0,8 m).

Se vedlegg 4 , 15, 16 og 17

F30

(122)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

F31

(119)

Slamavskiller og stø tbelastet grunt
infiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og grunt
infiltrasjonsfilter med filterflate på 10 m2 (12 x 0,8 m).

Se vedlegg 4 , 15, 16 og 17

Ny 13

(115)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 17, 18 og 19.

Det kan bygges en felles støtbelaster for jordhauginfiltra
sjonsfilteret og felles jordha uginfiltrasjonsfilter med Ny 14

Ny 14

(116)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 17, 18 og 19.

Det kan bygges en felles støtbelaster for jordhauginfiltra
sjonsfilteret og felles jordha uginfiltrasjonsfilter med Ny 13

Ny 15

(123)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

Se vedlegg 2C og 3O

62/57

(130)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17
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62/58

(126)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

F16

(127)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

Ny 16

(124)

Slamavskiller og støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og jord
hauginfiltrasjonsfilter m ed filterflate på 12 m2 (12 x 1 m).

Se vedlegg 8 , 15, 16 og 17

Ny 17

(128)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

Ny 18

(129)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

Se vedlegg 2C og 3P

62/54

(133)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Det er satt ned et lite gråvan srenseanlegg type Vera F1.
Kontroll av anlegget viste at det hadde vært overbelastet.

Anbefalt løsning er: Slamavs killer med våtvolum på 2 m3,
pumpekum/ sump, biofilter og jordhauginfiltrasjonsfilter
med filterflatene på 5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

62/56

(131)

Slamavskiller og stø tbelastet grunt
infiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum og grunt
infiltrasjonsfilter med filterflate på 10 m2 (12 x 0,8 m).

Se vedlegg 4 , 15, 16 og 17

62/61

(135)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17
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Gnr/bnr

(tomtenr.

2018 kart)

Anbefalt avløpsløsning
Spesifisering av anleggsutforming.

Henvisning til vedlegg

Ny 19

(132)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

Ny 20

(134)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum på 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

Ny 21

(utgått i
2018)

Slamavskiller, støtbelastet biofilter
og etterpolering i støtbelastet
jordhauginfiltrasjonsfilter

Slamavskiller med våtvolum p å 2 m3, pumpekum/ sump,
biofilter og jordhauginfiltrasj onsfilter med filterflate på
5 m2 (10 x 0,5 m).

Se vedlegg 11 , 14, 15, 16 og 17

9.2.2 Beskrivelse av gråvannsløsning for nye tomter i 2018

Tabell 9 3 nedenfor viser anbefa lte gråvannsrenseløsninger for de 34 nye hyttetomtene som er planlagt i

Bysmarka og Ringstad hyttefelt i 2018, samt de to tomter fra 20 08 planen der plassering er justert. Kolonne

2 viser anbefalt avløp sløsning og kort beskrivelse av anbefalt vannforsyning, mens det i kolonne 3 er det

gitt en nærmere beskrivelse av den aktuelle renseløsningen, sam t gitt henvisning til aktuelle vedlegg der

avløpsløsningen er beskrevet mer detaljert. Alle hyttene skal h a separat toalettløsning.

For oversiktskart over Bysmarka og Ringstad hyttefelt ved Treva tn, med de 34 +2 nye tomtene, se vedlegg

2D. For kart som viser de enkelt e hyttetomtene med inntegnet lo kalisering av infiltrasjonsfilter, se vedlegg

2E (nord), 2F (sydvest) og 2G (s ydøst). Beskrivelse av anbefalt gråvannsrenseløsning er gitt i tabell 9 3 og

vedlegg 18 og 19.

Ut fra befaring i hyttefeltet i juni 2018, er det gitt anbefali ng på egnet avløpsløsning for den enkelte tomt.

Det skal etableres kildeseparere nde avløpsløsning for alle nye hyttetomter, med separate toalettløsning og

lokal behandling av gråvann. For d e fleste nye tomter anbefales det etalering av biofilteranlegg for gråvann,

med utslipp av renset vann til støtbelastet jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. For noen tomter anbefales

det etablering av jordhauginfilt rasjonsanlegg for rensing av gr åvannet. Dette gjelder primært eiendommer

med jordmasser med en viss mektighet, lang avstand til nedenfor liggende bebyggelse og lite bruker

interesser nedstrøms tomtene.

Det var ved befaring i juni 2018 ikke satt ut tomtepinner eller midtpåler på de nye tomtene i hyttefeltet.

Lokalisering av infiltrasjonsfilt re, som vist på kart i vedlegg 2E (nord), 2F (sydvest) og 2G (sydøst), er derfor

avmerket på kartutsnittene som s kraverte områder for etablering av infiltrasjonsfilter og ikke en nøyaktig

innmåling fra fastpunkt. Generelt gjelder at:
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Infiltrasjonsfiltre etableres på tvers av terrenghelningen

Infiltrasjonsfiltre etableres så høyt opp i terrenget som prakt isk mulig

Infiltrasjonsfiltre etableres så høyt opp i jordprofilet som mu lig

Infiltrasjonsfiltre kan etableres inn i nedre del eller i nedka nt av utfylte
skråninger/fyllinger for opparbeidede platåer for hytter

Hele eller deler av infiltrasjon sfiltre kan etableres ut på gru nneiendom der det er
vanskelig å få egnet beliggenhet av infiltrasjonsfilter på egen eiendom

Infiltrasjonsfiltre anbefales eta blert innenfor skraverte områd er avmerket på kart i
vedlegg 2E, 2F og 2G

Tabell 9 3: Anbefalte vann og avløpsløsninger for 34 nye hyttetomter, samt 2 tomter fra 2008 med justert

plassering, i Bysmarka og Ringstad hyttefelt, 2018

Tomt nr.

Gnr/bnr
Anbefalt avløpsløsning –

beskrivelse vannforsyning

Spesifisering av anleggsutforming

Henvisning til vedlegg

T6 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydvest.

En del fjell i dagen på tomta, både i
den østlige og vestlige delen, samt
opparbeidet sti tvers over tomta.
Utslippsfilter må etableres i minst
mulig konflikt med opparbeidet sti.

Det anbefales felles vannforsyning
med tomt T7, lokalisert i den østlige
delen av tomtene.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2E og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den nordlige delen av tomta, i lengst mulig
avstand fra fuktig drog i sydvest og i minst mulig konflikt
med opparbeidet sti over tomta.

Felles utslippsfilter for renset vann med tomt T7 bør
vurderes dersom utfordringer i fht. opparbeidet sti over
tomta. Beliggenhet av fellesfilter vil da kunne gå ut på
grunneiendom syd for T7.

T7 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot vest sydvest.

En del fjell i dagen i den østlige
delen av tomta. Fuktig drog, som
drenerer sydover i den vestlige
delen av tomta.

Det anbefales felles vannforsyning
med tomt T6, lokalisert i den østlige
delen av tomtene.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2E og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydvestlige delen av tomta, i lengst
mulig avstand fra fuktig drog i vest.

Felles utslippsfilter for renset vann med tomt T6 bør
vurderes dersom utfordringer i forhold til opparbeidet sti
på tomt T6. Beliggenhet av fellesfilter vil da kunne gå ut på
grunneiendom syd for T7.

T20 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydvest.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2E og beskrivelse av løsning i vedlegg 18
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Tomt nr.

Gnr/bnr
Anbefalt avløpsløsning –

beskrivelse vannforsyning

Spesifisering av anleggsutforming

Henvisning til vedlegg

Skrånende tomt mot vest. Etablerte
brønner på tomter nedenfor.

Det anbefales etablering av brønn i
den nordøstlige delen av tomta.

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /ette r
poleringsfilter i den sydvestre delen av tomta, så høyt opp i
terrenget som praktisk mulig. Dette spesielt i forhold til
etablerte brønner nedstrøms.

T15 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydvest.

Småkupert skogsterreng, nylig hogd.
Svakt skrånende mot sydvest. Fuktig
søkk/liten bekk i tomtegrense
mellom T15 og T16, drenerer vest
over og videre sydover i åpen grøft
langsmed vei, vest for T16.

Det anbefales etablering av brønn i
den nordøstlige delen av tomta.
Felles vannforsyning med T16 bør
vurderes.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2E og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i sydøstlige de len av tomta, så høyt opp i
terrenget som praktisk mulig. Dette spesielt i forhold til
fuktig søkk/liten bekk i tomtegrense og etablerte brønner
nedstrøms.

Felles utslippsfilter for renset vann med tomt T16 bør
vurderes dersom utfordringe r i fht. søkk/liten bekk i
tomtegrense. Beliggenhet av fellesfilter vil da kunne gå ut
på grunneiendom syd for T16.

T16 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydvest.

Småkupert skogsterreng, nylig hogd.
Svakt skrånende mot sydvest. Fuktig
søkk/liten bekk i tomtegrense
mellom T15 og T16, drenerer vest
over og videre sydover i åpen grøft
langsmed vei, vest for T16.

Det anbefales etablering av brønn i
den nordøstlige delen av tomta.
Felles vannforsyning med T16 bør
vurderes.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2E og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i sydlige delen av tomta, så høyt opp i
terrenget som praktisk mulig. Dette spesielt i forhold til
åpen grøft langsmed vei og et ablerte brønner nedstrøms.

Felles utslippsfilter for renset vann med tomt T16 bør
vurderes dersom utfordringe r i fht. søkk/liten bekk i
tomtegrense. Beliggenhet av fellesfilter vil da kunne gå ut
på grunneiendom syd for T16.

T31 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydvest.

Skrånende tomt mot sydvest.

Det anbefales etablering av brønn i
den nordøstlige delen av tomta.

Tomt T31 på 2018 kart (vedlegg 2E)
tilsvarer tomt 23 på kart i 2008

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2E og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i sydvestlige delen tomta, så høyt opp i
terrenget som praktisk mulig.
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Tomt nr.

Gnr/bnr
Anbefalt avløpsløsning –

beskrivelse vannforsyning

Spesifisering av anleggsutforming

Henvisning til vedlegg

planen (vedlegg 2A). Det er i 2018
foretatt en mindre justering av
beliggenhet av tomta. Avløpsløsning
kan etableres som beskrevet her,
alternativt kan tomta inngå i felles
løsning, som beskrevet i 2008
planen, se tabell 9 2.

T40 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydvest.

Skrånende tomt mot sydvest, en del
fjell i dagen, spesielt i nedre del av
tomta.

Det anbefales etablering av brønn i
den nordlige delen av tomta.

Tomt T40 på 2018 kart (vedlegg 2E)
tilsvarer tomt 25 på kart i 2008
planen (vedlegg 2A). Det er i 2018
foretatt en mindre justering av
beliggenhet av tomta. Avløpsløsning
kan etableres som beskrevet her,
alternativt kan tomta inngå i felles
løsning, som beskrevet i 2008
planen, se tabell 9 2.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2E og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydvestlige delen tomta, langsmed
NV SØ gående fjellrygg, i øvre del av skråning ned mot vei.

Etablering av utslippsfilter på egen eiendom er noe
komplisert. Det anbefales derfor at fellesløsning skissert i
2008 planen vurderes.

T56 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Jordhauganlegg for gråvann med
tilkjørt sandlag over stedlige jord
masser. Utstrømning mot vest.

Svakt skrånende tomt mot vest, ned
mot myrområde.

Det anbefales etablering av brønn i
den østlige delen av tomta. Felles
vannforsyning med tomt T57 bør
vurderes.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum,
oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. Filterflate på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 19

Etablering av jordhaugfilter med tilkjørt sandlag for
rensing av gråvann i tilnærmet nord syd retning, så høyt
opp i terrenget, dvs. i så lang avstand fra myr i vest, som
praktisk mulig.

Området der jordhaugfilteret skal etableres må planeres/
avrettes da tomta er relativ t ulendt med mye «tuster».

T57 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Jordhauganlegg for gråvann med
tilkjørt sandlag over stedlige jord
masser. Utstrømning mot vest.

Svakt skrånende tomt mot vest, ned
mot myrområde.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum,
oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. Filterflate på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 19

Etablering av jordhaugfilter med tilkjørt sandlag for
rensing av gråvann i tilnærmet nord syd retning, så høyt
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Tomt nr.

Gnr/bnr
Anbefalt avløpsløsning –

beskrivelse vannforsyning

Spesifisering av anleggsutforming

Henvisning til vedlegg

Det anbefales etablering av brønn i
den østlige delen av tomta. Felles
vannforsyning med tomt T56 bør
vurderes.

opp i terrenget, dvs. i så lang avstand fra myr i vest, som
praktisk mulig.

Området der jordhaugfilteret skal etableres må planeres/
avrettes da tomta er relativ t ulendt med mye «tuster».

T66 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot øst.

Relativt flat tomt, småkupert, svakt
skrånende mot sydøst. Noen mindre
fjellknatter.

Det anbefales vannforsyning i den
vestlige delen av tomta. Felles vann
forsyning for tomtene T66 T68 bør
vurderes.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydøstlige delen av tomta, så høyt opp
i terrenget som praktisk mulig.

Felles utslippsfilter med T67, etablert i tomtegrense, bør
vurderes. Beliggenhet av fellesfilter vil da kunne gå ut på
grunneiendom øst for T66 og T67.

T67 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot øst.

Noe kupert tomt med en del fjell i
den sydlige delen av tomta.

Det anbefales vannforsyning i den
vestlige delen av tomta. Felles vann
forsyning for tomtene T66 T68 bør
vurderes.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den nordøstlige delen av tomta, så høyt
opp i terrenget som praktisk mulig.

Felles utslippsfilter med T66, etablert i tomtegrense, bør
vurderes. Beliggenhet av fellesfilter vil da kunne gå ut på
grunneiendom øst for T66 og T67.

T68 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot øst.

Skrånende tomt mot øst, ned mot
myrområde. Mye fjell i den øvre
delen av tomta (vest).

Det anbefales vannforsyning i den
vestlige delen av tomta. Felles vann
forsyning for tomtene T66 T68 bør
vurderes.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den nordøstlige delen av tomta, så høyt
opp i terrenget som praktisk mulig.

Utslippsfilter må ikke komme i konflikt med eller etableres
rett i overkant av adkomstve i til hytta, som trolig vil
komme i den østlige delen av tomta. Beliggenhet av
utslippsfilter vil derfor kunne gå ut på grunneiendom nord
for T68.
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Tomt nr.

Gnr/bnr
Anbefalt avløpsløsning –

beskrivelse vannforsyning

Spesifisering av anleggsutforming

Henvisning til vedlegg

T72 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Jordhauganlegg for gråvann med
tilkjørt sandlag over stedlige jord
masser. Utstrømning mot sydvest.

Skrånende tomt mot sydvest, noen
fjellrabber i den øvre delen av
tomta.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T72 T76. Se aktuelle
områder for felles vannforsyning på
kart i vedlegg 2F.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum,
oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. Filterflate på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 19

Etablering av oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag
for rensing av gråvann så høyt opp i terrenget som
praktisk mulig, slik at infiltrert gråvann oppnår så lang
transportvei og oppholdstid i jordmassene som mulig.

T73 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Jordhauganlegg for gråvann med
tilkjørt sandlag over stedlige jord
masser. Utstrømning mot sydvest.

Skrånende tomt mot sydvest.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T72 T76. Se aktuelle
områder for felles vannforsyning på
kart i vedlegg 2F.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum,
oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. Filterflate på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 19

Etablering av oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag
for rensing av gråvann så høyt opp i terrenget som
praktisk mulig, slik at infiltrert gråvann oppnår så lang
transportvei og oppholdstid i jordmassene som mulig.

T74 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Jordhauganlegg for gråvann med
tilkjørt sandlag over stedlige jord
masser. Utstrømning mot vest
sydvest.

Skrånende tomt mot vest sydvest.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T72 T76. Se aktuelle
områder for felles vannforsyning på
kart i vedlegg 2F.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum,
oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. Filterflate på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 19

Etablering av oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag
for rensing av gråvann så høyt opp i terrenget som
praktisk mulig, slik at infiltrert gråvann oppnår så lang
transportvei og oppholdstid i jordmassene som mulig.

T75 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Jordhauganlegg for gråvann med
tilkjørt sandlag over stedlige jord
masser. Utstrømning mot vest
sydvest.

Relativt flat tomt, skrånende mot
vest sydvest.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T72 T76. Se aktuelle
områder for felles vannforsyning på
kart i vedlegg 2F.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum,
oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. Filterflate på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 19

Etablering av oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag
for rensing av gråvann i den sydvestre delen av tomta, i
nedkant av flatere parti midt på tomta. Filteret etableres
så høyt opp i terrenget som prakt isk mulig, slik at infiltrert
gråvann oppnår så lang transportvei og oppholdstid i
jordmassene som mulig.
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T76 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Jordhauganlegg for gråvann med
tilkjørt sandlag over stedlige jord
masser. Utstrømning mot sydvest.

Svakt skrånende tomt mot sydvest.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T72 T76. Se aktuelle
områder for felles vannforsyning på
kart i vedlegg 2F.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum,
oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. Filterflate på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 19

Etablering av oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag
for rensing av gråvann i den sydlige delen av tomta, så
høyt opp i terrenget som praktisk mulig, slik at infiltrert
gråvann oppnår så lang transportvei og oppholdstid i
jordmassene som mulig.

T85 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot vest sydvest.

Skrånende tomt mot sydvest.
Marginalt med løsmasser over fjell
midt på tomta.

Det anbefales vannforsyning i den
nordøstlige delen av tomta.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2F og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den nordvestlig delen av tomta, så høyt
opp i terrenget som praktisk mulig. Infiltrert vann vil
strømme mot myrområde vest for eiendommen.

T98 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot syd sydøst.

Skrånende tomt mot syd sydøst.
Fjellrygg langsmed tomtegrense i
vest. Forsenkning/»drog» midt
gjennomtomta, fall mot syd.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T98 – T102 og T104
T106. Aktuelt område for etablering
av felles brønn er avmerket på kart i
vedlegg 2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydlige delen av tomta, på tvers av
forsenkning/»drog» som falle r sydover. Utslippsfilter
etableres så høyt opp i terrenget som praktisk mulig.
Infiltrert vann vil følge fo rsenkning/»drog» sydover.

T99 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot øst.

Skrånende tomt mot øst. En del fjell
i dagen, spesielt i øvre del av tomta
(vest).

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T98 – T102 og T104

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den østlige delen av tomta, så høyt opp i
terrenget som praktisk mulig.
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T106. Aktueltområde for etablering
av felles brønn er avmerket på kart i
vedlegg 2G.

Kort avstand til vei i øst. Dette området nedstrøms
utslippsfilteret må forbli urørt. Adkomstvei til hytte på
eiendommen må være fra nordsiden, ikke øst.

Felles utslippsfilter for renset gråvann for tomtene T99 –
T102 bør vurderes på østsi den av adkomstveien, ut på
grunneiendommen. Felles filter må dimensjoneres for fire
hytter, samt detaljprosjekteres og bygges når første hytte
skal oppføres.

T100 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot øst sydøst.

Skrånende tomt mot øst sydøst. En
del fjell i dagen, spesielt i øvre del av
tomta (vest).

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T98 – T102 og T104
T106. Aktuelt område for etablering
av felles brønn er avmerket på kart i
vedlegg 2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den østlige delen av tomta, så høyt opp i
terrenget som praktisk mulig.

Relativt kort avstand til vei i øst. Dette området nedstrøms
utslippsfilteret må forbli urørt. Adkomstvei til hytte på
eiendommen må være i den sydvestre delen av tomta, ikke
på østsiden.

Felles utslippsfilter for renset gråvann for tomtene T99 –
T102 bør vurderes på østsi den av adkomstveien, ut på
grunneiendommen. Felles filter må dimensjoneres for fire
hytter, samt detaljprosjekteres og bygges når første hytte
skal oppføres.

T101 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydøst.

Skrånende tomt mot sydøst. Fuktig
drog i den sydvestre delen av tomta,
vann som samles her renner syd
over.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T98 – T102 og T104
T106. Aktuelt område for etablering
av felles brønn er avmerket på kart i
vedlegg 2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydøstlige delen av tomta, så høyt opp
i terrenget som praktisk mulig, slik at det oppnås en viss
avstand til fuktig drog syd for tomta.

Fuktig drog i sydvestre del av tomta. Drenering ovenfor
utslippsfilter må vurderes, slik at ikke mye regn /sigevann
tilføres utslippsfilteret i våte perioder.

Felles utslippsfilter for renset gråvann for tomtene T99 –
T102 bør vurderes på østsi den av adkomstveien, ut på
grunneiendommen. Felles filter må dimensjoneres for fire
hytter, samt detaljprosjekteres og bygges når første hytte
skal oppføres.
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T102 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydøst.

Skrånende tomt mot sydøst.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T98 – T102 og T104
T106. Aktuelt område for etablering
av felles brønn er avmerket på kart i
vedlegg 2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydøstlige delen av tomta, så høyt opp
i terrenget som praktisk mulig.

Relativt kort avstand til vei i øst. Dette området nedstrøms
utslippsfilteret må forbli urørt. Adkomstvei til hytte på
eiendommen må være fra nordsiden, ikke øst.

Felles utslippsfilter for renset gråvann for tomtene T99 –
T102 bør vurderes på østsi den av adkomstveien, ut på
grunneiendommen. Felles filter må dimensjoneres for fire
hytter, samt detaljprosjekteres og bygges når første hytte
skal oppføres.

T104 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Jordhauganlegg for gråvann med
tilkjørt sandlag over stedlige jord
masser. Utstrømning mot sydøst,
ned mot fuktig drog syd for tomta.

Relativt flat tomt i øvre del, opp mot
vei. I nedre del (syd), skråner tomta
mot sydøst. Noe marginale jord
masser, men relativt god avstand til
annen hyttebebyggelse nedstrøms.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T98 – T102 og T104
T106. Aktuelt område for etablering
av felles brønn er avmerket på kart i
vedlegg 2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum,
oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. Filterflate på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 19

Etablering av oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag
for rensing av gråvann i den sydlige delen av tomta, så
høyt opp i terrenget som praktisk mulig, slik at infiltrert
gråvann oppnår så lang transportvei og oppholdstid i
jordmassene som mulig.

T105 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Jordhauganlegg for gråvann med
tilkjørt sandlag over stedlige jord
masser. Utstrømning mot sydøst,
ned mot fuktig drog syd for tomta.

Skrånende tomt mot øst sydøst.
Noe marginale jordmasser, men
relativt god avstand til annen
hyttebebyggelse nedstrøms.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T98 – T102 og T104
T106. Aktuelt område for etablering

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum,
oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. Filterflate på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 19

Etablering av oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag
for rensing av gråvann i den sydlige delen av tomta, så
høyt opp i terrenget som praktisk mulig, slik at infiltrert
gråvann oppnår så lang transportvei og oppholdstid i
jordmassene som mulig.
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av felles brønn er avmerket på kart i
vedlegg 2G.

T106 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Jordhauganlegg for gråvann med
tilkjørt sandlag over stedlige jord
masser. Utstrømning mot syd, ned
mot fuktig drog syd sydvest for
tomta.

Skrånende tomt mot syd. Noe marg
inale jordmasser, men relativt god
avstand til annen hyttebebyggelse
nedstrøms.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T98 – T102 og T104
T106. Aktuelt område for etablering
av felles brønn er avmerket på kart i
vedlegg 2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum,
oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag. Filterflate på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 19

Etablering av oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag
for rensing av gråvann i den sydlige delen av tomta, så
høyt opp i terrenget som praktisk mulig, slik at infiltrert
gråvann oppnår så lang transportvei og oppholdstid i
jordmassene som mulig.

T107 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot øst.

Tomt nord for fjellr ygg, en del fjell i
dagen. Skrånende mot øst sydøst.
Opparbeidet sti på østsiden av
tomta, adkomstvei i syd.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T107 – T113. Aktuelt
område for etablering av felles
brønn er avmerket på kart i vedlegg
2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter øst for tomta, på østsiden av opparbeidet
sti. Utslippsfilter etableres langsmed stien, opp mot denne.

T108 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot øst sydøst.

Nord syd gående fjellrygg over
tomtene T108 – T111. Mye fjell i
dagen i øvre del av tomt T108.
Relativt bratt både på vestsiden og
østsiden av fjellryggen. Utslipp
anbefales mot øst.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T107 – T113. Aktuelt
område for etablering av felles

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydøstlige delen av tomta, så høyt opp
i terrenget som praktisk mulig.

Kort avstand til vei i øst. Dette området nedstrøms
utslippsfilteret må forbli urørt. Adkomstvei til hytte må
ikke komme i konflikt med ut slippsfilter eller utstrøm
ningsområde for infiltrert vann.
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brønn er avmerket på kart i vedlegg
2G.

Felles utslippsfilter for renset gråvann for tomtene T108 –
T113 bør vurderes syd for tomt T113, ut på grunneien
dommen. Felles filter må dimensjoneres for seks hytter,
samt detaljprosjekteres og bygges når første hytte skal
oppføres.

T109 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot øst sydøst.

Nord syd gående fjellrygg over
tomtene T108 – T111. Noe fjell i
dagen i øvre del av tomt T109. Den
sydlige delen av tomta skråner mot
øst sydøst.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T107 – T113. Aktuelt
område for etablering av felles
brønn er avmerket på kart i vedlegg
2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydøstlige delen av tomta, så høyt opp
i terrenget som praktisk mulig.

Kort avstand til vei i øst. Dette området nedstrøms
utslippsfilteret må forbli urørt. Adkomstvei til hytte må
ikke komme i konflikt med ut slippsfilter eller utstrøm
ningsområde for infiltrert vann.

Felles utslippsfilter for renset gråvann for tomtene T108 –
T113 bør vurderes syd for tomt T113, ut på grunneien
dommen. Felles filter må dimensjoneres for seks hytter,
samt detaljprosjekteres og bygges når første hytte skal
oppføres.

T110 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot øst sydøst.

Nord syd gående fjellrygg over
tomtene T108 – T111. Noe fjell i
dagen og generelt marginalt over
fjell. Den østlige delen av tomta
skråner mot øst sydøst.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T107 – T113. Aktuelt
område for etablering av felles
brønn er avmerket på kart i vedlegg
2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydøstlige delen av tomta, så høyt opp
i terrenget som praktisk mulig.

Kort avstand til vei i øst. Dette området nedstrøms
utslippsfilteret må forbli urørt. Adkomstvei til hytte må
ikke komme i konflikt med ut slippsfilter eller utstrøm
ningsområde for infiltrert vann.

Felles utslippsfilter for renset gråvann for tomtene T108 –
T113 bør vurderes syd for tomt T113, ut på grunneien
dommen. Felles filter må dimensjoneres for seks hytter,
samt detaljprosjekteres og bygges når første hytte skal
oppføres.

T111 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.
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belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydøst.

Nord syd gående fjellrygg over
tomtene T108 – T111. Nedre del av
fjellrygg på tomt T11 skråner mot
sys sydøst. Generelt marginale jord
masser på tomta, men lite fjell i
dagen.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T107 – T113. Aktuelt
område for etablering av felles
brønn er avmerket på kart i vedlegg
2G.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydøstlige delen av tomta, så høyt opp
i terrenget som praktisk mulig.

Kort avstand til vei i øst. Dette området nedstrøms
utslippsfilteret må forbli urørt. Adkomstvei til hytte må
ikke komme i konflikt med ut slippsfilter eller utstrøm
ningsområde for infiltrert vann.

Felles utslippsfilter for renset gråvann for tomtene T108 –
T113 bør vurderes syd for tomt T113, ut på grunneien
dommen. Felles filter må dimensjoneres for seks hytter,
samt detaljprosjekteres og bygges når første hytte skal
oppføres.

T112 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydøst.

Tomt med fjellrabb i den nordlige
delen, ellers relativt flatt, svakt
skrånende mot sydøst i den sydlige
og østre delen av tomta.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T107 – T113. Aktuelt
område for etablering av felles
brønn er avmerket på kart i vedlegg
2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydøstlige delen av tomta, så høyt opp
i terrenget som praktisk mulig.

Felles utslippsfilter for renset gråvann for tomtene T108 –
T113 bør vurderes syd for tomt T113, ut på grunneien
dommen. Felles filter må dimensjoneres for seks hytter,
samt detaljprosjekteres og bygges når første hytte skal
oppføres.

T113 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydøst.

Relativt flat tomt, svakt skrånende
mot øst sydøst.

Grunnet utslipp fra tomter på vest
siden av adkomstveien, anbefales
det ikke at det etableres separate
brønner for drikkevannsforsyning på
tomtene T112 og T113.

Det anbefales felles vannforsyning
for tomtene T107 – T113. Aktuelt
område for etablering av felles
brønn er avmerket på kart i vedlegg
2G.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydøstlige delen av tomta, så høyt opp
i terrenget som praktisk mulig.

Felles utslippsfilter for renset gråvann for tomtene T108 –
T113 bør vurderes syd for tomt T113, ut på grunneien
dommen. Felles filter må dimensjoneres for seks hytter,
samt detaljprosjekteres og bygges når første hytte skal
oppføres.
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Tomt nr.

Gnr/bnr
Anbefalt avløpsløsning –

beskrivelse vannforsyning

Spesifisering av anleggsutforming

Henvisning til vedlegg

T114 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot vest sydvest.

Svakt skrånende tomt mot vest
sydvest.

Brønn for vannforsyning anbefales
etablert i den nordøstlige delen av
tomta.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den nordlige delen av tomta, så høyt opp i
terrenget som praktisk mulig.

T118 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot sydøst, og videre
sydover.

Relativt flat tomt, svakt skrånende
mot sydøst, og deretter videre syd
over.

Brønn for vannforsyning anbefales
etablert i den nordvestlige delen av
tomta.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den nordøstlige delen av tomta, så høyt
opp i terrenget som praktisk mulig.

T125 Anlegg for 1 hytte, 6 sengeplasser:
Biofilteranlegg for gråvann med
etterpolering i oppbygd og støt
belastet jordhaugfilter.
Utstrømning mot vest sydvest.

Skrånende tomt mot vest sydvest

Brønn for vannforsyning anbefales
etablert i den nordøstlige delen av
tomta.

1 hytte; Slamavskiller på minimum 1,8 m3, pumpekum/
sump, biofilter 4 m2, utløpskum og oppbygd filter med

tilkjørt sandlag. Filterflate på 12 m2 (1,0 x 12 meter),
30 cm filtersand.

Se kart vedlegg 2G og beskrivelse av løsning i vedlegg 18

Utslipp av renset gråvann til oppbygd utslipps /etter
poleringsfilter i den sydlige de len av tomta, så høyt opp i
terrenget som praktisk mulig.

9.3 Viktige punkter i forbindelse med renseanleggene
Det bemerkes følgende i forbindels e med gråvannsrenseanleggene:

Anbefalte renseløsninger

Bysmarka og Ringstad hyttefelt ve d Trevatn består av mange hytt etomter, der flere lig ger i relativt tett

bebyggelse. Det er kjørevei frem til alle hyttene i feltet. Ved anbefaling av avløpsløsninger, er det tatt

hensyn til løsmasse og resipientforhold, tetthet i forhold til annen hyttebebyggelse og avstand til

potensielle brønner nedstrøms utslippsområdene for avløpsvann, slik at ikke drikkevann forurenses.
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Lokalisering av slamavskillere

Kummer som må slamtømmes skal et ableres med selvfall fra hytta og lokaliseres slik at tømming er

praktisk mulig. Slamavskiller må derfor ikke etableres i for la ng avstand fra kjørevei eller biloppstillings

plass for slamsugebil.

Lokalisering av infiltrasjonsfiltre for rensing av gråvann elle r etterpolering av renset vann

Områder for etablering av oppbygde infiltrasjonsfiltre for rens ing av gråvann eller etterpolering av

renset vann er anvist på den enkelte hyttetomt på grunnlag av o mrådebefaring og lokale grunn

forhold. Anbefalt område for lok alisering av filter på den enke lte tomt er anvist p å situasjonskart i

vedlegg 2A 2C (2008) og 2E 2G (2018). Lokalisering innenfor de angitte områder skal følges , men

plassering av filtrene må tilpasse s praktiske forhold innenfor dette området når avløpsanleggene skal

etableres. Dersom lokalisering av filtre må flyttes vesentlig i forhold ti l skissert beliggenhet i denne

rapporten, skal NIBIO, alternat ivt annet foretak med tilfredsst illende kompetanse, kontaktes for

vurdering av ny lokalisering.

Infiltrasjons og etterpoleringsfiltre skal etableres på tvers av terrenghelningen . Generelt anbefales at

infiltrasjonsfiltre lokaliseres så høyt opp i jordprofilet og så langt opp i terrenget som praktisk mulig.

Dette for at infiltrert vann sk al oppnå lengst mulig oppholdsti d og lengst mulig transportvei i jord

massene.

Ofte etableres det et platå der hytta oppføres. Infiltrasjonsfi ltre kan etableres inn i nedre del eller i

nedkant av utfylte skråninger/fyllinger for opparbeidede platåe r for hytter. På denne måten kan

infiltrasjonsfiltrene integreres i nedre del av utfyllingene. D et bør i størst mulig grad tilstrebes å

anlegge infiltrasjonsfiltre på egen eiendom, men grunneier oppl yser at infiltrasjonsfiltre kan etableres

helt eller delvis ut på grunneie ndommen dersom etablering på eg en eiendom er vanskelig ut fra

beliggenhet av hytte, uthus, adkomst eller annet.

Områder nedstrøms infiltrasjons /etterpoleringsfiltre skal forb li urørt.

Frostisolering

Anleggene må frostisoleres slik a t frostproblemer unngås vinter stid. Ansvarlig utførende må vurdere

behovet for frostisolering ut fra lokale forhold.

Alternative lokaliseringer og renseløsninger

Dersom ikke ytterligere grunnundersøkelser dokumenterer annen l øsning for hyttene, skal løsninger

beskrevet i denne rapporten etabl eres. Filtre skal lokaliseres i de områder som er anvist på kart i

vedlegg 2A 2G til rapporten. Annen løsning enn det som er beskr evet i denne rapporten må

godkjennes av Søndre Land kommune i egen søknad.

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfiltre

Der det er mye vann i bakken, må det vurderes behov for dreneri ng ovenfor infiltrasjons /etter

poleringsfiltrene. Slike dreneringer er ikke avmerket i kartved legg. Mye vann i bakken kjennetegnes

spesielt ved innslag av fuktighetselskende vegetasjon (myrveget asjon). Der filtrene etableres nedenfor

hytter, vil disse normalt avskjære sigevann. Taknedløp og grunn mursdreneringer må ledes utenom
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infiltrasjonsfiltrene. Ansvarlig u tførende må i det enkelte til fellet vurdere om det er behov for

drenering ovenfor filteret.

Tette tanker for toalettavløp

Dersom tett oppsamlingstank for toalettavløp skal benyttes, må separat avløpsrør fra WC til tett tank

etableres. Tanken må etableres med selvfall fra hytta. Den tett e tanken må lokalis eres slik at tømming

er praktisk mulig. Dvs. at tett tank for toalettavløp ikke må e tableres i for lang avstand fra kjørevei eller

biloppstillingsplass for slamsuge bil. Det skal benyttes alarm f or høyt vannivå i oppsamlingstanken.

Biologisk toalett

Dersom det skal benyttes biologi sk toalett, anbefales toalett m ed varmekabel for fo rdamping av over

skuddsvæske. Eventuell overskuddsvæske skal ikke ledes til terr eng eller føres til biofilteranlegg for

gråvann, men samles opp i oppsamlingstank.

10 SE P AR ATE TO ALE TTLØSNI N G E R
Grunnforholdene i hytteområdet er generelt marginale, samt at d et er relativt tett bebyggelse i store deler

av hyttefeltet. Toalettavløp fra h yttene skal derfor behandles separat. Nye hytter etableres generelt med

høy sanitærstandard, og mange ønsker vannklosett på hytta. Biol ogisk toalett eller forbrenningstoalett kan

vær gode alternativer til WC løs ning, men erfaringsmessig etabl eres det i mange tilfeller vannklosett til tett

tank dersom dette tillates.

Nedenfor følger kort beskrivelse av ulike toalettløsninger:

Biologisk toalett

For biologiske toaletter bør oppsamlingskammer for overskuddsveske utstyres med varmeka bel og punkt

avsug som leder damp over tak. D ette vil bidra til å begrense d annelse av overskuddsvæske. Ett effektivt

avtrekksystem vil også hindre lukt på toalettrommet. Eventuell overskuddsvæske skal ikke ledes til terreng

eller biofilteranlegg for gråvann.

Forbrenningstoalett

Et forbrenningstoalett er basert på elektrisk oppvarming og forbrenning av urin, eksk rementer og papir.

Asken samles i en beholder neder st i toalettet, og askebeholder en må normalt tømmes en gang i uken ved

jevnlig bruk. Forbrenningstoalettet kan betjene 4 – 6 personer per døgn avhengig av toalettets kapasitet.

Lukt fjernes i en katalysator. F orbrenningsgasser ledes via rør over tak eller slippes ut høyt oppe på

yttervegg.

WC til tett tank

For WC til tett tank , anbefaler NIBIO at det benyttes samletanker på minimum 6 m3. For å hindre unødig

transport av toalettavløp (svart vann) bør det benyttes vannklos ett med lavt spylevolum. Tankene bør være

klargjort for trykkprøving. Tankene skal ha alarm for høyt vannivå. Innholdet i de tette tankene leveres på

godkjent mottak. Godkjent motta k kan være kommunal avvanningspl ass, kommunalt renseanlegg eller et

lokalt renseanlegg utformet og g odkjent for mottak og behandlin g av innhold fra tette tanker.
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Samletank og toalett med lavt spylevolum kan kombineres med uri nal, gjerne et urinal uten spyling. Denne

kombinasjonsløsningen kan gi en betydelig reduksjon i vannforbr uk og tømmeutgifter. Eksempel Hytte

torget AS ( www.hyttetorget.no ) leverer et slikt toalett beregnet for både kvinner og menn. U rinalet har

luktsperre og rengjøres/spyles med et spesielt rengjøringsmidde l.

Figur 10 1: Pr insippskisser av samletanker for  toalet tavløp

Bruk av vakuumtoalett k an være et alternati vt til tradisjonelt lavtspylende toalett til tett tank. Vakuum

toalettsystem består av toaletts tol, vacuumarator og en liten s amletank. Vannforbruke t i et vakuumtoalett

er svært lavt (0,5 – 1,0 liter pe r spyling). Vacuumaratoren sug er avfallet ut av toalettet, kverner det og

trykker det videre til en samletank, som kan være av mindre stø rrelse enn ved bruk av tradisjonelle

toaletter (1000 – 3000 liter for hytter, avhengig av bruk). Ala rm for høyt vannivå er viktig også her.

11 D RI F T O G VE D LI K E H O LD
Alle typer av mindre avløpsrenseanlegg har behov for et minimum av kontroll og vedlikehold for å fungere

som forutsatt . Det er viktig at det inngås drifts og serviceavtale med godk jent foretak for jevnlig oppfølging

av anleggene i fremtiden.

For å kunne gjennomføre tilfredsstillende kontroll og vedlikeho ld av de ulike anleggskomponentene, er det

viktig at det er lett tilgang t il kummene og at komponenter mon tert i kummene er tilgjengelig for vedlike

hold og service. Kummene må av den grunn ikke ligge for dypt sl ik at tilgang til kummene blir vanskelig.

Optimalt er at all service og kontroll kan gjennomføres fra ter rengnivå.

11.1 Drift og vedlikehold av biofilteranlegg for gråvann
Biofilteranlegg bør ha regelmessi g tilsyn og service, dyse må v askes og filterflate må rakes jevnlig. Slam

avskiller skal tømmes i samsvar m ed kommunens vedtak eller mini mum hvert fjerde år for hytter. Pumpe

og elektrisk opplegg bør ha regelmessig tilsyn. Det bør tegnes en serviceavtale med leverandør eller

eventuelt et lokalt foretak som har kunnskap om anlegget. Peile røret i utslipps /etterpoleringsfilteret

benyttes til å kontrollere filterets funksjon. Vann i peilerøre t indikerer at filteret ikke fungerer som det skal.
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Forurensningsforskriften setter ikke konkrete krav til at det s kal tegnes skriftlig serviceavtale for oppfølging

av biologiske filtre for gråvann. Kommunene setter imidlertid n ormalt krav til drifts og vedlikeholdsavtale

for oppfølging av biofilteranlegg, og erfaringer viser at det e r behov for jevnlig driftsoppfølging av

anleggene for at de skal fungere som forutsatt. Det anbefales d erfor at det inngås serviceavtale med

godkjent foretak for oppfølging av anlegget. Firma som skal gje nnomføre service, bør forplikte seg til å

gjennomføre service på hytteanlegg minimum 1 gang per år.

Optimal funksjon av gråvannsanlegg et er avhengig av at slamavsk illeren fungerer som forutsatt. Slamflukt

fra slamavskiller og videre til pumpekum og biofilter kan føre til gjentetting og dårlig renseeffekt i anlegget.

Videre er det viktig at pumpekum er tilgjengelig for inspeksjon da denne trenger jevnlig kontroll og vedlike

hold. Alarm for høyt vannivå skal monteres i pumpekummen og var sellampe skal settes opp på lett synlig

sted slik at alarm umiddelbart re gistreres. Alarmlampe skal mon teres på yttervegg, lett synlig for både

anleggseier og servicepersonell. P umpekummen bør spyles og reng jøres med jevne mellomrom (anbefales i

forbindelse med slamtømming). Det er viktig å kontrollere at vi pper flyter fritt og at pumpe starter og

stopper slik den skal. Det elektriske opplegget i pumpekummen m å være utført slik at det tåler det miljøet

det er montert i.

I biofiltret er det behov for jevnlig rengjøring av dyser (alte rnativt annet spredesystem) og raking av filter

flaten. For tilfredsstillende ko ntroll og vedlikehold, er det d erfor viktig at biofiltret er lett tilgjengelig og at

demontering av spredesystem og ra king av filterflate er praktis k mulig uten risiko for sikkerhet eller helse.

Utløps /inspeksjonskum må være t ilgjengelig og gi muligheter ti l visuell kontroll av re nset avløpsvann, samt

ha mulighet for uttak av prøve av renset avløpsvann på en enkel måte. Pumpe og alarm for høyt vannivå

må være tilgjengelig for inspeksjon.

Renset vann fra biofilteranlegg le des til utslipps /etterpoleri ngsfilter i stedlige og/eller tilkjørte jordmasser.

Det skal settes ned et peilerør i utslipps /etterpoleringsfilte ret. Ved nedsetting av peilerør, kan det

kontrolleres hvorvidt det står va nn opp i fordelingslaget i fil teret. Vann i peilerøret tyder på gjentettet

filterflate og oppstuving av vann opp i fordelingslaget. Kontro ll av infiltrasjonsfiltrets funksjon gjøres i tillegg

ved visuell befaring ved og ned strøms selve infiltrasjonsfiltre t. Det skal da kontrolleres at det ikke står

oppstuvet vann i eller nedstrøms filtret, eller at det er vannu tslag til terreng nedenfor filtret.

11.2 Drift og vedlikehold av infiltrasjonsanlegg for gråvann
Infiltrasjonsanlegg, oppbygde med tilkjørt sandlag eller grunne , bør ha regelmessig tilsyn og service.

Slamavskiller skal tømmes i sams var med kommunens vedtak eller minimum hvert fjerde år for hytter.

Pumpe og elektrisk opplegg må ha regelmessig tilsyn. Det bør te gnes en serviceavtale med leverandør eller

eventuelt et lokalt foretak som har kunnskap om anlegget. Peile røret i infiltrasjonsfilteret benyttes til å

kontrollere filterets funksjon. Va nn i peilerøret indikerer at filteret ikke fungerer som det skal.

Forurensningsforskriften setter ikke konkrete krav til at det s kal tegnes skriftlig serviceavtale for oppfølging

av jordhauganlegg. Flere kommuner setter imidlertid krav til dr ifts og serviceavtale også for ulike typer

infiltrasjonsanlegg.

Optimal funksjon av infiltrasjonsanlegg er avhengig av at slama vskillingsenheten fungerer som forutsatt.

Slamflukt fra slamavskiller og vid ere til pumpekum og infiltras jonsfilter kan føre til gjentetting og dårlig

renseeffekt i anlegget. Videre er det viktig at pumpekum er til gjengelig for inspeksjon da denne trenger
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jevnlig kontroll og vedlikehold. Alarm for høyt vannivå skal mo nteres i pumpekummen o g varsellampe skal

settes opp på lett synlig sted s lik at alarm umiddelbart regist reres. Alarmlampe skal m onteres på yttervegg,

lett synlig for både anleggseier og servicepersonell. Pumpekumm en bør spyles og rengjøres med jevne

mellomrom (eksempel i forbindelse med slamtømming). Det er vikt ig å kontrollere at vipper flyter fritt og at

pumpe starter og stopper slik den skal. Det elektriske opplegge t i pumpekummen må være utført slik at det

tåler det miljøet det er montert i.

Nedsetting av peilerør i infiltra sjonsfiltret er et viktig punk t i forhold til kontro ll og oppfølging av selve

filtret. Ved nedsetting av peilerø r, kan det kontrolleres hvorv idt det står vann opp i fordelingslaget i filteret.

Vann i peilerøret tyder på gjentettet filterflate og oppstuving av vann opp i fordelingslaget. Kontroll av

infiltrasjonsfiltrets funksjon gjøres i tillegg ved visuell bef aring ved og nedstrøms selve infiltrasjonsfiltret.

Det skal da kontrolleres at det ikke står oppstuvet vann i elle r nedstrøms filtret, eller at det er vannutslag til

terreng nedenfor filtret.
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Nr Emne

1 Oversiktskart for lokalisering av hytteområde, Bysmarka og Ring stad ved Trevatn. Målestokk 1:50 00

2A – 2C Detaljkart for lokalisering av h ytter, tomter og infiltrasjonsf iltre (2008). Målestokk 1:2500 og 1:2000

2D

2E – 2G

Illustrasjonskart, Bysmarka og Ringstad hyttefelt, 2018

Detaljkart for lokalisering av h ytter, tomter og infiltrasjonsf iltre (2018). Målestokk 1:2000

3A – 3P Beskrivelser for detaljlokaliser ing av infiltrasjonsfiltre (200 8)

4 Grunt infiltrasjonsanlegg for gråvann med filter på 12 x 0,8 me ter

5 Jordhauginfiltrasjonsanlegg for gråvann med filter på 8 x 1,5 m eter

6 Jordhauginfiltrasjonsanlegg for gråvann med filter på 10 x 1,2 meter

7 Jordhauginfiltrasjonsanlegg for gråvann med filter på 10 x 1,2 meter og tykt sandlag

8 Jordhauginfiltrasjonsanlegg for gråvann med filter på 12 x 1,0 meter

9 Jordhauginfiltrasjonsanlegg for gråvann fra 6 hytter fellesan legg

10 Gråvannsrenseanlegg med biofilter og utslipp til grunt infiltra sjonsfilter

11 Gråvannsrenseanlegg med biofilter og utslipp til jordhauginfilt rasjonsfilter

12 Gråvannsrenseanlegg med biofilter og utslipp til filter i myr/m yrkant

13 Gråvannsrenseanlegg med biofilter og utslipp til jordhauginfilt rasjonsfilter, 3 hytter

14 Prinsipptegning av gråvannsrenseanlegg

15 Kort beskrivelse av infiltrasjonskamre

16 Prinsipptegning av drenering oppstrøms infiltrasjonsfilter

17 Sandfilterdiagram for valg av filtersand

18
Beskrivelse av biofilteranlegg f or gråvann med etterpoleringsfi lter, 1 hytte, 6 sengeplasser;
oppbygd utslippsfilter på 12 m2 (1,0 x 12 meter), 30 cm filtersand

19
Beskrivelse av jordhauganlegg for gråvann, 1 hytte, 6 sengeplas ser; oppbygd filter på
20 m2 (1,0 x 20 meter), 30 cm filtersand
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Norsk institutt for bioøkonomi ( NIBI O) ble opprettet 1. juli 20 15 som en fusjon av Bioforsk,
Norsk institutt for landbruksøkono misk forskning (NILF) og Nors k institutt for skog og landskap.

Bioøkonomi baserer seg på utnytte lse og forvaltning av biologis ke ressurser fra jord og hav,
fremfor en fossil økonomi som er basert på kull, olje og gass. NIBI O skal være nasjonalt ledende
for utvikling av kunns kap om bioøkonomi.

Gjennom forskning og kunnskapspro duksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig
ressursforvaltning, innovasjon o g verdiskaping innenfor verdikj edene for mat, skog og andre
biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvalt ningsstøtte og kunnskap til
anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og sam funnet for øvrig.

NIBI O er eid av Landbruks og matd epartementet som et forvaltni ngsorgan med særskilte
fullmakter og eget styre. Hovedko ntoret er på Ås. Instituttet h ar flere regionale enheter
og et avdelingskontor i Oslo.



N

Vedlegg 1

Kart over By skog og Ringstad hyttefelt i Søndre-Land kommune.

M 1:50 000

Dekkes av reguleringsplanen for
By skog og Ringstad hyttefelt.
Avløpsplanen dekker det samme
området



VEDLEGG 2A

Del av reguleringsplanen By Skog og Ringstad hyttefelt i Søndre Land kommune med forslag til infiltrasjonsfiltre inntegnet på k artet. Kummer som
inngår i avløpsanlegg settes ned inntil hytta. Filteret loakliseres som vist på kartet. Eksisterende brønner og forslag til lok alisering av nye brønner
er også vist på kartet.

Målestokk 1:2500

N

Tegnforklaring

P63

Utslippsfilter/infiltrasjonsfilter

Eksisterende brønn

Grensemerke

GPS-punkt med nummer

Områder for vannforsyning
ved hyttene

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3A

Stikke ende infiltrasjonsfilter

Tomtepåle

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3B

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3C

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3D

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3E

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3F

Sementkum
i grøftekant

Infiltrasjonsfilter
for 6 hytter

Vera F1

Vera F1

P140

P142

P139

P138

P137

P136

P141



VEDLEGG 2B

Del av reguleringsplane By Skog og Ringstad hyttefelt i Søndre Land kommune med forslag til infiltrasjonsfiltre inntegnet på ka rtet. Kummer som
inngår i avløpsanlegg settes ned inntil hytta. Filteret lokaliseres som vist på kartet. Eksisterende brønner og forslag til lok alisering av nye brønner
er også vist på kartet.

Målestokk 1:2500

N

Tegnforklaring
Utslippsfilter/infiltrasjonsfilter

Eksisterende brønn

Grensemerke

Områder for vannforsyning
ved hyttene

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3G

Stikke ende infiltrasjonsfilter

Tomtepåle

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3J

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3H

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3i

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3K

Vera F1

Vera F1

Gravd brønn

Gravd brønn



VEDLEGG 2C

Del av reguleringsplanen By Skog og Ringstad hyttefelt i Søndre Land kommune med forslag til infiltrasjonsfiltre inntegnet på k artet. Kummer som
inngår i avløpsanlegg settes ned inntil hytta. Filteret lokaliseres som vist på kartet. Eksisterende brønner og forslag til lok alisering av nye brønner
er også vist på kartet.

Målestokk 1:2500

N

Tegnforklaring
Utslippsfilter/infiltrasjonsfilter

Eksisterende brønn

Grensemerke

Områder for vannforsyning
ved hyttene

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3L

Stikke ende infiltrasjonsfilter

Tomtepåle

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3M

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3N

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 30

For detaljer vedr.
lokalisering, se
vedlegg 3P

Vera F1

Vera F1

Gravd brønn

Gravd brønn



Bysmarka og Ringstad hyttefelt,
Søndre Land kommune
Kart som viser nye tomter i 2018, 36 stk

nye tomter er farget mørkt oransje

Vedlegg 2D



Bysmarka og Ringstad, N ORD
Se side 38 39 og 51 i rapport for beskrivelse av lokalisering filter

Tegnforklaring:

Aktuelt område for etablering av
oppbygd utslippsfilter for
renset gråvann; 1,0 x 12 meter:

Eksisterende brønn:

Anbefalt område for
vannforsyning:

xx m, xxx gr. : angir lengde på utslipps /
infiltrasjonsfilter og kompassretning (grader)

Vedlegg 2E

Fuktig drog sydover

12 m, 330 gr.

Målestokk: 1:2 000

N

T7

T20

T15

T16

T31

T40

12 m, 350 gr.

T6
Opparbeidet sti over tomta

Fuktig søkk/liten bekk

Åpen grøft
langsmed vei

12 m, 340 gr.

12 m, 300 gr.

12 m, 325 gr.

12 m, 325 gr.

12 m, 325 gr.

Åpen grøft
langsmed vei



Vedlegg 2F

MYR

T56

T66

T68

T75

T85

T74

T76

T72

T57

T67

Aktuelle områder for
felles vannforsyning
for tomtene T72 T76

T73

Tegnforklaring:

Aktuelt område for etablering av
oppbygd utslippsfilter for
renset gråvann; 1,0 x 12 meter:

Aktuelt område for etablering av
jordhaugfilter for gråvann; 1,0 x 20 meter:

Eksisterende brønn:

Anbefalt område for
vannforsyning:

xx m, xxx gr. : angir lengde på utslipps /infiltrasjonsfilter
og kompassretning (grader)

Bysmarka og Ringstad, SYDVEST
Se side 38 39 og 51 i rapport for beskrivelse av lokalisering filter

Målestokk: 1:2 000

N

20 m, 140 gr.

20 m, 130 gr.

20 m, 150 gr.

20 m, 125 gr.

20 m, 140 gr.

12 m, 330 gr.

20 m, 25 gr.

20 m, 10 gr.

12 m, 200 gr.

12 m, 15 gr.

12 m, 200 gr.



Tegnforklaring:

Aktuelt område for etablering av
oppbygd utslippsfilter for
renset gråvann; 1,0 x 12 meter:

Aktuelt område for etablering av
jordhaugfilter for gråvann; 1,0 x 20 meter:

Eksisterende brønn:

Anbefalt område for
vannforsyning:

xx m, xxx gr. : angir lengde på utslipps /infiltrasjonsfilter
og kompassretning (grader)

Vedlegg 2G

Fuktig drog fra
nordsiden av vei
og videre sydover

12 m, 70 gr.
T99

Målestokk: 1:2 000
N

T98

T105

T100

T104

T106

T101
T102

T108

T107

T109

T112

T110

T111

T113

T114

T118

Aktuelt område for felles
vannforsyning for tomtene
T98 T102 og T104 T106

12 m, 50 gr.

Åpen grøft
langsmed vei

12 m, 50 gr.

Aktuelt område for felles
vannforsyning for tomtene
T107 T113

STI

T125

Bysmarka og Ringstad, SYDØST
Se side 38 39 og 51 i rapport for beskrivelse av lokalisering filter

12 m, 30 gr.

12 m, 15 gr.

12 m, 5 gr.

Aktuelt område
for etablering av
felles utslippsfilter
T99 T102

Aktuelt område for etablering
av felles utslippsfilter for T108 T11320 m, 80 gr.

20 m, 25 gr.

20 m, 25 gr.

12 m, 10 gr.

12 m, 200 gr.

12 m, 210 gr.

12 m, 10 gr.

12 m, 10 gr.

12 m, 210 gr.

12 m, 315 gr.

12 m, 205 gr.

12 m, 315 gr.

12 m, 360 gr.



Tomt 62/53: Tomt 62/74:

Tomt 62/82:

Tomt 66/1 : Tomt 66/1 1 0:

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3A

Tomt 62/89:

N

Infiltrasjonsfilter
kompassretning 153 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 252 g
Lengde 8 meter

Infiltrasjonsfilter
kompassretning 182 g
Lengde 10 meter
Parallelt med lav
fjellrygg

Tilnærmet lokalisering
Kompassretning 232 g
Lengde 13 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 2 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 293 g
Lengde 12,5 meter

Infiltrasjonsfilter
Lengde 12 meter
I bue i rerrassefylling
sørvest for hytta

Borebrønn
i fjell

Kompassretning 87 g
Lengde 4 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 188 g
Lengde 10 meterUthus nord

på tomta

Hytta på
62/82

Kompassretning 171 g
Lengde 33,5 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 173 g
Lengde 12 meter
i en svak bue

Ikke målestokkholdig

Ikke målestokkholdig

Eksisterende
renseanlegg

Vera F1



Tomt Ny 2: Tomt Ny 3:

Tomt Ny 4:

Tomt Ny 5, Ny 7 og Ny 20: Tomt 62/52:

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3B

Tomt Ny 6:

N

Infiltrasjonsfilter
kompassretning 12 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 251 g
Lengde 10 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 323 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 80 g
Lengde 19 meter

Sementkum
i grøftekant Kompassretning 106 g

Lengde 11 meter

Infiltrasjonsfilter
kompassretning 188 g
Lengde 10 meter
Bredde 1,5 meter

Tomtepåle NY 4:
GPS-punkt 136

Tomtepåle NY 6: GPS-punkt 137

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 47 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 309 g
Lengde 7 meter

Tomtepåle
GPS-punkt 138

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 235 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 8 g
Lengde 10 meter

Tomtepåle
GPS-punkt 136

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 33 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 94 g
Lengde 9,5 meter

Tomtepåle
GPS-punkt 139

Uthus nordvest
på tomta

Se etter at filteret
ikke berører nabo-
eiendommen i nord

Se etter at filteret
ikke berører nabo-
eiendommen i nord



Tomt Ny 1 : Tomt Ny 8:

Tomt Ny 1 0:

Tomt 62/85: Tomt 62/87:

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3C

Tomt 62/75:

N

Infiltrasjonsfilter
Lengde 10 meter
Parallelt med og
helt inntil terrassen

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 117 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 107 g
Lengde 10 meter

Tomtepåle
GPS-punkt 141

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 106 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 145 g
Lengde 10,5 meter

Tomtepåle
GPS-punkt 142

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 11 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 72 g
Lengde 16 meter

Tomtepåle
GPS-punkt 140

Te
rr
as
se
n

Avstand 16 meter

Infiltrasjonsfilter
Lengde 10 meter
Parallelt med
terrengkotene

Borebrønn
i fjell

Borebrønn
i fjell

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 347 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 29 g
Lengde 10 meter

Sørvestre
gren semerke

Eksistrende
renseanlegg

Vera F1



Tomt 23-28: Tomt 62/55:

Tomt 62/62:

Tomt 62/80: Tomt 62/83:

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3D

Tomt 62/64:

N

Infiltrasjonsfilter.
Lengde 25 meter
Bredde 3 meter
kompassretning:
0 grader.

Lengde 23 meter

kompassretning 270 g

Hytte
62/55

Ve
g

Pumpeledning
fra støtbelaster

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 195 g
Lengde 10 meter

Kompassretning: 214 g
Avstand 4 meter

Nordvestre
grensepåle

Kompassretning: 190 g
Avstand 12,5 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 182 g
Lengde 12 meter

Grensepåle

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 86 g
Lengde 10 meter

Kompassretning: 79 g
Avstand 13,5 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 0 g
Lengde 10 meter

Kompassretning: 107 g
Avstand 3,5 meter

Nordvestre
grensepåle

Slamavskiller

Pumpekum

Infiltrasjonsfilter

Eksisterende
borebrønn
i fjell

Anlegget er bygget



Tomt F1 4: Tomt F35:

Tomt F37:

Tomt 62/90: Tomt 62/92:

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3E

Tomt 62/68:

N

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 320 g
Lengde 12 meter

Kompassretning: 217 g
Avstand 11 meter

Kompassretning: 284 g
Avstand 16,5 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 182 g
Lengde 8 meter
Bredde 1,5 m

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 202 g
Lengde: 12 meter

Kompassretning: 284 g
Avstand 4,5 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 169 g
Lengde 12 meter

Kompassretning: 268 g
Avstand 16 meter

Kompassretning: 208 g
Avstand 4,5 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 156 g
Lengde 12 meter

Hytte

Hytte

Hytte på
62/68

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 160 g
Lengde 10 meter

Kompassretning: 161 g
Avstand 35,5 meter

Hytte

Hytte

Ikke målestokkholdig



Tomt F41 : Tomt 62/63:

Tomt 62/69:

Tomt 62/79: Tomt 62/91 :

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3F

Tomt 62/70:

N

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 350 g
Lengde 10 meter

Kompassretning: 264 g
Avstand 1 meter

Kompassretning: 220 g
Avstand 9 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 113 g
Lengde 12 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 164 g
Lengde 12 meter

Kompassretning: 164 g
Avstand 9,5 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 3 g
Lengde: 12 meter

Kompassretning: 267 g
Avstand: Ca 16 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 340 g
Lengde 10 meter

Kompassretning: 340 g
Avstand 17 meter

Uthus på 62/69

Hytte

Hytte på
62/79

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 176 g
Lengde: 12 meter

Kompassretning: 127 g
Avstand: 41 meter

Hytte

Trevatn

Hytte

Uthus på 62/69

Ikke målestokkholdig



Tomt 62/45: Tomt 62/76:

Tomt 62/78:

Tomt 62/1 01 : Tomt 6:

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3G

Tomt 62/88:

N

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 135 g
Lengde: 10 meter
Bredde: 1,2 meter

Kompassretning: 162 g
Avstand: 29 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 190 g
Lengde 10 meter

Kompassretning: 168 g
Avstand 19 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 0 g
Lengde: 12 meter

Kompassretning: 96 g
Avstand: 50 meter

Hytte

Eksisterende
borebrønn
i fjell

Slamavskiller

Pumpekum

Infiltrasjons-
filter

Drenering

Hytte

Eksisterende
borebrønn
i fjell

Hoved-
hytte

Anneks

Eksisterende
renseanlegg

Lokalitet for eksisterende utslipps-
arrangement. Det er her også mulig å
bygge et jordhauginfiltrasjonsfilter uten
forbehandlig i biofilter.

Grensepåle

Sørøstre
grensepåle
62/76

Ikke målestokkholdig

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning 1 g
Lengde 12 meter

Avstand:
7,5 meter

Anlegget er bygget

Vera F1



Tomt 62/81 : Tomt 62/96:

Tomt 62/86:

Tomt F1 1 : Tomt F1 2:

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3H

Tomt 62/95:

N

Grensepål
se vedlegg 2B

Infiltrasjonsfilter
parallelt med
terrengkotene

Infiltra-
sjons-
filter
tomt 62/96

Infiltra-
sjons-
filter
tomt 62/95

Kompassretning: 233 grader
Avstand: 24 meter

Kompassretning: 310 grader
Avstand: 17 meter

Kompassretning: 210 g
Avstand: 9,5 meter

Infiltra-
sjonsfilter.
Lengde:
12 meter

Avstand: 4 meter

Kompassretning: 152 g
Avstand: 12 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 164 g
Lengde:12 meter

Hytte

Hytte

Kompassretning: 100 g
Avstand: 9,5 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 164 g
Lengde:12 meter

Hytte

Eksisterende
borebrønn
i fjell

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning: 12 g
Lengde: 12 meter

Eksisterende
renseanlegg

Utslipp til
terreng

Vera F1

Kompassretning: 276 grader
Avstand: 5 meter



Tomt 62/65: Tomt 62/93:

Tomt 62/94:

Tomt F23: Tomt : -

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3I

Tomt F1 8:

N

Sørøstligste
grensepål

Kompassretning: 355 g
Avstand: 15 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 347 g
Lengde: 12 meter

Kompassretning: 320 g
Avstand: 13 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 0 g
Lengde: 10 meter

Hytte

Kompassretning: 23 g
Avstand: 11 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 120 g
Lengde: 12 meter

Hytte

Kompassretning: 252 g
Avstand: 6 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 108 g
Lengde: 10 meter

Hytte

Kompassretning: 191 g
Avstand: 22,5 meter

Infiltrasjonsfilter.
Kompassretning: 143 g
Lengde: 10 meter

Hytte



Tomt F42: Tomt F45:

Tomt F53:

Tomt Ny 1 0: Tomt Ny 1 1 :

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3J

Tomt Ny 9:

N

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 287 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 219 g
Avstand 25 meter

Tomtepåle

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 349 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 307 g
Lengde 17,5 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 321 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 298 g
Avstand 32,5 meter

Uthus på
62/66

Hytte

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 289 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 278 g
Lengde 5 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 106 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 258 g
Lengde 7,5 meter

Hytte

Kompassretning 259 g
Avstand 22,5 meter

Ikke målestokkholdig

Kompassretning 302 g
Lengde 24 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 321 g
Lengde 10 meter

Hytte på F42



Tomt F4: Tomt F29:

Tomt F32:

Tomt 63/73: Tomt:-

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3K

Tomt 62/66:

N

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 199 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 193 g
Avstand 13 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 237 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 123 g
Lengde ca 7 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 236 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 191 g
Lengde 9,5 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 86 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 157 g
Avstand 8,5 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 2 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 302 g
Lengde 10 meter

Uthus på
F29

Uthus



Tomt 62/60: Tomt F28:

Tomt F38:

Tomt Uten nr.: Tomt:-

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3L

Tomt NY 1 2:

N

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 91 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 188 g
Avstand 11 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 182g
Lengde 12 meter

Kompassretning 86 g
Lengde ca 6 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 71 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 150 g
Lengde 16 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 186 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 69 g
Avstand 9 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 231 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 148 g
Lengde 7 meter

Hytte

Hytte på
F28

Kompassretning 60 g
Avstand 38,5 meter

Hytte

Tomtepåle
Ny 12



Tomt 62/67: Tomt 62/72:

Tomt 62/77:

Tomt F6: Tomt F24:

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3M

Tomt F2:

N

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 43 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 126 g
Avstand 2 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 201 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 100 g
Lengde ca 8 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 245 g
Lengde 12 meter
i en svak bue

Kompassretning 146 g
Lengde 15 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 274 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 151 g
Avstand 3,5 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 323 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 28 g
Lengde 10 meter

Hytte

Hytte

Hytte

Kompassretning 125 g
Avstand 23,5 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 82 g
Lengde 10 meter

Vera F1

Eksisterende
renseanlegg



Tomt 62/71 : Tomt F30:

Tomt F31 :

Tomt Ny 1 5:

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3N

Tomt Ny 1 3 og Ny 1 4:

N

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 104 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 215 g
Avstand 18,5 meter

Tomtepåle

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 273 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 196 g
Lengde 13 meter

Hytte

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 106 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 217 g
Lengde 7,5 meter Hytte

Ikke målestokkholdig

Infiltrasjonsfilter
i en svak bue.
Kompassretning 140 g
Lengde 24 meter

Kompassretning 24 g
Lengde 20 meter

Hytte på 62/71

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 135 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 238 g
Avstand 7 meter

Sørøstre
grensepåle

Filtedel
for Ny 13

Filtedel
for Ny 14



Tomt 62/57: Tomt 62/58:

Tomt F1 6:

Tomt Ny 1 7: Tomt Ny 1 8:

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 30

Tomt Ny 1 6:

N

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 144 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 120 g
Avstand 5 meter

Vestre
grensepåle

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 319 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 50 g
Avstand 1 meter

Sørvestre
grensepåle

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 135 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 246 g
Lengde 17 meter

Uthus

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 150 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 166 g
Lengde 31 meter

Hytte på F16

Ikke målestokkholdig

Kompassretning 14 g
Lengde 17 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 172 g
Lengde 10 meter

Tomt F16

Nordre grensepåle
tomt F16

Infiltrasjonsfilter i en
bue sør for hytta
Lenfde 12 meter

Ikke målestokkholdig



Tomt 62/54: Tomt 62/56:

Tomt 62/61 :

Tomt Ny 20: Tomt: -

Oversikt over hytter og infiltrasjonsgrøfter, M 1 :500

Vedlegg 3P

Tomt Ny 1 9:

N

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning
parallelt med
terrengkotene
Lengde 10 meter Kompassretning ca 256 g

Avstand ca14 meter

Det var i perioder med befaringer mye
gravevirksomhet på tomta i forbindelse
med hyttebygging. Gråvann kan renses i
et prefabrikkert gråvannsrenseanlegg.
Utslippsfilter/infiltrasjonsfilter etableres
sør for hytta. Nøyaktig lokalisering
gjøres i forbindelse med søknad om
byggetillatelse i henhold til Plan- og
bygningsloven.

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 333 g
Lengde 10 meter

Kompassretning 333 g
Lengde 5,5 meter

Infiltrasjonsfilter
Kompassretning 117 g
Lengde 12 meter

Kompassretning 233 g
Lengde 6,5 meter

Hytte

Ikke målestokkholdig

Hytte

Hytte

Hytte på
62/54

Infiltrasjonsfilter
Kompassret-
ning 138 g
Lengde 10 m

Kompassretning 108
Avstand ca 60 meter

Veg

Avstand til veg
ca 7 meter

Vera F1

Eksisterende
renseanlegg
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Bioforsk Jord og miljø
1432 Ås
Frederik A. Dahls vei 20
Tel.: 03 246/92 49 63 10
Fax: 63 00 94 10
jord@bioforsk.no

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg
Grunt infiltrasjonsanlegg for gråvann

fra fritidsbolig med høy standard

Type avløpsvann: Gråvann
QDim: 700 liter per døgn
Grunnforhold: Jordmasser med begrenset tykkelse og god

vannledningsevne.
Anleggstype: Grunt infiltrasjonsanlegg
Anleggskomponenter. Slamavskiller: Våtvolum 2 m3

Pumpekum: Ja
Infiltrasjonsfilter: Areal 10 m2 med lengde 12 m, bredde 0,8 m,

og dybde 0,1 m (se vedlagt tegning)
Alternativ utforming med infiltrasjonskamre :
5 stk. ”Standard Chamber 34 x 75 x 12 inches
(Filterflate 8,2 m2, se vedlegg).

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvannet fra fritidsboligen ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes
tilbake. Det slamavskilte vannet ledes med selvfall videre til pumpekum. Fra denne kummen
pumpes det slamavskilte gråvannet under trykk ti l ett infiltrasjonsrør i en grunn infiltrasjons-
grøft. Vannet trenger ned gjennom jordmassene og videre i den retningen terrenget heller.
Avløpsvannet renses i stedlige jordmasser.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke lede s til avløpsanlegget. Dersom det installeres
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse
skal ikke tilføres renseanlegg. Kummer og over føringsledninger skal bygges slik at kummer og
ledningsnett fram til infiltrasjonsfilteret utgjør et varig tett system.

Slamavskiller
Slamavskiller skal tilfredsstille kravene i NKF og NORVARs VA/Miljøblad, nr. 48, Slamavskiller,
punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting. Slamavskilleren skal også tilfredsstille kravene
i Norsk Standard (NS-EN 12566-1:2000+A1).

Slamavskilleren skal ha et samlet våtvolum på 2 m3 fordelt på to kamre á 1,5 m3 og 0,5 m3.
Slamavskilleren fundamenteres på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasse (sand, singel,
pukk e.l.). Det er viktig at kornstørrelsen i disse massene ikke er større enn 32 mm og at fun-
damentet komprimeres og avrettes skikkelig. Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstan-
den senkes. Drensvann fra byggegropa ledes utenom eller bort fra infiltrasjonsfilter. Rundt
slamavskilleren skal det fylles friksjonsmasser ti l over inn- og utløpsrørene. Slamavskillere i
plast kan normalt ikke trafikkeres. Plastslamavski llere skal ha tett låsbar t lokk. Alternativet er
at det over mannhullet settes en betongring og et betonglokk. Lokket på slamavskilleren skal
alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Produsentens leggeanvisning bør følges.

Vedlegg 4
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Pumpekum
For å oppnå jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele infiltrasjonsfilteret, skal det settes
ned en pumpekum etter slamavskilleren. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikker-
hetsoverløp. Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materi-
ale 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. Pumpen bør ha kapasitet til å pumpe (minimum)
0,8 liter per sekund til infiltrasjonsfilteret. Det anbefales et pumpevolum på 70 liter per
pumpestøt. Pumpe og pumpeledning dimensjonere s og velges av pumpeleverandør. En tilbake-
slagsventil etter pumpa vil hindre at vann som står i pumpeledningen strømmer tilbake til
pumpekummen. Dersom stoppnivået i pumpeku mmen ligger høyere enn infiltrasjonsrørene
skal det monteres en vakuumventil på pumpeledningens høyeste punkt.

For nedsetting av pumpekum vises til beskrivelsen vedrørende slamavskiller.

Infi ltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilteret bygges som en grunn infiltra sjonsgrøft og skal ha en filterflate på 1 0 m2

(lengde 1 2 meter, bredde 0,8 meter, se vedlagte prinsipptegning). Infiltrasjonsfilteret skal
ovenfra bestå av overdekning, fordelingslag med infiltrasjonsrør og nederst stedlig jordmasser.

Med infiltrasjonskamre benyttes det 5 stk ”Standard Chamber 34 x 75 x 1 2 inches tilsvarende
en filterflate 8,2 m2, lengde 9,5 meter og bredde 0,864 meter. Leggeanvisning fås av
leverandør eller Bioforsk Jord og miljø.

Utgraving av grøfta
Grøfta skal ha lengde 1 2 meter, bredde 0,8 meter. Grøftebunn skal være plan og horisontal.
Dette betyr at grøftene skal følge terrengkotene (følge terrenget). Grøfta skal være 0,1 meter
dyp målt ved nedre grøftekant. Små ujevnheter i terrengoverflaten skal ikke medregnes.

Fordelingslag
Oppå grøftebunn legges det ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for underkorn/silt.
Siltinnholdet må ikke overstige 1 %. Minste di ameter skal være 1 2 mm og største diameter 22
mm (for eksempel 1 6-22 mm pukk). Alternativet til pukk er Filtralite 1 0 – 20 mm. Laget skal
ligge horisontalt og ha en tykkelse på 20 cm.

Ved bruk av infiltrasjonskamre legges kamrene opp på den horisontale sandoverflaten. Bruk av
infiltrasjonskamre er ikke vist på tegning i dette vedlegget.

Infiltrasjonsrør
Fordelingssystemet i filteret sk al bestå av infiltrasjonsrør med diameter 32 mm. Rørene skal
bestå av trykkrør og legges o ppå den horisontale pukkoverflaten . Samlet lengde på infiltra-
sjonsrørene skal være 1 1 ,8 meter. Rørene skal ha tett endestykke. Det skal være huller langs
bunnen av rørene. Avstanden mellom hullene skal være 1 ,0 meter og for å oppnå jevn for-
deling i hele grøftenes lengde, varierer hulldiame teren utover i filteret. Ved bruk av infiltra-
sjonskamre festes infiltrasjonsrørene øverst i kamrene med hullene opp. Hullene fordeles
jevnt i infiltrasjonskamrene og vil få kortere avstand enn angitt over.

Hullene skal ha følgende diametre:

Hull 1 – 6 fra manifoldrøret: 6,5 mm
Hull 7 – 9 fra manifoldrøret: 7,0 mm
Hull 1 0 – 1 2 fra manifoldrøret: 6,5 mm

Overdekking
Infiltrasjonsrøret dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som de underliggende
massene. Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk høy gjennomtrengelighet for vann og
luft. Filteret overdekkes med lokale jordmasse r. Overdekningen skal være minimum 0,5
meter. I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 1 5 cm.
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Peilerør
Det kan med fordel settes ned et peilerør i filteret. I peilerøret kan det kontrolleres om det
står vann over filterflaten, se vedlagte tegning. Peilerøret settes lengst mulig fra innløpet og
vil dermed viser hvor filteret ligger i terrenget. Røret kan bestå av grunnavløpsrør med
diameter 75 eller 1 1 0 mm. De nedre 25 cm av røret 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 grøften. 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

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke st rømme inn infiltrasjonsfilteret. Det må derfor
alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjærende drenering ovenfor filteret.

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller
Isolonskum (og eventuelt varmekabler).

Drift og vedlikehold
Slamavskiller skal tømmes i samsvar med komm unens vedtak eller minimum hver fjerde år.
Pumpekum bør rengjøres (spyles) og tømmes samtidig med at slamavskiller tømmes. Pumpe og
elektrisk opplegg bør ha regelmessig tilsyn. Peilerøret i filteret benyttes til å kontrollere
filterets funksjon. Vann i peilerøret indikere r at filteret ikke fungerer som det skal.

Jens Chr. Køhler

Tegning: Målsatt prinsipptegning av grunt infiltrasjonsfilter.
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1

V
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Målsatt prinnsipptegning av grunn infiltrasjonsgrøft med trykkfordeling

Overdekning

Masseseparasjonssperre , evt. i kombinasjon
med isolasjon

Overdekning over infiltrasjonsrør,
samme masser som i fordelingslaget

Infiltrasjonsrør lengde 11,8 m diameter 32 mm
hullavstand 1,0 m

Fordelingslag

Filterflate.

Eksisterende terrengnivå

Tilførselsledning

0,20 m
0,10 m

12 m

0,20 m

Peilerør
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Bioforsk Jord og miljø
1432 Ås
Frederik A. Dahls vei 20
Tel.: 03 246/92 49 63 11
Fax: 63 00 94 10
jord@bioforsk.no

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg
Jordhauginfiltrasjonsanlegg for gråvann

fra fritidsbolig med høy standard

Type avløpsvann: Gråvann
QDim: 700 liter per døgn
Grunnforhold: Marginale masser normalt med sammenhengende dekke

av mineraljord over fjell.
Anleggstype: Jordhauginfiltrasjonsanlegg
Anleggskomponenter. Slamavskiller: Våtvolum 2 m3

Pumpekum: Ja
Infiltrasjonsfilter: Areal 12 m2 med lengde 8 m, bredde 1,5 m,

sandtykkelse minimum 0,3 m (se vedlagt tegning)

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvannet fra fritidsboligen ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes
tilbake. Det slamavskilte vannet ledes med selvfall videre til pumpekum. Fra denne kummen
pumpes det slamavskilte gråvannet til jordhaugin filtrasjonsfilteret under trykk til to infiltra-
sjonsrør. Vannet trenger ned gjennom jordmassene og videre i den retningen terrenget heller.
Avløpsvannet renses i tilkjørte og stedlige jordmasser.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke lede s til avløpsanlegget. Dersom det installeres
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse
skal ikke tilføres renseanlegg. Kummer og over føringsledninger skal bygges slik at kummer og
ledningsnett fram til infiltrasjonsfilteret utgjør et varig tett system.

Slamavskiller
Slamavskiller skal tilfredsstille kravene i NKF og NORVARs VA/Miljøblad, nr. 48, Slamavskiller,
punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting. Slamavskilleren skal også tilfredsstille kravene
i Norsk Standard (NS-EN 12566-1:2000+A1).

Slamavskilleren skal ha et samlet våtvolum på 2 m3 fordelt på to kamre á 1,5 m3 og 0,5 m3.
Slamavskilleren fundamenteres på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasse (sand, singel,
pukk e.l.). Det er viktig at kornstørrelsen i disse massene ikke er større enn 32 mm og at fun-
damentet komprimeres og avrettes skikkelig. Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstan-
den senkes. Drensvann fra byggegropa ledes utenom eller bort fra infiltrasjonsfilter. Rundt
slamavskilleren skal det fylles friksjonsmasser ti l over inn- og utløpsrørene. Slamavskillere i
plast kan normalt ikke trafikkeres. Plastslamavski llere skal ha tett låsbar t lokk. Alternativet er
at det over mannhullet settes en betongring og et betonglokk. Lokket på slamavskilleren skal
alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Produsentens leggeanvisning bør følges.

Vedlegg 5
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Pumpekum
For å oppnå jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele infiltrasjonsfilteret, skal det settes
ned en pumpekum etter slamavskilleren. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikker-
hetsoverløp. Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materi-
ale 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. Pumpen bør ha kapasitet til å pumpe (minimum)
1 ,1 liter per sekund til infiltrasjonsfilteret. Det anbefales et pumpevolum på 1 00 liter per
pumpestøt. Pumpe og pumpeledning dimensjonere s og velges av pumpeleverandør. En tilbake-
slagsventil etter pumpa vil hindre at vann som står i pumpeledningen strømmer tilbake til
pumpekummen. Dersom stoppnivået i pumpeku mmen ligger høyere enn infiltrasjonsrørene
skal det monteres en vakuumventil på pumpeled ningens høyeste punkt. Vannet fordeles til de
to infiltrasjonsrørene via et grenrør, se vedlagte tegning av jordhauginfiltrasjonsfilter.

For nedsetting av pumpekum vises til beskrivelsen vedrørende slamavskiller.

Jordhaugi nfi ltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilteret skal bygges opp i terrenget og ha en samlet filterflate på (minimum) 1 2 m2

(se vedlagte prinsipptegning). Infiltrasjonsfilteret skal ovenfra bestå av overdekning, forde-
lingslag med infiltrasjonsrør, filtersand og nederst stedlige jordmasser. Jordmasser må ikke
fjernes nedstrøms infiltrasjonsfilteret i større omfang enn det som er beskrevet under. Det
skal være minimum 1 5 meter fra filteret til nedenforliggende drenering eller hytte.

Filterflaten i infiltrasjonsfilteret skal lengde 8 m og bredde 1 ,5 m. Lengde på infiltrasjons-
rørene skal være 7,8 m.

Klargjøring av arealer der filter skal bygges
Vegetasjon skal graves bort/fjernes der anlegget skal bygges. Denne flaten skal ha lengde på
1 0 meter og bredde på 4 meter slik at tilkjørt sand blir lagt på en vegetasjonsfri flate. Over-
flaten på stedlige jordmasser rubbes opp med tenner på graveskuffa på tvers av fallretningen.

Filtersand
Sandlaget mellom filterflaten og stedlige jord masser skal ha en tykkelse på minimum 0,3
meter. Den nedre delen av sandlaget vil få større tykkelse enn den øvre delen pga. at terren-
get heller. Sanden legges oppå stedlige jordmasser slik at toppflaten (sandoverflate/filterfla-
ten) utgjør et areal på 1 2 m2. Toppflaten skal være plan og horisontal. Rundt toppflaten skal
det være sandrygger som vist i vedlagte prinsipptegning. Sanden skal komprimeres (vannes)
slik at problemer med setninger reduseres til et minimum. Ryggene rundt toppflaten
komprimeres med skuffe.

Sanden bør falle i felt A i sandfilterdiagramm et og ha middelkornstørrelse på minimum 0,5
mm (se vedlegg). Dette kravet er absolutt for et sandlag på 20 cm umiddelbart under topp-
flaten (filterflaten). Den øvrige delen av sand en kan i begrenset omfang fravike dette kravet.
Slik sand skal ha vannledningsevne på minimum 1 0 meter per døgn og mindre enn 20 % grus.
Denne sanden bør godkjennes av en person med god er faring i planlegging av naturbaserte
renseløsninger.

Fordelingslag
Oppå filterflaten (sandoverflaten) legges det ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for
underkorn/silt. Siltinnholdet må ikke overstig e 1 %. Minste diameter skal være 1 2 mm og
største diameter 22 mm (for eksempel 1 6-22 mm pu kk). Alternativet til pukk er Filtralite 1 0 –
20 mm. Laget skal ligge horisontalt og ha en tykkelse på 20 cm.

Fordelingssystem
Fordelingssystemet i filteret skal bestå av to infiltrasjonsrør med diameter 32 mm. Vannet
fordeles til de to infiltrasjonsrørene via et gr einrør. Rørene skal bestå av trykkrør og legges
oppå den horisontale pukkoverflaten. Det skal være huller langs bunnen av rørene. Avstanden
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mellom hullene skal være 1 ,0 meter og for å oppnå jevn fordeling i hele grøftenes lengde,
varierer hulldiameteren utover i filteret.

Hullene skal ha følgende diametre:

Hull 1 – 6 fra manifoldrøret: 6,5 mm
Hull 7 – 8 fra manifoldrøret: 7,0 mm

Rørene skal ha tette endestykker og dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som
de underliggende massene. Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk høy gjennomtrenge-
lighet for vann og luft.

Filteret overdekkes med lokale jordmasser. Ov erdekningen skal være minimum 0,5 meter.
I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 1 5 cm.

Peilerør
Det kan med fordel settes ned et peilerør i filteret. I peilerøret kan det kontrolleres om det
står vann over filterflaten, se vedlagte tegning. Peilerøret settes lengst mulig fra innløpet og
vil dermed viser hvor filteret ligger i terrenget. Røret kan bestå av grunnavløpsrør med
diameter 75 eller 1 1 0 mm. De nedre 25 cm av røret 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.

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke st rømme inn infiltrasjonsfilteret. Det må derfor
alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjærende drenering ovenfor filteret. Der
filteret etableres nedenfor hytta vil denne ofte skjære av sigevann og overflatevann. Løsnin-
ger for drenering er vist i eget vedlegg.

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller
Isolonskum (og eventuelt varmekabler).

Drift og vedlikehold
Slamavskiller skal tømmes i samsvar med kommunens bestemmelser eller minimum hvert
fjerde år. Pumpekum bør rengjøres (spyles) og tømmes samtidig med at slamavskiller tømmes.
Pumpe og elektrisk opplegg bør ha regelmessig tilsyn. Peilerøret i filteret benyttes til å
kontrollere filterets funksjon. Vann i peilerøret indikerer at filteret ikke fungerer som det
skal.

Jens Chr. Køhler

Tegning: Målsatt prinsipptegning av jordhauginfiltrasjonsfilter.
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0,7 m
Infiltrasjonsrør

Peilerør

Sand, klasse A, middelkorn-
størrelse minimum 0,5 mm

0,4 m

0,4 m



Vedlegg 6 1

Bioforsk Jord og miljø
1432 Ås
Frederik A. Dahls vei 20
Tel.: 03 246/92 49 63 11
Fax: 63 00 94 10
jord@bioforsk.no

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg
Jordhauginfiltrasjonsanlegg for gråvann

fra fritidsbolig med høy standard

Type avløpsvann: Gråvann
QDim: 700 liter per døgn
Grunnforhold: Marginale masser normalt med sammenhengende dekke

av mineraljord over fjell.
Anleggstype: Jordhauginfiltrasjonsanlegg
Anleggskomponenter. Slamavskiller: Våtvolum 2 m3

Pumpekum: Ja
Infiltrasjonsfilter: Areal 12 m2 med lengde 10 m, bredde 1,2 m,

sandtykkelse minimum 0,3 m (se vedlagt tegning)

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvannet fra fritidsboligen ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes
tilbake. Det slamavskilte vannet ledes med selvfall videre til pumpekum. Fra denne kummen
pumpes det slamavskilte gråvannet til jordhaugin filtrasjonsfilteret under trykk til to infiltra-
sjonsrør. Vannet trenger ned gjennom jordmassene og videre i den retningen terrenget heller.
Avløpsvannet renses i tilkjørte og stedlige jordmasser.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke lede s til avløpsanlegget. Dersom det installeres
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse
skal ikke tilføres renseanlegg. Kummer og over føringsledninger skal bygges slik at kummer og
ledningsnett fram til infiltrasjonsfilteret utgjør et varig tett system.

Slamavskiller
Slamavskiller skal tilfredsstille kravene i NKF og NORVARs VA/Miljøblad, nr. 48, Slamavskiller,
punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting. Slamavskilleren skal også tilfredsstille kravene
i Norsk Standard (NS-EN 12566-1:2000+A1).

Slamavskilleren skal ha et samlet våtvolum på 2 m3 fordelt på to kamre á 1,5 m3 og 0,5 m3.
Slamavskilleren fundamenteres på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasse (sand, singel,
pukk e.l.). Det er viktig at kornstørrelsen i disse massene ikke er større enn 32 mm og at fun-
damentet komprimeres og avrettes skikkelig. Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstan-
den senkes. Drensvann fra byggegropa ledes utenom eller bort fra infiltrasjonsfilter. Rundt
slamavskilleren skal det fylles friksjonsmasser ti l over inn- og utløpsrørene. Slamavskillere i
plast kan normalt ikke trafikkeres. Plastslamavski llere skal ha tett låsbar t lokk. Alternativet er
at det over mannhullet settes en betongring og et betonglokk. Lokket på slamavskilleren skal
alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Produsentens leggeanvisning bør følges.

Vedlegg 6
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Pumpekum
For å oppnå jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele infiltrasjonsfilteret, skal det settes
ned en pumpekum etter slamavskilleren. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikker-
hetsoverløp. Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materi-
ale 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. Pumpen bør ha kapasitet til å pumpe (minimum)
1 ,3 liter per sekund til infiltrasjonsfilteret. Det anbefales et pumpevolum på 1 20 liter per
pumpestøt. Pumpe og pumpeledning dimensjonere s og velges av pumpeleverandør. En tilbake-
slagsventil etter pumpa vil hindre at vann som står i pumpeledningen strømmer tilbake til
pumpekummen. Dersom stoppnivået i pumpeku mmen ligger høyere enn infiltrasjonsrørene
skal det monteres en vakuumventil på pumpeled ningens høyeste punkt. Vannet fordeles til de
to infiltrasjonsrørene via et grenrør, se vedlagte tegning av jordhauginfiltrasjonsfilter.

For nedsetting av pumpekum vises til beskrivelsen vedrørende slamavskiller.

Jordhaugi nfi ltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilteret skal bygges opp i terrenget og ha en samlet filterflate på (minimum) 1 2 m2

(se vedlagte prinsipptegning). Infiltrasjonsfilteret skal ovenfra bestå av overdekning, forde-
lingslag med infiltrasjonsrør, filtersand og nederst stedlige jordmasser. Jordmasser må ikke
fjernes nedstrøms infiltrasjonsfilteret i større omfang enn det som er beskrevet under. Det
skal være minimum 1 5 meter fra filteret til nedenforliggende drenering eller hytte.

Filterflaten i infiltrasjonsfilteret skal lengde 1 0 m og bredde 1 ,2 m. Lengde på infiltrasjons-
rørene skal være 9,8 m.

Klargjøring av arealer der filter skal bygges
Vegetasjon skal graves bort/fjernes der anlegget skal bygges. Denne flaten skal ha lengde på
1 2 meter og bredde på 4 meter slik at tilkjørt sand blir lagt på en vegetasjonsfri flate. Over-
flaten på stedlige jordmasser rubbes opp med tenner på graveskuffa på tvers av fallretningen.

Filtersand
Sandlaget mellom filterflaten og stedlige jord masser skal ha en tykkelse på minimum 0,3
meter. Den nedre delen av sandlaget vil få større tykkelse enn den øvre delen pga. at terren-
get heller. Sanden legges oppå stedlige jordmasser slik at toppflaten (sandoverflate/filterfla-
ten) utgjør et areal på 1 2 m2. Toppflaten skal være plan og horisontal. Rundt toppflaten skal
det være sandrygger som vist i vedlagte prinsipptegning. Sanden skal komprimeres (vannes)
slik at problemer med setninger reduseres til et minimum. Ryggene rundt toppflaten
komprimeres med skuffe.

Sanden bør falle i felt A i sandfilterdiagramm et og ha middelkornstørrelse på minimum 0,5
mm (se vedlegg). Dette kravet er absolutt for et sandlag på 20 cm umiddelbart under topp-
flaten (filterflaten). Den øvrige delen av sand en kan i begrenset omfang fravike dette kravet.
Slik sand skal ha vannledningsevne på minimum 1 0 meter per døgn og mindre enn 20 % grus.
Denne sanden bør godkjennes av en person med god er faring i planlegging av naturbaserte
renseløsninger.

Fordelingslag
Oppå filterflaten (sandoverflaten) legges det ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for
underkorn/silt. Siltinnholdet må ikke overstig e 1 %. Minste diameter skal være 1 2 mm og
største diameter 22 mm (for eksempel 1 6-22 mm pu kk). Alternativet til pukk er Filtralite 1 0 –
20 mm. Laget skal ligge horisontalt og ha en tykkelse på 20 cm.

Fordelingssystem
Fordelingssystemet i filteret skal bestå av to infiltrasjonsrør med diameter 32 mm. Vannet
fordeles til de to infiltrasjonsrørene via et gr einrør. Rørene skal bestå av trykkrør og legges
oppå den horisontale pukkoverflaten. Det skal være huller langs bunnen av rørene. Avstanden
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mellom hullene skal være 1 ,0 meter og for å oppnå jevn fordeling i hele grøftenes lengde,
varierer hulldiameteren utover i filteret.

Hullene skal ha følgende diametre:

Hull 1 – 6 fra manifoldrøret: 6,5 mm
Hull 7 – 1 0 fra manifoldrøret: 7,0 mm

Rørene skal ha tette endestykker og dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som
de underliggende massene. Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk høy gjennomtrenge-
lighet for vann og luft.

Filteret overdekkes med lokale jordmasser. Ov erdekningen skal være minimum 0,5 meter.
I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 1 5 cm.

Peilerør
Det kan med fordel settes ned et peilerør i filteret. I peilerøret kan det kontrolleres om det
står vann over filterflaten, se vedlagte tegning. Peilerøret settes lengst mulig fra innløpet og
vil dermed viser hvor filteret ligger i terrenget. Røret kan bestå av grunnavløpsrør med
diameter 75 eller 1 1 0 mm. De nedre 25 cm av røret 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.

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke st rømme inn infiltrasjonsfilteret. Det må derfor
alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjærende drenering ovenfor filteret. Der
filteret etableres nedenfor hytta vil denne ofte skjære av sigevann og overflatevann. Løsnin-
ger for drenering er vist i eget vedlegg.

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller
Isolonskum (og eventuelt varmekabler).

Drift og vedlikehold
Slamavskiller skal tømmes i samsvar med kommunens bestemmelser eller minimum hvert
fjerde år. Pumpekum bør rengjøres (spyles) og tømmes samtidig med at slamavskiller tømmes.
Pumpe og elektrisk opplegg bør ha regelmessig tilsyn. Peilerøret i filteret benyttes til å
kontrollere filterets funksjon. Vann i peilerøret indikerer at filteret ikke fungerer som det
skal.

Jens Chr. Køhler

Tegning: Målsatt prinsipptegning av jordhauginfiltrasjonsfilter.
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Bioforsk Jord og miljø
1432 Ås
Frederik A. Dahls vei 20
Tel.: 03 246/92 49 63 11
Fax: 63 00 94 10
jord@bioforsk.no

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg
Jordhauginfiltrasjonsanlegg for gråvann

fra fritidsbolig med høy standard

Type avløpsvann: Gråvann
QDim: 700 liter per døgn
Grunnforhold: Svært marginal e jordmasser med til dels

usammenhengende jorddekke over fjell
Anleggstype: Jordhauginfiltrasjonsanlegg
Anleggskomponenter. Slamavskiller: Våtvolum 2 m3

Pumpekum: Ja
Infiltrasjonsfilter: Areal 12 m2 med lengde 10 m, bredde 1,2 m,

sandtykkelse minimum 0,6 m, dvs. stor tykkelse
på sandlaget (se vedlagt tegning)

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvannet fra fritidsboligen ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes
tilbake. Det slamavskilte vannet ledes med selvfall videre til pumpekum. Fra denne kummen
pumpes det slamavskilte gråvannet til jordha uginfiltrasjonsfilteret der vannet under trykk
fordeles til to infiltrasjonsrør. Vannet tren ger ned gjennom jordmassene og videre i den
retningen terrenget heller. Avløpsvannet renses i tilkjørte og stedlige jordmasser.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke lede s til avløpsanlegget. Dersom det installeres
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse
skal ikke tilføres renseanlegg. Kummer og over føringsledninger skal bygges slik at kummer og
ledningsnett fram til infiltrasjonsfilteret utgjør et varig tett system.

Slamavskiller
Slamavskiller skal tilfredsstille kravene i NKF og NORVARs VA/Miljøblad, nr. 48, Slamavskiller,
punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting. Slamavskilleren skal også tilfredsstille kravene
i Norsk Standard (NS-EN 12566-1:2000+A1).

Slamavskilleren skal ha et samlet våtvolum på 2 m3 fordelt på to kamre á 1,5 m3 og 0,5 m3.
Slamavskilleren fundamenteres på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasse (sand, singel,
pukk e.l.). Det er viktig at kornstørrelsen i disse massene ikke er større enn 32 mm og at fun-
damentet komprimeres og avrettes skikkelig. Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstan-
den senkes. Drensvann fra byggegropa ledes utenom eller bort fra infiltrasjonsfilter. Rundt
slamavskilleren skal det fylles friksjonsmasser ti l over inn- og utløpsrørene. Slamavskillere i
plast kan normalt ikke trafikkeres. Plastslamavski llere skal ha tett låsbar t lokk. Alternativet er
at det over mannhullet settes en betongring og et betonglokk. Lokket på slamavskilleren skal
alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Produsentens leggeanvisning bør følges.

Vedlegg 7
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Pumpekum
For å oppnå jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele infiltrasjonsfilteret, skal det settes
ned en pumpekum etter slamavskilleren. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikker-
hetsoverløp. Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materi-
ale 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. Pumpen bør ha kapasitet til å pumpe (minimum)
1 ,3 liter per sekund til infiltrasjonsfilteret. Det anbefales et pumpevolum på 1 20 liter per
pumpestøt. Pumpe og pumpeledning dimensjonere s og velges av pumpeleverandør. En tilbake-
slagsventil etter pumpa vil hindre at vann som står i pumpeledningen strømmer tilbake til
pumpekummen. Dersom stoppnivået i pumpeku mmen ligger høyere enn infiltrasjonsrørene
skal det monteres en vakuumventil på pumpeled ningens høyeste punkt. Vannet fordeles til de
to infiltrasjonsrørene via et grenrør, se vedlagte tegning av jordhauginfiltrasjonsfilter.

For nedsetting av pumpekum vises til beskrivelsen vedrørende slamavskiller.

Jordhaugi nfi ltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilteret skal bygges opp i terrenget og ha en samlet filterflate på (minimum) 1 2 m2

(se vedlagte prinsipptegning). Infiltrasjonsfilteret skal ovenfra bestå av overdekning, forde-
lingslag med infiltrasjonsrør, filtersand og nederst stedlige jordmasser. Jordmasser må ikke
fjernes nedstrøms infiltrasjonsfilteret i større omfang enn det som er beskrevet under.

Filterflaten i infiltrasjonsfilteret skal lengde: 1 0 m, bredde 1 ,2 m. Lengde på infiltrasjons-
rørene skal være 9,8 m.

Klargjøring av arealer der filter skal bygges
Vegetasjon skal graves bort/fjernes der anlegget skal bygges. Denne flaten skal ha lengde på
1 2 meter og bredde på 4 meter slik at tilkjørt sand blir lagt på en vegetasjonsfri flate. Over-
flaten på stedlige jordmasser rubbes opp med tenner på graveskuffa på tvers av fallretningen.

Filtersand
Sandlaget mellom filterflaten og stedlige jord masser skal ha en tykkelse på minimum 0,6
meter. Den nedre delen av sandlaget vil få større tykkelse enn den øvre delen pga. at terren-
get heller. Sanden legges oppå stedlige jordmasser slik at toppflaten (sandoverflate/filterfla-
ten) utgjør et areal på 1 2 m2. Toppflaten skal være plan og horisontal. Rundt toppflaten skal
det være sandrygger som vist i vedlagte prinsipptegning. Sanden skal komprimeres (vannes)
slik at problemer med setninger reduseres til et minimum. Ryggene rundt toppflaten
komprimeres med skuffe.

Sanden bør falle i felt A i sandfilterdiagramm et og ha middelkornstørrelse på minimum 0,5
mm (se vedlegg). Dette kravet er absolutt for et sandlag på 20 cm umiddelbart under topp-
flaten (filterflaten). Den øvrige delen av sand en kan i begrenset omfang fravike dette kravet.
Slik sand skal ha vannledningsevne på minimum 1 0 meter per døgn og mindre enn 20 % grus.
Denne sanden bør godkjennes av en person med god er faring i planlegging av naturbaserte
renseløsninger.

Fordelingslag
Oppå filterflaten (sandoverflaten) legges det ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for
underkorn/silt. Siltinnholdet må ikke overstig e 1 %. Minste diameter skal være 1 2 mm og
største diameter 22 mm (for eksempel 1 6-22 mm pu kk). Alternativet til pukk er Filtralite 1 0 –
20 mm. Laget skal ligge horisontalt og ha en tykkelse på 20 cm.
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Fordelingssystem
Fordelingssystemet i filteret skal bestå av to infiltrasjonsrør med diameter 32 mm. Vannet
fordeles til de to rørene via et greinrør. Rørene skal bestå av trykkrør og legges oppå den
horisontale pukkoverflaten. Det skal være hu ller langs bunnen av rørene. Avstanden mellom
hullene skal være 1 ,0 meter og for å oppnå jevn fordeling i hele grøftenes lengde, varierer
hulldiameteren utover i filteret

Hullene skal ha følgende diametre:

Hull 1 – 6 fra manifoldrøret: 6,5 mm
Hull 7 – 1 0 fra manifoldrøret: 7,0 mm

Rørene skal ha tette endestykker og dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som
de underliggende massene. Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk høy gjennomtrenge-
lighet for vann og luft.

Filteret overdekkes med lokale jordmasser. Ov erdekningen skal være minimum 0,5 meter.
I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 1 5 cm.

Peilerør
Det kan med fordel settes ned et peilerør i filteret. I peilerøret kan det kontrolleres om det
står vann over filterflaten, se vedlagte tegning. Peilerøret settes lengst mulig fra innløpet.
Røret kan bestå av grunnavløpsrør med diameter 75 eller 1 1 0 mm. De nedre 25 cm av røret
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.

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke st rømme inn infiltrasjonsfilteret. Det må derfor
alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjærende drenering ovenfor filteret. Der
filteret etableres nedenfor hytta vil denne ofte skjære av sigevann og overflatevann. Løsnin-
ger for drenering er vist i eget vedlegg.

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller
Isolonskum (og eventuelt varmekabler).

Drift og vedlikehold
Slamavskiller skal tømmes i samsvar med kommunens bestemmelser eller minimum hvert
fjerde år. Pumpekum bør rengjøres (spyles) og tømmes samtidig med at slamavskiller tømmes.
Pumpe og elektrisk opplegg bør ha regelmessig ti lsyn. Peilerøret i filteret benyttes til å kon-
trollere filterets funksjon. Vann i peilerøret indikerer at filteret ikke fungerer som det skal.

Jens Chr. Køhler

Vedlegg: Målsatt prinsipptegning av jordhauginfiltrasjonsfilter.
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Bioforsk Jord og miljø
1432 Ås
Frederik A. Dahls vei 20
Tel.: 03 246/92 49 63 11
Fax: 63 00 94 10
jord@bioforsk.no

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg
Jordhauginfiltrasjonsanlegg for gråvann

fra fritidsbolig med høy standard

Type avløpsvann: Gråvann
QDim: 700 liter per døgn
Grunnforhold: Marginale masser normalt med sammenhengende

jorddekke over fjell.
Anleggstype: Jordhauginfiltrasjonsanlegg
Anleggskomponenter. Slamavskiller: Våtvolum 2 m3

Pumpekum: Ja
Infiltrasjonsfilter: Areal 12 m2 med lengde 12 m, bredde 1 m,

sandtykkelse minimum 0,3 m (se vedlagt tegning)
Alternativ utforming med infiltrasjonskamre :
6 stk. ”Standard Chamber 34 x 75 x 12 inches
(Filterflate 9,9 m2, se vedlegg).

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvannet fra fritidsboligen ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes
tilbake. Det slamavskilte vannet ledes med selvfall videre til pumpekum. Fra denne kummen
pumpes det slamavskilte gråvannet til jordhaugin filtrasjonsfilteret under trykk til ett infiltra-
sjonsrør. Vannet trenger ned gjennom jordmassene og videre i den retningen terrenget heller.
Avløpsvannet renses i tilkjørte og stedlige jordmasser.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke lede s til avløpsanlegget. Dersom det installeres
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse
skal ikke tilføres renseanlegg. Kummer og over føringsledninger skal bygges slik at kummer og
ledningsnett fram til infiltrasjonsfilteret utgjør et varig tett system.

Slamavskiller
Slamavskiller skal tilfredsstille kravene i NKF og NORVARs VA/Miljøblad, nr. 48, Slamavskiller,
punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting. Slamavskilleren skal også tilfredsstille kravene
i Norsk Standard (NS-EN 12566-1:2000+A1).

Slamavskilleren skal ha et samlet våtvolum på 2 m3 fordelt på to kamre á 1,5 m3 og 0,5 m3.
Slamavskilleren fundamenteres på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasse (sand, singel,
pukk e.l.). Det er viktig at kornstørrelsen i disse massene ikke er større enn 32 mm og at fun-
damentet komprimeres og avrettes skikkelig. Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstan-
den senkes. Drensvann fra byggegropa ledes utenom eller bort fra infiltrasjonsfilter. Rundt
slamavskilleren skal det fylles friksjonsmasser ti l over inn- og utløpsrørene. Slamavskillere i
plast kan normalt ikke trafikkeres. Plastslamavski llere skal ha tett låsbar t lokk. Alternativet er
at det over mannhullet settes en betongring og et betonglokk. Lokket på slamavskilleren skal
alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Produsentens leggeanvisning bør følges.

Vedlegg 8
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Pumpekum
For å oppnå jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele infiltrasjonsfilteret, skal det settes
ned en pumpekum etter slamavskilleren. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikker-
hetsoverløp. Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materi-
ale 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. Pumpen bør ha kapasitet til å pumpe (minimum)
0,8 liter per sekund til infiltrasjonsfilteret. Det anbefales et pumpevolum på 70 liter per pum-
pestøt. Pumpe og pumpeledning dimensjoneres og velges av pumpeleverandør. En tilbake-
slagsventil etter pumpa vil hindre at vann som står i pumpeledningen strømmer tilbake til
pumpekummen. Dersom stoppnivået i pumpeku mmen ligger høyere enn infiltrasjonsrørene
skal det monteres en vakuumventil på pumpeledningens høyeste punkt.

For nedsetting av pumpekum vises til beskrivelsen vedrørende slamavskiller.

Jordhaugi nfi ltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilteret skal bygges opp i terrenget og ha en samlet filterflate på (minimum) 1 2 m2

(se vedlagte prinsipptegning). Infiltrasjonsfilteret skal ovenfra bestå av overdekning, forde-
lingslag med infiltrasjonsrør, filtersand og nederst stedlige jordmasser. Jordmasser må ikke
fjernes nedstrøms infiltrasjonsfilteret i større omfang enn det som er beskrevet under.

Filterflaten i infiltrasjonsfilteret skal lengde: 1 2 m, bredde 1 m. Med infiltrasjonskamre
benyttes det 6 stk ”Standard Chamber 34 x 75 x 1 2 inches tilsvarende en filterflate 9,9 m2,
lengde 1 1 ,43 meter og bredde 0,864 meter. Leggeanvisning fås av leverandør eller Bioforsk
Jord og miljø.

Klargjøring av arealer der filter skal bygges
Vegetasjon skal graves bort/fjernes der anlegget skal bygges. Denne flaten skal ha lengde på
1 4 meter og bredde på 4 meter slik at tilkjørt sand blir lagt på en vegetasjonsfri flate. Over-
flaten på stedlige jordmasser rubbes opp med tenner på graveskuffa på tvers av fallretningen.

Filtersand
Sandlaget mellom filterflaten og stedlige jord masser skal ha en tykkelse på minimum 0,3
meter. Den nedre delen av sandlaget vil få større tykkelse enn den øvre delen pga. at terren-
get heller. Sanden legges oppå stedlige jordmasser slik at toppflaten (sandoverflate/filterfla-
ten) utgjør et areal på 1 2 m2 (9,9 m2 ved bruk av infiltrasjonskamre). Toppflaten skal være
plan og horisontal . Rundt toppflaten skal det være sandrygger som vist i vedlagte prinsipp-
tegning. Sanden skal komprimeres (vannes) slik at problemer med setninger reduseres til et
minimum. Ryggene rundt toppflaten komprimeres med skuffe.

Sanden bør falle i felt A i sandfilterdiagramm et og ha middelkornstørrelse på minimum 0,5
mm (se vedlegg). Dette kravet er absolutt for et sandlag på 20 cm umiddelbart under topp-
flaten (filterflaten). Den øvrige delen av sand en kan i begrenset omfang fravike dette kravet.
Slik sand skal ha vannledningsevne på minimum 1 0 meter per døgn og mindre enn 20 % grus.
Denne sanden bør godkjennes av en person med god er faring i planlegging av naturbaserte
renseløsninger.

Fordelingslag/-kamre
Oppå filterflaten (sandoverflaten) legges det ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for
underkorn/silt. Siltinnholdet må ikke overstig e 1 %. Minste diameter skal være 1 2 mm og
største diameter 22 mm (for eksempel 1 6-22 mm pu kk). Alternativet til pukk er Filtralite 1 0 –
20 mm. Laget skal ligge horisontalt og ha en tykkelse på 20 cm.

Ved bruk av infiltrasjonskamre legges kamrene opp på den horisontale sandoverflaten. Bruk av
infiltrasjonskamre er ikke vist på tegning i dette vedlegget.
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Fordelingssystem
Fordelingssystemet i filteret sk al bestå av infiltrasjonsrør med diameter 32 mm. Rørene skal
bestå av trykkrør og legges o ppå den horisontale pukkoverflaten . Samlet lengde på infiltra-
sjonsrørene skal være 1 1 ,8 m. Det skal være huller langs bunnen av rørene. Avstanden mellom
hullene skal være 1 ,0 meter og for å oppnå jevn fordeling i hele grøftenes lengde, varierer
hulldiameteren utover i filteret. Ved bruk av infiltrasjonskamre festes infiltrasjonsrørene
øverst i kamrene med hullene opp. Hullene ford eles jevnt i infiltrasjonskamrene, og vil få
kortere avstand enn angitt over.

Hullene skal ha følgende diametre:

Hull 1 – 6 fra manifoldrøret: 6,5 mm
Hull 7 – 9 fra manifoldrøret: 7,0 mm
Hull 1 0 – 1 2 fra manifoldrøret: 6,5 mm

Rørene skal ha tette endestykker og dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som
de underliggende massene. Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk høy gjennomtrenge-
lighet for vann og luft. Ved bruk av infiltrasjonskamre i stedet for fordelingslag av pukk eller
Filtralite festes rørene øverst i kamrene (se leggeanvisning).

Filteret overdekkes med lokale jordmasser. Ov erdekningen skal være minimum 0,5 meter.

I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 1 5 cm.

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke st rømme inn infiltrasjonsfilteret. Det må derfor
alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjærende drenering ovenfor filteret. Der
filteret etableres nedenfor hytta vil denne ofte skjære av sigevann og overflatevann. Løsnin-
ger for drenering er vist i eget vedlegg.

Peilerør
Det kan med fordel settes ned et peilerør i filteret. I peilerøret kan det kontrolleres om det
står vann over filterflaten, se vedlagte tegning. Peilerøret settes lengst mulig fra innløpet og
vil dermed viser hvor filteret ligger i terrenget. Røret kan bestå av grunnavløpsrør med
diameter 75 eller 1 1 0 mm. De nedre 25 cm av røret 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

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller
Isolonskum (og eventuelt varmekabler).

Drift og vedlikehold
Slamavskiller skal tømmes i samsvar med kommunens bestemmelser eller minimum hvert
fjerde år. Pumpekum bør rengjøres (spyles) og tømmes samtidig med at slamavskiller tømmes.
Pumpe og elektrisk opplegg bør ha regelmessig ti lsyn. Peilerøret i filteret benyttes til å kon-
trollere filterets funksjon. Vann i peilerøret in dikerer at filteret ikke fungerer som det skal.

Jens Chr. Køhler

Vedlegg: Målsatt prinsipptegning av jordhauginfiltrasjonsfilter.
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Bioforsk Jord og miljø
1432 Ås
Frederik A. Dahls vei 20
Tel.: 03 246/92 49 63 11
Fax: 63 00 94 10
jord@bioforsk.no

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg
Jordhauginfiltrasjonsanlegg for gråvann

fra 6 fritidsboliger med høy standard

Type avløpsvann: Gråvann
QDim: 700 liter per døgn
Grunnforhold: Marginale masser normalt med sammenhengende

jorddekke over fjell.
Anleggstype: Jordhauginfiltrasjonsanlegg
Anleggskomponenter. Slamavskiller: Våtvolum 2 m3

Pumpekum: Ja
Infiltrasjonsfilter: Areal 75 m2 med lengde 25 m, bredde 3 m,

sandtykkelse minimum 0,3 m (se vedlagt tegning)

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvannet fra fritidsboligene ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes
tilbake. Det slamavskilte vannet ledes med selvfall videre til pumpekum. Fra denne kummen
pumpes det slamavskilte gråvannet til jordhaugin filtrasjonsfilteret under trykk til 6 infiltra-
sjonsrør. Vannet trenger ned gjennom jordmassene og videre i den retningen terrenget heller.
Avløpsvannet renses i tilkjørte og stedlige jordmasser.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke lede s til avløpsanlegget. Dersom det installeres
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse
skal ikke tilføres renseanlegg. Kummer og over føringsledninger skal bygges slik at kummer og
ledningsnett fram til infiltrasjonsfilteret utgjør et varig tett system.

Slamavskiller
Slamavskiller skal tilfredsstille kravene i NKF og NORVARs VA/Miljøblad, nr. 48, Slamavskiller,
punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting. Slamavskilleren skal også tilfredsstille kravene
i Norsk Standard (NS-EN 12566-1:2000+A1).

Slamavskilleren skal ha et samlet våtvolum på 7,8 m3 fordelt på to kamre á 5,8 m3 og 2,0 m3.
Slamavskilleren fundamenteres på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasse (sand, singel,
pukk e.l.). Det er viktig at kornstørrelsen i disse massene ikke er større enn 32 mm og at fun-
damentet komprimeres og avrettes skikkelig. Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstan-
den senkes. Drensvann fra byggegropa ledes utenom eller bort fra infiltrasjonsfilter. Rundt
slamavskilleren skal det fylles friksjonsmasser ti l over inn- og utløpsrørene. Slamavskillere i
plast kan normalt ikke trafikkeres. Plastslamavski llere skal ha tett låsbar t lokk. Alternativet er
at det over mannhullet settes en betongring og et betonglokk. Lokket på slamavskilleren skal
alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Produsentens leggeanvisning bør følges.

Vedlegg 9
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Pumpekum
For å oppnå jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele infiltrasjonsfilteret, skal det settes
ned en pumpekum etter slamavskilleren. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikker-
hetsoverløp. Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materi-
ale 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. Pumpen bør ha kapasitet til å pumpe (minimum)
4,8 liter per sekund til infiltrasjonsfilteret. Det anbefales et pumpevolum på 450 liter per
pumpestøt. Pumpe og pumpeledning dimensjonere s og velges av pumpeleverandør. En tilbake-
slagsventil etter pumpa vil hindre at vann som står i pumpeledningen strømmer tilbake til
pumpekummen. Dersom stoppnivået i pumpeku mmen ligger høyere enn infiltrasjonsrørene
skal det monteres en vakuumventil på pumpeledningens høyeste punkt.

For nedsetting av pumpekum vises til beskrivelsen vedrørende slamavskiller.

Jordhaugi nfi ltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilteret skal bygges opp i terrenget og ha en samlet filterflate på (minimum) 75 m2

(se vedlagte prinsipptegning). Infiltrasjonsfilteret skal ovenfra bestå av overdekning, forde-
lingslag med infiltrasjonsrør, filtersand og nederst stedlige jordmasser. Jordmasser må ikke
fjernes nedstrøms infiltrasjonsfilteret i større omfang enn det som er beskrevet under.

Klargjøring av arealer der filter skal bygges
Vegetasjon skal graves bort/fjernes der anlegget skal bygges. Denne flaten skal ha lengde på
28 meter og bredde på 6 meter slik at tilkjørt sand blir lagt på en vegetasjonsfri flate. Over-
flaten på stedlige jordmasser rubbes opp med tenner på graveskuffa på tvers av fallretningen.

Filtersand
Sandlaget mellom filterflaten og stedlige jord masser skal ha en tykkelse på minimum 0,3
meter. Den nedre delen av sandlaget vil få større tykkelse enn den øvre delen pga. at terren-
get heller. Sanden legges oppå stedlige jordmasser slik at toppflaten (sandoverflate/filterfla-
ten) utgjør et areal på 75 m2 (9,9 m2 ved bruk av infiltrasjonskamre). Toppflaten skal være
plan og horisontal . Rundt toppflaten skal det være sandrygger som vist i vedlagte prinsipp-
tegning. Sanden skal komprimeres (vannes) slik at problemer med setninger reduseres til et
minimum. Ryggene rundt toppflaten komprimeres med skuffe.

Sanden bør falle i felt A i sandfilterdiagramm et og ha middelkornstørrelse på minimum 0,5
mm (se vedlegg). Dette kravet er absolutt for et sandlag på 20 cm umiddelbart under topp-
flaten (filterflaten). Den øvrige delen av sand en kan i begrenset omfang fravike dette kravet.
Slik sand skal ha vannledningsevne på minimum 1 0 meter per døgn og mindre enn 20 % grus.
Denne sanden bør godkjennes av en person med god er faring i planlegging av naturbaserte
renseløsninger.

Fordelingslag/-kamre
Oppå filterflaten (sandoverflaten) legges det ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for
underkorn/silt. Siltinnholdet må ikke overstig e 1 %. Minste diameter skal være 1 2 mm og
største diameter 22 mm (for eksempel 1 6-22 mm pu kk). Alternativet til pukk er Filtralite 1 0 –
20 mm. Laget skal ligge horisontalt og ha en tykkelse på 20 cm.

Fordelingssystem
Fordelingssystemet i filteret sk al bestå av infiltrasjonsrør med diameter 32 mm. Rørene skal
bestå av trykkrør og legges o ppå den horisontale pukkoverflaten . Samlet lengde på hvert av
infiltrasjonsrørene skal være 1 1 ,8 m. Det skal være huller langs bunnen av rørene. Avstanden
mellom hullene skal være 1 ,0 meter og for å oppnå jevn fordeling i hele grøftenes lengde,
varierer hulldiameteren utover i filteret.



Vedlegg 9 05.02.2008 3

Hullene skal ha følgende diametre:

Hull 1 – 6 fra manifoldrøret: 6,5 mm
Hull 7 – 9 fra manifoldrøret: 7,0 mm
Hull 1 0 – 1 2 fra manifoldrøret: 6,5 mm

Rørene skal ha tette endestykker og dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som
de underliggende massene. Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk høy gjennomtrenge-
lighet for vann og luft. Ved bruk av infiltrasjonskamre i stedet for fordelingslag av pukk eller
Filtralite festes rørene øverst i kamrene (se leggeanvisning).

Filteret overdekkes med lokale jordmasser. Ov erdekningen skal være minimum 0,5 meter.

I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 1 5 cm.

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke st rømme inn infiltrasjonsfilteret. Det må derfor
alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjærende drenering ovenfor filteret. Der
filteret etableres nedenfor hytta vil denne ofte skjære av sigevann og overflatevann. Løsnin-
ger for drenering er vist i eget vedlegg.

Peilerør
Det kan med fordel settes ned et peilerør i filteret. I peilerøret kan det kontrolleres om det
står vann over filterflaten, se vedlagte tegning. Peilerøret settes lengst mulig fra innløpet og
vil dermed viser hvor filteret ligger i terrenget. Røret kan bestå av grunnavløpsrør med
diameter 75 eller 1 1 0 mm. De nedre 25 cm av røret 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

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller
Isolonskum (og eventuelt varmekabler).

Drift og vedlikehold
Slamavskiller skal tømmes i samsvar med kommunens bestemmelser eller minimum hvert
fjerde år. Pumpekum bør rengjøres (spyles) og tømmes samtidig med at slamavskiller tømmes.
Pumpe og elektrisk opplegg bør ha regelmessig ti lsyn. Peilerøret i filteret benyttes til å kon-
trollere filterets funksjon. Vann i peilerøret in dikerer at filteret ikke fungerer som det skal.

Jens Chr. Køhler

Vedlegg: Målsatt prinsipptegning av jordhauginfiltrasjonsfilter.
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Bioforsk Jord og miljø
1432 Ås
Frederik A. Dahls vei 20
Tel.: 03 246/92 49 63 11
Fax: 63 00 94 11
jord@bioforsk.no

Beskrivelse av gråvannsrenseanlegg
med utslipp i grunn infiltrasjonsgrøft

Gråvannsrenseanlegg for fritidsbolig med høy standard og
etterpolering i grunn infiltrasjonsgrøft.

Type avløpsvann: Gråvann
QDim: 700 liter per døgn
Grunnforhold: Marginale masser normalt med sammenhengende jorddekke

over fjell.
Anleggstype: Gråvannsrenseanlegg. Utsl ipp via grunn infiltrasjonsgrøft
Anleggskomponenter. * Slamavskiller: Våtvolum 2 m3

* Pumpekum/-sump: Ja
* Biofilter: Filterflate på minimum 4 m2

Pumpekum: Nei
Infiltrasjonsfilter: Grunn infiltrasjonsgrøft med areal 5 m2, lengde 10

m, bredde 0,5 m (se vedlagte tegninger).
Alternativ utforming med infiltrasjonskamre :
4 stk. ”Equalizer 24, 15 x 100 x 11 inches
(Filterflate 3,9 m2, se vedlegg.

* Komponenter og dimensjoner som inng år i et standard prefabrikkert gråva nnsrenseanlegg for stor fritidsbolig.

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvannet fra fritidsboligen ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes
tilbake. Det slamavskilte vannet ledes med selvfall videre til pumpekum, eventuelt pumpe-
sump innebygd i slamavskiller. Slamavskilt vann pumpes herfra til biofilter der det fordeles
over filterflaten med dyse eller dryppslange. Vannet trenger ned gjennom filtermassen der
forurensningsstoffer fjernes. Fra biofilteret ledes vannet med selvfall til et grunt infiltrasjons-
filter. I dette filteret blir vannet renset slik at det kan slippes diffust ut i myr eller marginale
jordmasser.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke lede s til avløpsanlegget. Dersom det installeres
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse
skal ikke tilføres renseanlegg. Kummer og over føringsledninger skal bygges slik at kummer og
ledningsnett fram til infiltrasjonsfilteret utgjør et varig tett system.

Gråvannsrenseanlegget
Gråvannsrenseanlegg leveres normalt prefabrikkert. Anlegget består av slamavskiller, pum-
pekum eller pumpesump i slamavskiller og et biofilter. Under er det gitt en kort beskrivelse
av komponenter som inngår dagens anlegg. Prinsipptegning er vist i eget vedlegg.

Vedlegg 1 0
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Slamavskiller
Slamavskiller skal tilfredsstille kravene i NKF og NORVARs VA/Miljøblad, nr. 48, Slamavskiller,
punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting. Slamavskilleren skal også tilfredsstille kravene
i Norsk Standard (NS-EN 1 2566-1 :2000+A1 ).

Slamavskilleren skal ha et samlet våtvolum på 2 m3 fordelt på to kamre á 1 ,5 m3 og 0,5 m3.
Slamavskilleren fundamenteres på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasse (sand, singel,
pukk e.l.). Det er viktig at kornstørrelsen i disse massene ikke er større enn 32 mm og at fun-
damentet komprimeres og avrettes skikkelig. Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstan-
den senkes. Drensvann fra byggegropa ledes utenom eller bort fra infiltrasjonsfilter. Rundt
slamavskilleren skal det fylles friksjonsmasser ti l over inn- og utløpsrørene. Slamavskillere i
plast kan normalt ikke trafikkeres. Plastslamavski llere skal ha tett låsbar t lokk. Alternativet er
at det over mannhullet settes en betongring og et betonglokk. Lokket på slamavskilleren skal
alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Produsentens leggeanvisning bør følges.

Pumpekum eller pumpesump
Slamavskilt gråvann pumpes til biofilteret slik at det blir fordelt over hele filterflaten. Pumpe,
pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materiale slik at det tåler
avløpsvann og gasser som dannes i dette milj øet. Koplingsbokser og andre elektriske
komponenter bør ikke monteres i pumpekummen/-sumpen. Pumpekummen/-sumpen skal ha
alarm som viser høyt vannivå. Det anbefales å benytte lys som varselsignal. Dette lyssignal
skal monteres slik at funksjonssvik umiddelbart registreres.

Biofilter
Biofliteret skal ha en filterfl ate (overflate) på minimum 4 m2. Tykkelsen på filtermassen skal
være minimum 0,6 meter. Nederst i biofilteret er det en drenering som samler opp det
rensede vannet for videre befordring til utslippsarrangement.

Anlegg for utslipp til grunnen
Denne beskrivelsen er tilpasset marginale grunn forhold. Renset vann fra gråvannsrenseanleg-
get ledes med selvfall til et grunt infiltrasjonsfilter.

Grunt infiltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilteret bygges som en grunn infiltrasjonsgrøft med filterflate på 5 m2, (1 0 x 0,5
meter) se vedlagte prinsipptegning. Infiltrasjon sfilteret skal ovenfra bestå av overdekning,
fordelingslag med infiltrasjonsrør og nederst stedlig jordmasser.

Dersom det fordelingslaget av pukk (alternativt Filtralite) erstattes med infiltrasjonskamre må
det benyttes 4 stk ”Equalizer 24, 1 5 x 1 00 x 1 1 inches tilsvarende en filterflate på 3,9 m2,
lengde 1 0,1 6 meter og bredde 0,381 meter. Leggeanvisning fås av leverandør eller Bioforsk
Jord og miljø.

Utgraving av grøfta
Grøfta skal ha lengde 1 0 meter, bredde 0,5 meter. Grøftebunn skal være 0,1 meter under
terrengoverflaten målt ved nedre grøftekant. Små ujevnheter i terrengoverflaten skal ikke
medregnes. Grøftebunn skal være plan og horisontal. Dette betyr at grøften skal følge
terrengkotene (følge terrenget).

Fordelingslag
Oppå grøftebunn legges det ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for underkorn/silt.
Siltinnholdet må ikke overstige 1 %. Minste di ameter skal være 1 2 mm og største diameter 22
mm (for eksempel 1 6-22 mm pukk). Alternativet til pukk er Filtralite 1 0 – 20 mm. I innløps-
enden skal dette laget ha tykkelse 25 cm. I grøf tas motsatte ende skal tykkelsen være 20 cm.
Ved bruk av infiltrasjonskamre legges kamrene opp på sandoverflaten. Bruk av infiltrasjons-
kamre er ikke vist på tegning i dette vedlegget.
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Infiltrasjonsrør
Oppå denne svakt skrånende pukkoverflaten legges infiltrasjonsrør med samlet lengde 9,8
meter. Infiltrasjonsrørene skal bestå av grunnavløpsrør med diameter 75 mm (eller 1 1 0 mm).
Det skal være en hullrekke langs bunnen av rørene og en hullrekke langs toppen av rørene.
Avstanden mellom hullene skal være 0,5 meter og diameteren på hullene skal være 8 mm.
Infiltrasjonsrøret skal ha tett endestykke.

Ved bruk av infiltrasjonskamre ledes tilførsels røret bare inn i infiltrasjonskammeret i innløps-
enden på grøften. Infiltrasjonsrør er ikke nødvendig.

Overdekking
Infiltrasjonsrøret dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som de underliggende
massene. Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk høy gjennomtrengelighet for vann og
luft. Filteret overdekkes med lokale jordmasse r. Overdekningen skal være minimum 0,5
meter. I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 1 5 cm.

Peilerør
Det kan med fordel settes ned et peilerør i filteret. I peilerøret kan det kontrolleres om det
står vann over filterflaten, se vedlagte tegning. Peilerøret settes i lengst mulig fra innløpet og
vil dermed viser hvor filteret ligger i terrenget. Røret kan bestå av grunnavløpsrør med
diameter 75 eller 1 1 0 mm. De nedre 25 cm av røret 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 grøften. 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.

Dreneri ng oppstrøms infiltrasjonsfi lteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke st rømme inn infiltrasjonsfilteret. Det må derfor
alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjærende drenering ovenfor filteret. Der
filteret etableres nedenfor hytta vil denne ofte skjære av sigevann og overflatevann. Løsnin-
ger for drenering er vist i eget vedlegg.

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller
Isolonskum (og eventuelt varmekabler).

Drift og vedlikehold
Gråvannsrenseanlegg bør ha regelmessig tilsyn og service. Slamavskiller skal tømmes i samsvar
med kommunens vedtak eller minimum hver fjerde år. Det bør tegnes en serviceavtale med
leverandør eller eventuelt en lokal person som har kunnskap om anlegget. Peilerøret i infiltra-
sjonsfilteret benyttes til å kontrollere filterets f unksjon. Vann i peilerøret indikerer at filteret
ikke fungerer som det skal.

Jens Chr. Køhler

Tegning 1 : Målsatt prinsipptegning av grunn infiltrasjonsgrøft med dybde 0,1 meter.
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Lengdesnitt gjennom et infiltrasjonsfilter
basert på svært grunn infiltrasjon

Overdekning

Masseseparasjonssperre , evt. i kombinasjon
med isolasjon

Overdekning over infiltrasjonsrør,
samme masser som i fordelingslaget

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

Fordelingslag

Filterflate.

Eksisterende terrengnivå

Tilførselsledning

0,25 m
0,10 m

10 m

0,20 m



Vedlegg 11 05.02.2008 1

Bioforsk Jord og miljø
1432 Ås
Frederik A. Dahls vei 20
Tel.: 03 246/92 49 63 11
Fax: 64 94 81 10
jord@bioforsk.no

Beskrivelse av gråvannsrenseanlegg
med utslipp i jordhaug

Gråvannsrenseanlegg for fritidsbolig med høy standard og
etterpolering i jordhauginfiltrasjonsfilter.

Type avløpsvann: Gråvann
QDim: 700 liter per døgn
Grunnforhold: Marginale masser normalt med sammenhengende jorddekke

over fjell.
Anleggstype: Gråvannsrenseanlegg. Utsl ipp via jordhauginfiltrasjonsfilter
Anleggskomponenter. * Slamavskiller: Våtvolum 2 m3

* Pumpekum/-sump: Ja
* Biofilter: Filterflate på minimum 4 m2

Pumpekum: Pumpekum for støtbelastning av infiltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilter: Jordhauginfiltrasjonsfilter med areal 5 m2, lengde

10 m, bredde 0,5 m og sandtykkelse minimum 0,3
m (se vedlagt tegning).
Alternativ utforming med infiltrasjonskamre :
4 stk. ”Equalizer 24, 15 x 100 x 11 inches
(Filterflate 3,9 m2, se vedlegg).

* Komponenter og dimensjoner som inng år i et standard prefabrikkert gråva nnsrenseanlegg for stor fritidsbolig.

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvannet fra fritidsboligen ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes
tilbake. Det slamavskilte vannet ledes med selvfall videre til pumpekum, eventuelt pumpe-
sump innebygd i slamavskiller. Slamavskilt vann pumpes herfra til biofilter der det fordeles
over filterflaten med dyse eller dryppslange. Vannet trenger ned gjennom filtermassen der
forurensningsstoffer fjernes. Fra biofilteret ledes vannet med selvfall til pumpekum hvorfra
det under trykk pumpes videre til et jordhaugin filtrasjonsfilter. I dette filteret blir vannet
renset slik at det kan slippes diffust ut i myr eller marginale jordmasser.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke lede s til avløpsanlegget. Dersom det installeres
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse
skal ikke tilføres renseanlegg. Kummer og over føringsledninger skal bygges slik at kummer og
ledningsnett fram til infiltrasjonsfilteret utgjør et varig tett system.

Gråvannsrenseanlegget
Gråvannsrenseanlegg leveres normalt prefabrikkert. Anlegget består av slamavskiller, pum-
pekum eller pumpesump i slamavskiller og et biofilter. Under er det gitt en kort beskrivelse
av komponenter som inngår dagens anlegg. Prinsipptegning er vist i eget vedlegg.

Vedlegg 1 1
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Slamavskiller
Slamavskiller skal tilfredsstille kravene i NKF og NORVARs VA/Miljøblad, nr. 48, Slamavskiller,
punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting. Slamavskilleren skal også tilfredsstille kravene
i Norsk Standard (NS-EN 1 2566-1 :2000+A1 ).

Slamavskilleren skal ha et samlet våtvolum på 2 m3 fordelt på to kamre á 1 ,5 m3 og 0,5 m3.
Slamavskilleren fundamenteres på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasse (sand, singel,
pukk e.l.). Det er viktig at kornstørrelsen i disse massene ikke er større enn 32 mm og at fun-
damentet komprimeres og avrettes skikkelig. Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstan-
den senkes. Drensvann fra byggegropa ledes utenom eller bort fra infiltrasjonsfilter. Rundt
slamavskilleren skal det fylles friksjonsmasser ti l over inn- og utløpsrørene. Slamavskillere i
plast kan normalt ikke trafikkeres. Plastslamavski llere skal ha tett låsbar t lokk. Alternativet er
at det over mannhullet settes en betongring og et betonglokk. Lokket på slamavskilleren skal
alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Produsentens leggeanvisning bør følges.

Pumpekum eller pumpesump
Slamavskilt gråvann pumpes til biofilteret slik at det blir fordelt over hele filterflaten. 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 kompo-
nenter bør ikke monteres i pumpekummen/-s umpen. Pumpekummen/-sumpen skal ha alarm
som viser høyt vannivå. Det anbefales å benytte lys som varselsignal. Dette lyssignal skal
monteres slik at funksjonssvik umiddelbart registreres.

Biofilter
Biofliteret skal ha en filterfl ate (overflate) på minimum 4 m2. Tykkelsen på filtermassen skal
være minimum 0,6 meter. Nederst i biofilteret er det en drenering som samler opp det
rensede vannet for videre befordring til utslippsarrangement.

Anlegg for utslipp til grunnen
Denne beskrivelsen er tilpasset marginale grunn forhold. Renset vann fra gråvannsrenseanleg-
get må derfor pumpes til et jordhauginfiltrasjonsfilter.

Pumpekum
For å oppnå jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele infiltrasjonsfilteret, skal det settes
ned en pumpekum etter slamavskilleren. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikker-
hetsoverløp. Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materi-
ale 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. Pumpen bør ha kapasitet til å pumpe 1 liter per
sekund til infiltrasjonsfilteret. Det anbefales et pumpevolum på 1 00 liter per pumpestøt.
Pumpe og pumpeledning dimensjoneres og velges av pumpeleverandør eller leverandør av
gråvannsrenseanlegget.

For nedsetting av pumpekum vises til beskrivelsen vedrørende slamavskiller eller
gråvannsrenseanlegget.

Jordhauginfiltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilteret skal bygges opp i terreng et og ha en samlet filterflate på 5 m2 (se vedlagte
prinsipptegning). Infiltrasjonsfilteret skal ovenfra bestå av overdekning, fordelingslag med
infiltrasjonsrør, filtersand og nederst stedlige jordmasser eventuelt fjell. Jordmasser må ikke
fjernes nedstrøms infiltrasjonsfilteret i større omfang enn det som er beskrevet under.

Dersom det fordelingslaget av pukk (alternativt Filtralite) erstattes med infiltrasjonskamre må
det benyttes 4 stk ”Equalizer 24, 1 5 x 1 00 x 1 1 inches tilsvarende en filterflate på 3,9 m2,
lengde 1 0,1 6 meter og bredde 0,381 meter. Leggeanvisning for fås av leverandør eller Bioforsk
Jord og miljø.
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Klargjøring av arealer der filter skal bygges
Vegetasjon og torvjord/myr skal graves bort der anlegget skal bygges. Denne flaten skal ha
lengde på ca 1 2 meter og bredde på ca 2 meter slik at tilkjørt sand blir lagt på en flate fri for
vegetasjon og torv. Også blokker fjernes før sand legges ut.

Bestemmelse av sandlagets tykkelse
Sand og stedlige jordmasser skal sikre høy tilb akeholdelse av forurensningsstoffer også under
ekstrembelastninger. Sandlaget skal alltid ha en tykkelse på minimum 0,3 meter, og topp-
flaten på sanden skal alltid ligge minimum 0,2 meter over opprinnelig terrengoverflate. Videre
skal tykkelsen på tilkjørt sand og stedlige jordmasser til sammen ha en tykkelse på minimum
0,75 meter. Tykkelsen på stedlige jordmasser bestemmes i begge ender av arealet som er
rengjort for vegetasjon, ikke under filteret e ller nedenfor filteret. Tykkelsen på stedlige
jordmasser bestemmes med spett eller med gravemaskin.

Filtersand
Sandlaget mellom filterflaten og stedlige jord masser skal ha en tykkelse på minimum 0,3
meter. Den nedre delen av sandlaget vil få større tykkelse enn den øvre delen pga. at terren-
get heller. Sanden legges oppå stedlige jordmasser slik at toppflaten (sandoverflate/filterfla-
ten) utgjør et areal på 5 m2 (3,9 m2 ved bruk av infiltrasjonskam re). Toppflaten skal være plan
og horisontal. Rundt toppflaten skal det være sandrygger som vist i vedlagte prinsipptegning.
Sanden skal komprimeres (vannes) slik at problemer med setninger reduseres til et minimum.
Ryggene rundt toppflaten komprimeres med skuffe.

Sanden bør falle i felt A i sandfilterdiagrammet og ha middelkornstørrelse på maksimalt 0,6
mm (se vedlegg). Pussesand tilfredsstiller ofte dette kravet. Dette kravet er absolutt for et
sandlag på 20 cm umiddelbart under toppflaten (filterflaten). Den øvrige delen av sanden kan
i begrenset omfang fravike dette kravet. Slik sand skal ha vannledningsevne på minimum 1 0
meter per døgn og mindre enn 20 % grus. Denne sanden bør godkjennes av en person med god
er faring i planlegging av naturbaserte renseløsninger.

Fordelingslag/-kamre
Oppå toppflaten/filterflaten legges det ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for under-
korn/silt. Siltinnholdet må ikke overstige 1 %. Minste diameter skal være 1 2 mm og største
diameter 22 mm (for eksempel 1 6-22 mm pukk). Al ternativet til pukk er Filtralite 1 0 – 20 mm.
Laget skal ligge horisontalt og ha en tykkelse på 20 cm.

Ved bruk av infiltrasjonskamre legges kamrene opp på den horisontale sandoverflaten. Bruk av
infiltrasjonskamre er ikke vist på tegning i dette vedlegget.

Fordelingssystem
Fordelingssystemet i filteret sk al bestå av infiltrasjonsrør med diameter 32 mm. Rørene skal
bestå av trykkrør og legges o ppå den horisontale pukkoverflaten . Samlet lengde på infiltra-
sjonsrør skal være 9,8 meter. Det skal være huller langs bunnen av rørene. Avstanden mellom
hullene skal være 0,5 meter og for å oppnå jevn fordeling i hele grøftenes lengde, varierer
hulldiameteren utover i filteret. Røret skal ha tett endestykke. Ved bruk av infiltrasjonskamre
festes infiltrasjonsrørene øverst i kamrene me d hullene ned, og vil få kortere avstand enn
angitt over.

Hullene skal ha følgende diametre:

Hull 1 – 6 fra manifoldrøret: 6,5 mm
Hull 7 – 1 0 fra manifoldrøret: 7,0 mm

Overdekking
Infiltrasjonsrøret dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som de underliggende
massene. Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk høy gjennomtrengelighet for vann og
luft. Filteret overdekkes med lokale jordmasse r. Overdekningen skal være minimum 0,5
meter. I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 1 5 cm.
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Peilerør
Det kan med fordel settes ned et peilerør i filteret. I peilerøret kan det kontrolleres om det
står vann over filterflaten, se vedlagte tegning. Peilerøret settes lengst mulig fra innløpet og
vil dermed viser hvor filteret ligger i terrenget. Røret kan bestå av grunnavløpsrør med
diameter 75 eller 1 1 0 mm. De nedre 25 cm av røret 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

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke st rømme inn infiltrasjonsfilteret. Det må derfor
alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjærende drenering ovenfor filteret. Der
filteret etableres nedenfor hytta vil denne ofte skjære av sigevann og overflatevann. Løsnin-
ger for drenering er vist i eget vedlegg.

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller
Isolonskum (og eventuelt varmekabler).

Drift og vedlikehold
Gråvannsrenseanlegg bør ha regelmessig tilsyn og service. Slamavskiller skal tømmes i samsvar
med kommunens vedtak eller minimum hver fjerde år. Det bør tegnes en serviceavtale med
leverandør eller eventuelt en lokal person som har kunnskap om anlegget. Peilerøret i infiltra-
sjonsfilteret benyttes til å kontrollere filterets f unksjon. Vann i peilerøret indikerer at filteret
ikke fungerer som det skal.

Jens Chr. Køhler

Tegning: Målsatt prinsipptegning av jordhauginfiltrasjonsfilter
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Bioforsk Jord og miljø
1432 Ås
Frederik A. Dahls vei 20
Tel.: 03 246/92 49 63 11
Fax: 63 00 94 10
jord@bioforsk.no

Beskrivelse av gråvannsrenseanlegg
med utslipp i jordhaug

Gråvannsrenseanlegg for fritidsbolig med høy standard og
etterpolering i høyt jordhauginfiltrasjonsfilter.

Type avløpsvann: Gråvann
QDim: 700 liter per døgn
Grunnforhold: Svært marginale masser til dels med usammenhengende

jorddekke over fjell.
Anleggstype: Gråvannsrenseanlegg. Utsl ipp via jordhauginfiltrasjonsfilter
Anleggskomponenter. * Slamavskiller: Våtvolum 2 m3

* Pumpekum/-sump: Ja
* Biofilter: Filterflate på minimum 4 m2

Pumpekum: Pumpekum for støtbelastning av infiltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilter: Jordhauginfiltrasjonsfilter med areal 5 m2, lengde

10 m, bredde 0,5 m og sandtykkelse min. 0,3 m
(se vedlagt tegning) og min. 0,75 m jord over fjell.
Alternativ utforming med infiltrasjonskamre :
4 stk. ”Equalizer 24, 15 x 100 x 11 inches
(Filterflate 3,9 m2, se vedlegg).

* Komponenter og dimensjoner som i nngår i et standard prefabrikkert grå vannsrenseanlegg for stor fritidsbolig.

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvannet fra fritidsboligen ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes
tilbake. Det slamavskilte vannet ledes med selvfall videre til pumpekum, eventuelt pumpe-
sump innebygd i slamavskiller. Slamavskilt vann pumpes herfra til biofilter der det fordeles
over filterflaten med dyse eller dryppslange. Vannet trenger ned gjennom filtermassen der
forurensningsstoffer fjernes. Fra biofilteret ledes vannet med selvfall til en separat pumpe-
kum hvorfra vannet pumpes videre til et jordhauginfiltrasjonsfilter. I dette filteret blir vannet
renset slik at det kan slippes diffust ut i myr eller marginale jordmasser.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke lede s til avløpsanlegget. Dersom det installeres
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse
skal ikke tilføres renseanlegg. Kummer og over føringsledninger skal bygges slik at kummer og
ledningsnett fram til infiltrasjonsfilteret utgjør et varig tett system.

Gråvannsrenseanlegget
Gråvannsrenseanlegg leveres normalt prefabrikkert. Anlegget består av slamavskiller, pum-
pekum eller pumpesump i slamavskiller og et biofilter. Under er det gitt en kort beskrivelse
av komponenter som inngår dagens anlegg. Prinsipptegning er vist i eget vedlegg.

Vedlegg 1 2
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Slamavskiller
Slamavskiller skal tilfredsstille kravene i NKF og NORVARs VA/Miljøblad, nr. 48, Slamavskiller,
punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting. Slamavskilleren skal også tilfredsstille kravene
i Norsk Standard (NS-EN 1 2566-1 :2000+A1 ).

Slamavskilleren skal ha et samlet våtvolum på 2 m3 fordelt på to kamre á 1 ,5 m3 og 0,5 m3.
Slamavskilleren fundamenteres på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasse (sand, singel,
pukk e.l.). Det er viktig at kornstørrelsen i disse massene ikke er større enn 32 mm og at fun-
damentet komprimeres og avrettes skikkelig. Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstan-
den senkes. Drensvann fra byggegropa ledes utenom eller bort fra infiltrasjonsfilter. Rundt
slamavskilleren skal det fylles friksjonsmasser ti l over inn- og utløpsrørene. Slamavskillere i
plast kan normalt ikke trafikkeres. Plastslamavski llere skal ha tett låsbar t lokk. Alternativet er
at det over mannhullet settes en betongring og et betonglokk. Lokket på slamavskilleren skal
alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Produsentens leggeanvisning bør følges.

Pumpekum eller pumpesump
Slamavskilt gråvann pumpes til biofilteret slik at det blir fordelt over hele filterflaten. 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 kompo-
nenter bør ikke monteres i pumpekummen/-s umpen. Pumpekummen/-sumpen skal ha alarm
som viser høyt vannivå. Det anbefales å benytte lys som varselsignal. Dette lyssignal skal
monteres slik at funksjonssvik umiddelbart registreres.

Biofilter
Biofliteret skal ha en filterfl ate (overflate) på minimum 4 m2. Tykkelsen på filtermassen skal
være minimum 0,6 meter. Nederst i biofilteret er det en drenering som samler opp det
rensede vannet for videre befordring til utslippsarrangement.

Anlegg for utslipp til grunnen
Denne beskrivelsen er tilpasset marginale grunn forhold. Renset vann fra gråvannsrenseanleg-
get må derfor pumpes til et jordhauginfiltrasjonsfilter.

Pumpekum
For å oppnå jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele infiltrasjonsfilteret, skal det settes
ned en pumpekum etter slamavskilleren. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikker-
hetsoverløp. Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materi-
ale 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. Pumpen bør ha kapasitet til å pumpe 1 liter per
sekund til infiltrasjonsfilteret. Det anbefales et pumpevolum på 1 00 liter per pumpestøt.
Pumpe og pumpeledning dimensjoneres og velges av pumpeleverandør eller leverandør av
gråvannsrenseanlegget.

For nedsetting av pumpekum vises til beskrivelsen vedrørende slamavskiller eller
gråvannsrenseanlegget.

Jordhauginfiltrasjonsfilter
Infiltrasjonsfilteret skal bygges opp i terreng et og ha en samlet filterflate på 5 m2 (se vedlagte
prinsipptegning). Infiltrasjonsfilteret skal ovenfra bestå av overdekning, fordelingslag med
infiltrasjonsrør, filtersand og nederst stedlige jordmasser eventuelt fjell. Jordmasser må ikke
fjernes nedstrøms infiltrasjonsfilteret i større omfang enn det som er beskrevet under.

Dersom det fordelingslaget av pukk (alternativt Filtralite) erstattes med infiltrasjonskamre må
det benyttes 4 stk ”Equalizer 24, 1 5 x 1 00 x 1 1 inches tilsvarende en filterflate på 3,9 m2,
lengde 1 0,1 6 meter og bredde 0,381 meter. Leggeanvisning fås av leverandør eller Bioforsk
Jord og miljø.
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Klargjøring av arealer der filter skal bygges
Vegetasjon og torvjord/myr skal graves bort der anlegget skal bygges. Denne flaten skal ha
lengde på ca 1 2 meter og bredde på ca 2 meter slik at tilkjørt sand blir lagt på en flate fri for
vegetasjon og torv. Også blokker fjernes før sand legges ut.

Bestemmelse av sandlagets tykkelse
Sand og stedlige jordmasser skal sikre høy tilb akeholdelse av forurensningsstoffer også under
ekstrembelastninger. Sandlaget skal alltid ha en tykkelse på minimum 0,3 meter, og topp-
flaten på sanden skal alltid ligge minimum 0,2 meter over opprinnelig terrengoverflate. Videre
skal tykkelsen på tilkjørt sand og stedlige jordmasser til sammen ha en tykkelse på minimum
0,75 meter. Tykkelsen på stedlige jordmasser bestemmes i begge ender av arealet som er
rengjort for vegetasjon, ikke under filteret e ller nedenfor filteret. Tykkelsen på stedlige
jordmasser bestemmes med spett eller med gravemaskin.

Filtersand
Sandlaget mellom filterflaten og stedlige jord masser skal ha en tykkelse på minimum 0,3
meter. Den nedre delen av sandlaget vil få større tykkelse enn den øvre delen pga. at terren-
get heller. Sanden legges oppå stedlige jordmasser slik at toppflaten (sandoverflate/filterfla-
ten) utgjør et areal på 5 m2 (3,9 m2 ved bruk av infiltrasjonskam re). Toppflaten skal være plan
og horisontal. Rundt toppflaten skal det være sandrygger som vist i vedlagte prinsipptegning.
Sanden skal komprimeres (vannes) slik at problemer med setninger reduseres til et minimum.
Ryggene rundt toppflaten komprimeres med skuffe.

Sanden bør falle i felt A i sandfilterdiagrammet og ha middelkornstørrelse på maksimalt 0,6
mm (se vedlegg). Pussesand tilfredsstiller ofte dette kravet. Dette kravet er absolutt for et
sandlag på 20 cm umiddelbart under toppflaten (filterflaten). Den øvrige delen av sanden kan
i begrenset omfang fravike dette kravet. Slik sand skal ha vannledningsevne på minimum 1 0
meter per døgn og mindre enn 20 % grus. Denne sanden bør godkjennes av en person med god
er faring i planlegging av naturbaserte renseløsninger.

Fordelingslag/-kamre
Oppå toppflaten/filterflaten legges det ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for under-
korn/silt. Siltinnholdet må ikke overstige 1 %. Minste diameter skal være 1 2 mm og største
diameter 22 mm (for eksempel 1 6-22 mm pukk). Al ternativet til pukk er Filtralite 1 0 – 20 mm.
Laget skal ligge horisontalt og ha en tykkelse på 20 cm.

Ved bruk av infiltrasjonskamre legges kamrene opp på den horisontale sandoverflaten. Bruk av
infiltrasjonskamre er ikke vist på tegning i dette vedlegget.

Fordelingssystem
Fordelingssystemet i filteret sk al bestå av infiltrasjonsrør med diameter 32 mm. Rørene skal
bestå av trykkrør og legges o ppå den horisontale pukkoverflaten . Samlet lengde på infiltra-
sjonsrør skal være 9,8 meter. Det skal være huller langs bunnen av rørene. Avstanden mellom
hullene skal være 0,5 meter og for å oppnå jevn fordeling i hele grøftenes lengde, varierer
hulldiameteren utover i filteret. Røret skal ha tett endestykke. Ved bruk av infiltrasjonskamre
festes infiltrasjonsrørene øverst i kamrene me d hullene ned ig vil få kortere avstand enn
angitt over.

Hullene skal ha følgende diametre:

Hull 1 – 6 fra manifoldrøret: 6,5 mm
Hull 7 – 1 0 fra manifoldrøret: 7,0 mm

Overdekking
Infiltrasjonsrøret dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som de underliggende
massene. Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk høy gjennomtrengelighet for vann og
luft. Filteret overdekkes med lokale jordmasse r. Overdekningen skal være minimum 0,5
meter. I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 1 5 cm.
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Peilerør
Det kan med fordel settes ned et peilerør i filteret. I peilerøret kan det kontrolleres om det
står vann over filterflaten, se vedlagte tegning. Peilerøret settes lengst mulig fra innløpet og
vil dermed viser hvor filteret ligger i terrenget. Røret kan bestå av grunnavløpsrør med
diameter 75 eller 1 1 0 mm. De nedre 25 cm av røret 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.

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke st rømme inn infiltrasjonsfilteret. Det må derfor
alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjærende drenering ovenfor filteret. Der
filteret etableres nedenfor hytta vil denne ofte skjære av sigevann og overflatevann. Løsnin-
ger for drenering er vist i eget vedlegg.

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller
Isolonskum (og eventuelt varmekabler).

Drift og vedlikehold
Gråvannsrenseanlegg bør ha regelmessig tilsyn og service. Slamavskiller skal tømmes i samsvar
med kommunens vedtak eller minimum hver fjerde år. Det bør tegnes en serviceavtale med
leverandør eller eventuelt en lokal person som har kunnskap om anlegget. Peilerøret i infiltra-
sjonsfilteret benyttes til å kontrollere filterets f unksjon. Vann i peilerøret indikerer at filteret
ikke fungerer som det skal.

Jens Chr. Køhler

Tegninger: Målsatt prinsipptegning av jordhauginfiltrasjonsfilter
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Bioforsk Jord og miljø
1432 Ås
Frederik A. Dahls vei 20
Tel.: 03 246/92 49 63 11
Fax: 64 94 81 10
jord@bioforsk.no

Beskrivelse av gråvannsrenseanlegg
for 3 hytter med utslipp i jordhaug

Gråvannsrenseanlegg for fritidsboliger med høy standard og
etterpolering i felles jordhauginfiltrasjonsfilter.

Type avløpsvann: Gråvann
QDim: 700 liter per døgn
Grunnforhold: Marginale masser normalt med sammenhengende jorddekke

over fjell.
Anleggstype: Gråvannsrenseanlegg. Utsl ipp via jordhauginfiltrasjonsfilter
Anleggskomponenter. * Slamavskiller:

(Ved hver enkelt hytter)
Våtvolum 2 m3

* Pumpekum/-sump:
(Ved hver enkelt hytter)

Ja

* Biofilter:
(Ved hver enkelt hytter)

Filterflate på minimum 4 m2

Pumpekum:
(Ved hver enkelt hytter)

Pumpekum for støtbelastning av infiltrasjonsfilter

Infiltrasjonsfilter:
(Felles for flere hytter)

Felles jordhauginfiltrasjonsfilter for 3 hytter med
areal på henholdsvis 15 m2

* Komponenter og dimensjoner som inng år i et standard prefabrikkert gråva nnsrenseanlegg for stor fritidsbolig.

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvannet fra fritidsboligene ledes med selvfall til slamavskillere ved hver av hyttene der
faste partikler holdes tilbake. Det slamavskilte vannet ledes med selvfall videre til pumpe-
kum, eventuelt pumpesump innebygd i slamavsk illerne. Slamavskilt vann pumpes herfra til
biofilter der det fordeles over filterflaten med dyse eller dryppslange. Vannet trenger ned
gjennom filtermassen der forurensningsstoffer fjernes. Fra biofilteret ledes vannet med
selvfall til pumpekum hvorfra det under trykk pumpes videre til et felles jordhauginfiltra-
sjonsfilter. Hver hytte vil disponere en ideell del av filteret. (Filteret kan også belastes fra en
felles pumpekum ved filteret. Det må da tegnes eget strømabonnement for denne pumpa).
Vannet trenger ned gjennom jordmassene og videre i den retningen terrenget heller.
Avløpsvannet renses i tilkjørte og stedlige jordmasser.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke lede s til avløpsanlegget. Dersom det installeres
svømmebasseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenheter og vann fra disse
skal ikke tilføres renseanlegg. Kummer og over føringsledninger skal bygges slik at kummer og
ledningsnett fram til infiltrasjonsfilteret utgjør et varig tett system.

Vedlegg 1 3
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Gråvannsrenseanlegget
Gråvannsrenseanlegg leveres normalt prefabrikkert. Anlegget består av slamavskiller, pum-
pekum eller pumpesump i slamavskiller og et biofilter. Under er det gitt en kort beskrivelse
av komponenter som inngår dagens anlegg. Prinsipptegning er vist i vedlegg 1 5.

Slamavskiller
Slamavskiller skal tilfredsstille kravene i NKF og NORVARs VA/Miljøblad, nr. 48, Slamavskiller,
punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting. Slamavskilleren skal også tilfredsstille kravene
i Norsk Standard (NS-EN 1 2566-1 :2000+A1 ).

Slamavskilleren skal ha et samlet våtvolum på 2 m3 fordelt på to kamre á 1 ,5 m3 og 0,5 m3.
Slamavskilleren fundamenteres på et minst 0,2 meter tykt lag av friksjonsmasse (sand, singel,
pukk e.l.). Det er viktig at kornstørrelsen i disse massene ikke er større enn 32 mm og at fun-
damentet komprimeres og avrettes skikkelig. Byggegropa må dreneres slik at grunnvannstan-
den senkes. Drensvann fra byggegropa ledes utenom eller bort fra infiltrasjonsfilter. Rundt
slamavskilleren skal det fylles friksjonsmasser ti l over inn- og utløpsrørene. Slamavskillere i
plast kan normalt ikke trafikkeres. Plastslamavski llere skal ha tett låsbar t lokk. Alternativet er
at det over mannhullet settes en betongring og et betonglokk. Lokket på slamavskilleren skal
alltid være tilgjengelig for inspeksjon. Produsentens leggeanvisning bør følges.

Pumpekum eller pumpesump
Slamavskilt gråvann pumpes til biofilteret slik at det blir fordelt over hele filterflaten. 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 kompo-
nenter bør ikke monteres i pumpekummen/-s umpen. Pumpekummen/-sumpen skal ha alarm
som viser høyt vannivå. Det anbefales å benytte lys som varselsignal. Dette lyssignal skal
monteres slik at funksjonssvik umiddelbart registreres.

Biofilter
Biofliteret skal ha en filterfl ate (overflate) på minimum 4 m2. Tykkelsen på filtermassen skal
være minimum 0,6 meter. Nederst i biofiltere t er det en drenering som samler opp det
rensede vannet for videre befordring til utslippsarrangement.

Anlegg for utslipp til grunnen
Denne beskrivelsen er tilpasset marginale grunn forhold. Renset vann fra gråvannsrenseanleg-
get må derfor pumpes til et jordhauginfiltrasjonsfilter.

Pumpekum
For å oppnå jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele infiltrasjonsfilteret, skal det settes
ned en pumpekum etter slamavskilleren. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikker-
hetsoverløp. Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materi-
ale 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. Pumpen bør ha kapasitet til å pumpe 3 liter per
sekund til infiltrasjonsfilteret. Det anbefales et pumpevolum på 300 liter per pumpestøt.
Pumpe og pumpeledning dimensjoneres og velges av pumpeleverandør eller leverandør av
gråvannsrenseanlegget.

For nedsetting av pumpekum vises til beskrivelsen vedrørende slamavskiller eller
gråvannsrenseanlegget.

Jordhauginfiltrasjonsfilter – felles for 3 hytter
Infiltrasjonsfiltrene skal bygges opp i terrenget og ha en filterflate på 1 5 m2 (lengde 1 0 meter,
bredde 1 ,5 meter, se vedlagte tegning). Infiltrasjonsfilteret skal ovenfra bestå av overdekning,
fordelingslag med infiltrasjonsrør, filtersand og nederst stedlige jordmasser eventuelt fjell.



Vedlegg 1 3 05.02.2008 3

Jordmasser må ikke fjernes nedstrøms infiltrasjonsfilteret i større omfang enn det som er
beskrevet under.

Klargjøring av arealer der filter skal bygges
Vegetasjon og torvjord skal graves bort der anlegget skal bygges. Denne flaten skal ha lengde
på ca 1 2 meter og bredde på ca 3 meter slik at tilkjørt sand blir lagt på en flate fri for
vegetasjon og torv. Også blokker fjernes før sand legges ut.

Filtersand
Sandlaget mellom filterflaten og stedlige jord masser skal ha en tykkelse på minimum 0,3
meter. Den nedre delen av sandlaget vil få større tykkelse enn den øvre delen pga. at terren-
get heller. Sanden legges oppå stedlige jordmasser slik at toppflaten (sandoverflate/filterfla-
ten) utgjør et areal på 1 5 m2. Toppflaten skal være plan og horisontal. Rundt toppflaten skal
det være sandrygger som vist i vedlagte prinsipptegning. Sanden skal komprimeres (vannes)
slik at problemer med setninger reduseres til et minimum. Ryggene rundt toppflaten
komprimeres med skuffe.

Sanden bør falle i felt A i sandfilterdiagrammet og ha middelkornstørrelse på maksimalt 0,6
mm (se eget vedlegg). Pussesand tilfredsstiller ofte dette kravet. Dette kravet er absolutt for
et sandlag på 20 cm umiddelbart under toppflate n (filterflaten). Den øvrige delen av sanden
kan i begrenset omfang fravike dette kravet. Sl ik sand skal ha vannledningsevne på minimum
1 0 meter per døgn og mindre enn 20 % grus. Denne sanden bør godkjennes av en person med
god er faring i planlegging av naturbaserte renseløsninger.

Fordelingslag
Oppå toppflaten/filterflaten legges det ren pukk, dvs. pukk som er tilnærmet fri for under-
korn/silt. Siltinnholdet må ikke overstige 1 %. Minste diameter skal være 1 2 mm og største
diameter 22 mm (for eksempel 1 6-22 mm pukk). Al ternativet til pukk er Filtralite 1 0 – 20 mm.
Laget skal ligge horisontalt og ha en tykkelse på 20 cm.

Fordelingssystem
Fordelingssystemet i filteret sk al bestå av infiltrasjonsrør med diameter 32 mm. Rørene skal
bestå av trykkrør og legges o ppå den horisontale pukkoverflaten . Samlet lengde på hver av
infiltrasjonsrørene skal være 9,8 m. Det skal være huller langs bunnen av rørene. Avstanden
mellom hullene skal være 0,5 meter og hulldiameteren 7 mm. Røret skal ha tett endestykke.

Overdekking
Infiltrasjonsrøret dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som de underliggende
massene. Hele pukkoverflaten skal dekkes med fiberduk høy gjennomtrengelighet for vann og
luft. Filteret overdekkes med lokale jordmasse r. Overdekningen skal være minimum 0,5
meter. I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 1 5 cm.

Peilerør
Det kan med fordel settes ned et peilerør i filteret. I peilerøret kan det kontrolleres om det
står vann over filterflaten, se vedlagte tegning. Peilerøret settes lengst mulig fra innløpet og
vil dermed viser hvor filteret ligger i terrenget. Røret kan bestå av grunnavløpsrør med
diameter 75 eller 1 1 0 mm. De nedre 25 cm av røret 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.
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Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke st rømme inn infiltrasjonsfilteret. Det må derfor
alltid vurderes om det er behov for å etablere en avskjærende drenering ovenfor filteret. Der
filteret etableres nedenfor hytta vil denne ofte skjære av sigevann og overflatevann. Løsnin-
ger for drenering er vist i eget vedlegg.

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller
Isolonskum (og eventuelt varmekabler).

Drift og vedlikehold
Gråvannsrenseanlegg bør ha regelmessig tilsyn og service. Slamavskiller skal tømmes i samsvar
med kommunens vedtak eller minimum hver fjerde år. Det bør tegnes en serviceavtale med
leverandør eller eventuelt en lokal person som har kunnskap om anlegget. Peilerøret i infiltra-
sjonsfilteret benyttes til å kontrollere filterets f unksjon. Vann i peilerøret indikerer at filteret
ikke fungerer som det skal.

Jens Chr. Køhler

Tegninger: Målsatt prinsipptegning av jordhauginfiltrasjonsfilteret.
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BRUK AV INFILTRASJONSKAMRE I INFILTRASJONSANLEGG|

Tradisjonelt har vi her i Norge benyttet pukk til omfylling av infiltrasjonsrør og fordeling av
avløpsvann over filterflaten. En del entreprenø rer har også benyttet Filtralite (”Leca”). Det
markedsføres nå halvmåneformede plastrenne so m kan erstatte det tradisjonelle fordelings-
laget. En norsk betegnelse på dette utstyret kan være ”infiltrasjonskamre”. Infiltrasjons-
kamre markedsføres av ”Infiltrator Systems INC” ( www.infiltratorsystems.com ). Firmaet har
forhandler her i Norge.

Det er utviklet dimensjoneringskriterier som benyttes i USA. Her i landet bør norske dimensjo-
neringskriterier i hovedsak følges. Bioforsk Jord og miljø er imidlertid av den oppfatningen at
arealet på filterflaten under gitte for-
hold kan reduseres når infiltrasjons-
kamre benyttes. Begrunnelsen for en
slik reduksjon er at filterflaten ved
bruk av infiltrasjonskamre ikke redu-
seres av partikler i fordelingslaget, se
bildet til høgre. Der forholdene ligger
til rette for det kan filterflaten reduseres me d opp til 20 – 25 %. Eksempel på infiltrasjons-
kamre og dimensjoner på kamre er vist under.

Ved bygging av anlegg må kommunens tillatelse til utslipp følges.
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Prinsiptegninger for drenering oppstrøms og nedstrøms infiltrasjonsfiltre.



Sandfilterdiagram
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Sandfilterdiagram for valg av filtersand.
Sortering er forholdet mellom d10 og d 60 i korngraderingsdiagrammet hvor:
d10 = Kornstørrelse for skjæringspunktet mellom 60 %-linjen og kornfordelingskurven og
d60 = Kornstørrelse for skjæringspunktet mellom 60 %-linjen og kornfordelingskurven.
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Beskrivelse av biofilteranlegg for rensing av gråvann med
utslipp av renset vann til oppbygd utslippsfilter

Biofilteranlegg for gråvann for hytte med høy sanitærstandard

Type avløpsvann: Gråvann

QDim: 700 liter per døgn

Grunnforhold: Marginale masser med begrenset mektighet, tynt sammenhengende j orddekke
over fjell. Brukerinteresser nedstrøms utslippsområdet.

Anleggstype: Biofilteranlegg for gråvann med utslipp til oppbyg d utslippsfilter

Slamavskiller: Minimum 1,8 m3

Pumpekum:
Pumpekum, alternativt pu mpesump i slamavskiller,
med pumpe og alarm for høyt vannivå, for
støtbelastning av biofilter (dyse)

Biofilter: Biofilter med filterflate på minimum 4 m2

Pumpekum for
renset vann

Utløpskum med pumpe og a larm for høyt vannivå,
for støtbelastning av oppbygd utslippsfilter

Oppbygd utslipps
filter:

Oppbygd utslippsfilter med areal på 12 m2 (1,0 x 12
meter), og sandtykkels e på minimum 30 cm.

Se prinsippskisse i figur 6 og målsatt skisse av
oppbygd filter i figur 7

Beskrivelse av renseanlegget

Gråvann fra hytta ledes med selvfall til slamavskiller der fast e partikler holdes tilbake. Det slamavskilte

vannet ledes med selvfall videre til pumpekum, eventuelt pumpes ump innebygd i slamavskiller. Slam

avskilt vann pumpes herfra til biofilter der det fordeles over filterflaten med dyse. Vannet trenger ned

gjennom filtermassen der forurensningsstoffer fjernes. Fra biof ilteret ledes vannet med selvfall til

pumpekum hvorfra det under trykk pumpes videre til et oppbygd u tslippsfilter (jordhaug) i stedlige

jordmasser. I dette filteret blir vannet renset slik at det kan slippes diffust ut i marginale jordmasser,

alternativt i overkant av myr.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke ledes til avløpsanlegget. Dersom det installeres bade

stamper eller store boblebad, sk al disse ha separate renseenhet er og vann fra disse skal ikke tilføres

renseanlegg. Kummer og overføringsledninger skal bygges slik at kummer og ledningsnett fram til

utslippsfilteret utgjør et varig tett system.

Vedle gg 18
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Biofilteranlegg for gråvann levere s normalt prefabrikkert. Prin sippskisse er vist i figur 1 nedenfor.

Figur 1: Prinsippskisse av gråvannsrenseanlegg med biofilter og separa t pumpekum (inspeksjonskum og
utslippsfilter er ikke med på figuren)

Biofilteranlegg for gråvann med utslipp av renset vann til oppb ygd utslippsfilter vil bestå av:

Tilførselsledning

Slamavskiller, minimum 1,8 m3

Separat pumpekum, alte rnativt integrert pu mpesump i slamavskill er, med vippestyrt

pumpe og alarm for høyt vannivå

Biofilter med filterflate på minimum 4 m2

Pumpekum for rent vann (inspeksjo ns /utløpskum), med vippestyrt pumpe og alarm for

høyt vannivå, for støtbelastni ng av oppbygd utslippsfilter

Oppbygd utslippsfilter på 12 m2, med tilkjørt sandlag på minimum 30 cm

Se figur 6 for prinsippskisse av anlegget og målsatt skisse av oppbygd utslippsfilter i figur 7.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke ledes til avløpsanlegg et. Dersom det installeres svømme

basseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenhet er og vann fra disse skal ikke tilføres

renseanlegget.

Tilførselsledning

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store k ostnader, dimensjoneres, bygges, drives

og vedlikeholdes med utgangspunk t i den beste t ilgjengelige tek nologi og fagkunnskap, særlig med

hensyn til

a) avløpsvannets mengde og egenskaper

b) forebygging av lekkasjer og innlekking av overvann

c) begrensning av forurensning av resipienten so m følge av ove rløp

Det er viktig at det etableres tett avløpsledning fra hytta til renseanlegget.

Avløpsledninger skal dimensjonere s og etableres i henhold til g jeldende krav og retningslinjer i fht.

dimensjon, selvfall, omfylling og isolering.
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Slamavskiller

Slamavskiller for gråvann fra en h ytte skal ha et samlet våtvol um på minimum 1,8 m3. Slamavskiller skal

tilfredsstille kravene i VA/Miljøblad, nr. 48,  Slamavskiller , punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting.

Slamavskilleren skal også tilfre dsstille kravene i Norsk Standa rd (N S E N 12566 1:2000+A1).

Slamavskilleren skal nedsettes og omfylles i henhold til gjelde nde retningslinjer og standarder. Produ

sentens leggeanvisning skal følge s. Massene rundt slamavskiller en skal dreneres, alternativet er å

forankre tanken. Slamavskillere i plast kan normalt ikke trafik keres. Plastslamavskillere skal ha tett, lås

bart lokk. Alternativet er at det over mannhullet settes en bet ongring og et betonglokk. Lokket på slam

avskilleren skal alltid være tilg jengelig for inspeksjon, men d et er viktig å sikre lokket på kummen slik at

uvedkommende, og spesielt barn, ikke kan komme til kummen.

Produsentens leggeanvisning skal følges.

Pumpekum eller pumpesump

Slamavskilt gråvann pumpes til bi ofilterkummene der det blir fo rdelt over hele filterflaten via dyser.

Biofilteranlegg for rensing av gråvann kan etableres med integr ert pumpesump i slamavskiller eller med

separat pumpekum. Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha si kkerhetsoverløp. Pumpekum, pumpe

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 skal ikke monter es i pumpe

kummen/ sumpen .

Pumpekummen/ sumpen skal ha alar m for høyt vannivå. Det anbefal es å benytte lys som varselsignal.

Varsellampe skal plasseres på ytt ervegg, lett synlig for anlegg seier og servicepersonell.

Komplette biofilteranlegg leveres med tilpassede pumpekummer/ s umper. Pumpekummens størrelse

avhenger av tilførte vannmengder. Kummen må imidlertid ha så st or diameter at vippen på pumpen kan

flyte fritt. Biofilteranlegg lev eres komplett med standard pump e i pumpesump/ kum.

For nedsetting av pumpekum, vise s til beskrivelse for slamavski ller. Det er viktig at pumpe og alarm i

kummen er tilgjengelig for kont roll og vedlikehold. Produsenten s leggeanvisning skal følges.

Biofilter

Biofilteret skal ha en filterflate på minimum 4,0 m2. Vannet skal fordeles over filterflaten med sentralt

plassert dyse. For å oppnå tilf redsstillende renseeffekt, er de t viktig at vannet ford eles jevnt over hele

filterflaten.

Tykkelsen på den totale filtermassen i biofilterkummen, inklusi v drenslag i bunnen og fordelingslag på

toppen, skal være minimum 60 cm. Ilegging av filtermaterialet s kal følge leggeanvisning/monterings

instruks fra leverandør. Det skal benyttes filtermateriale med høy bindingskapasitet for fosfor i biofilter

kummen. Nederst i biofilterkummen skal det være en drenering so m samler opp det rensede vannet.

Renset vann ledes med selvfall t il inspeksjons /pumpekum for re nset vann.

For nedsetting av biofilterkum, v ises til beskrivelse for slama vskiller. Det er viktig at filterflate og dyse i

biofilterkummen er tilgjengelig f or kontroll og vedlikehold. Pr odusentens leggeanvisning skal følges.



Vedlegg 18 4

Anlegg for utslipp til grunnen
Denne beskrivelsen er tilpasset marginale grunnforhold. Renset vann fra gråvannsrenseanlegget må

derfor pumpes til et oppbygd utslippsfilter med tilkjørt sandla g. På denne måten fordeles det rensede

vannet på hele filterflaten.

Utløps /inspeksjonskum med pumpe

For å oppnå jevn fordeling av rens et vann i hele infiltrasjonsf ilteret, skal det settes ned en utløps /

inspeksjonskum med pumpe etter biofilteret. Pumpekummen skal væ re tett og skal ikke ha sikkerhets

overløp. Pumpekum, pumpe og røropplegg skal være laget av korro sjonsbestandig materiale slik at det

tåler avløpsvann og gasser som dannes i dette miljøet.  Koplingsbokser og andre elektriske komponenter

skal ikke monteres i pumpekummen .

Pumpekummen skal ha alarm som vi ser høyt vannivå. Det anbefales å benytte lys som varselsignal. Dette

lyssignal skal monteres slik at fu nksjonsvik umiddelbart regist reres. Det anbefales å montere alarmlampe

på yttervegg, lett synlig for både anleggseier og serviceperson ell.

Det må monteres vippestyrt pumpe for støtbelastning av oppbygd utslippsfilter. Optimal etterpolerings

effekt oppnås ved flere korte støt , fremfor få og lange. Det er imidlertid viktig at hele fordelingssystemet

fylles med vann ved hvert støt, slik at vann fordeles ut på hel e filterflata hver gang pumpa går. For å opp

nå dette, legges følgende til grunn ved dimensjonering av pumpe kapasitet og støtvolum (ref. VA/Miljø

blad 59,  Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann, 2016 ):

Dimensjoneringskriterier for pum pe (opplysninger til pumpelever andør)

- Pumpekapasitet på 4 li ter per meter infiltrasjonsrør og minutt

- Statisk løftehøyde, pluss overtr ykk på 3 meter væskesøyle i inn løp filter

- Lengde og dimensjon på pumpeledning

Støtvolum beregnes ut fra 3 lit er per meter infiltrasjonsrør:

For et filter med 12 meter infiltrasjonsrør får vi da:

Pumpekapasitet = 4 l/m/min x 12 m infiltrasjonsrør = 48 l/min = 0,8 liter/sek

Støtvolum = 3 l/m x 12 m infiltrasjonsrør = 36 liter per støt

Pumpe og pumpeledning dimensjoneres og velges av pumpeleverandø r, alternativt leverandør av

pumpekum eller biofilteranlegg. Det er viktig at pumpe og alarm er tilgjengelig for kontroll og

vedlikehold.

For nedsetting av utløps /inspek sjonskum, vises til beskrivelse vedrørende slamavskiller. Produsentens

leggeanvisning skal følges.

Oppbygd utslippsfilter med tilkjørt sandlag

Utslippsfilter skal etableres so m vist på situasjonskart i vedl egg 2D. Filter bygges opp i terrenget med

tilkjørt sandlag, og filterflaten skal være på 12 m2 (1,0 x 12 meter). Filter et skal ovenfra bestå av

overdekning, fiberduk/VA matte, fordelingslag med infiltrasjons rør, tilkjørt sandlag og nederst stedlige

jordmasser. Se figur 7 for målsatt prinsippskisse av oppbygd fi lter med tilkjørt sandlag.
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Klargjøring av arealer der filteret skal bygges

Vegetasjonen fjernes der infiltra sjonsfilteret skal bygges. Den ne flaten skal ha lengde på rundt 14 meter

og bredde på 2 3 meter, slik at tilkjørt sandlag og drenerende sandmasser nedstrøms f ilterflata blir lagt

på en flate fri for vegetasjon. Også eventuelle store steiner f jernes før sanden legges ut.

Sandlagets tykkelse

Tilkjørt sandlag og stedlige jo rdmasser skal sikre høy etterpol eringseffekt i forhold til forurensnings

stoffer også under ekstrembel astninger. Tilkjørt sandlag skal ha en tykkelse på minimum 30 cm, slik at

det sikres tilfredsstillende ette rpoleringseffekt og oppholdsti d i sandmassene. Dette f or å minimere faren

for forurensningskonflikt i hytteområdet.

Filtersand

Sandlaget mellom filterflaten o g stedlige jordmasser skal ha en tykkelse på  minimum 30 cm . Sanden

legges oppå stedlige jordmasser slik at toppflaten utgjør et ar eal på 1,0 x 12 meter. Toppflaten skal være

plan og horisontal. Rundt toppfla ten skal det være sandrygger s om vist i målsatt prinsippskisse i figur 7

og bilde i figur 2 nedenfor. Sanden skal komprimeres (eks. vann es) slik at problemer med setninger

reduseres til et minimum. Ryggene rundt toppflaten komprimeres med skuffe.

Figur 2: Bilde av oppbygd infiltrasjonsfilter med tilkjørt sand og pukk , delvis etablerte sandrygger og

drenerende sandmasser lagt ut nedstrøms infiltrasjonsflaten

Sanden som kjøres til skal havne i klasse 2 i infiltrasjonsdiag rammet, se figur 3 på neste side. Støpe eller

pussesand kan benyttes. Sanden skal komprim eres slik at setninger i anleg get unngås.
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Figur 3: Infiltrasjonsdiagram

Fordelingslag

Oppå det tilkjørte sandlaget (filterflaten) legges det Filtrali te 10 20 mm eller pukk som er tilnærmet fri

for underkorn/silt. Siltinnholdet må ikke overstige 0,5 %. Mins te diameter skal være 12 mm og største

diameter 22 mm (for eksempel 16 22 mm pukk). Laget skal ligge h orisontalt og ha en tykkelse på

minimum 20 cm.

Fordelingssystem

Fordelingssystemet skal bestå av ett infiltrasjonsrør (trykkrør ) med diameter 32 mm. Det anbefales å

benytte stive rør som infiltrasj onsrør. Infiltrasjonsrøret skal ha lengde 11 meter, og legges oppå den

horisontale pukk /filtraliteoverflaten. For jevn fordeling av a vløpsvann ut i hele fordelingssystemet ved

hvert pumpestøt, skal infiltrasj onsrøret bores opp som følger ( ref. VA/Miljø blad 59,  Lukkede infiltra

sjonsanlegg for sanitært avløpsvann , 2016):

- 6 mm hull bores til høyre og ven stre («klokka 3 og klokka 9»), med hullavstand 1,0 meter

- 6 mm hull bores ned («klokka 6»), med hullavstand 1,0 meter, fo rskjøvet 50 cm i forhold til

hullene mot høyre og venstre

Se figur 4 nedenfor for skisse ring av hull i infiltrasjonsrøren e.

Infiltrasjonsrør, 32 mm trykkfordeling - sett fra siden

1,0 m

1,0 m

Infiltrasjonsrør, 32 mm trykkfordeling - sett fra undersiden

Figur 4: Hull i 32 mm infiltrasjonsrør ved trykkfordeling
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Drenerende sandmasser nedstrøms filteret

Grunnet løsmasser med varierende mektighet, skal det ved behov kjøres til noe drenerende sandmasser

nedstrøms filterflaten, i hele filterets lengde. Se målsatt pri nsippskisse av oppbygd infiltrasjonsfilter i

figur 7. Tilkjørte sandmasser må ha begrenset innhold av finsto ff, slik at det oppnås tilfredsstillende

vannledningsevne i sandmassene. Det er viktig at det kjøres til sand i hele filterets lengde og at dette av

rettes mot eksisterende terreng i nedkant av filteret. Dette fo r å sikre at infiltrert avløpsvann strømmer i

sandmassene og videre i stedlige jordmasser nedover i terrenget . Vannet oppnår da god rensing og god

oppholdstid i tilkjørte sandmasse r, og faren for utslag av dårl ig renset avløpsvann nedstrøms infiltra

sjonsområdet begrenses.

Overdekking

Infiltrasjonsrøret dekkes med minimum 5 cm Filtralite/pukk av s amme kvalitet som de underliggende

massene. Hele Filtralite /pukkoverflaten skal dekkes med VA matte eller fibe rduk med høy gjennom

trengelighet for vann og luft. Filteret overdekkes med lokale j ordmasser. Overdekningen skal være

minimum 0,5 meter. I den nedre h alvdel av overdekningen skal de t ikke være stein større enn 15 cm.

Område nedstrøms infiltrasjonsområdet skal forbli urørt for å o ppnå tilfredsstillende rensing av infiltrert

avløpsvann.

Terrenget der filter bygges vil he ves noe i forhold til eksiste rende terreng når infiltrasjonsfilter er

etablert. Terrenget avrettes på e n estetisk god måte inn mot ek sisterende terreng både ovenfor og

nedenfor infiltrasjonsfilteret.

Peilerør

Det skal settes ned et t peilerør i utløpse nden av infiltrasjons filteret. Røret består av grunnavløpsrør med

diameter 75 eller 110 mm. De nedre 25 cm av røret skal perforer es med minimum 20 hull. Diameter på

disse hullene skal være 8 mm. Det er spesielt viktig at det er hull i den aller nederste delen av røret. Det

skal ikke være ters på rørenden som er ned i filteret. Røret bø r ha høyde cirka 50 cm over terreng

overflaten og påmonteres tett en destykke, f.eks. en ters uten p akning slik at det er l ett å kontrollere om

det står vann i fordelingslaget. Røret skal forankres slik at d e ikke kan trekkes opp av filteret.

Figur 5: Oppbygd infiltrasjonsfilter med overdekning i svakt skrånende terreng.

Peilerør satt ned i filterets utløpsende (rød ring)



Vedlegg 18 8

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke strømme inn i infi ltrasjonsfilteret. Det må derfor alltid

vurderes om det er behov for å e tablere en avskjærende drenerin g ovenfor filteret. Der filter etableres

nedenfor hytte vil denne ofte avskjære sigevann og overflatevan n.

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plate r av ekstrudert polystyren eller Isolon

skum (og eventuelt varmekabler). Ansvarlig for utførelse må vur dere behov for isolering ut fra lokale

forhold.

Drift og vedlikehold

Biofilteranlegg bør ha regelmessi g tilsyn og service, dyse må v askes og filterflate må rakes jevnlig.

Slamavskiller skal tømmes i sams var med kommunens vedtak eller minimum hvert fjerde år for hytter.

Pumpe og elektrisk opplegg bør h a regelmessig tilsyn. Det bør t egnes en serviceavtale med leverandør

eller eventuelt et lokalt foreta k som har kunnskap om anlegget. Peilerøret i infiltrasjonsfilteret benyttes

til å kontrollere filterets funksj on. Vann i peilerøret indiker er at filteret ikke fungerer som det skal.

Forurensningsforskriften setter ikke konkrete krav til at det s kal tegnes skriftlig serviceavtale for opp

følging av biologiske filtre for gråvann. Kommunene setter imid lertid normalt krav til drifts og vedlike

holdsavtale for oppfølging av biofilteranlegg, og erfaringer vi ser at det er behov for jevnlig driftsopp

følging av anleggene for at de skal fungere som forutsatt. Det anbefales derfor at det inngås service

avtale med godkjent firma for oppfølging av anlegget. Firma som skal gjennomføre service, bør forplikte

seg til å gjennomføre service på hytteanlegg minimum 1 gang per år.

Optimal funksjon av gråvannsanle gget er avhengig av at slamavsk illeren fungerer som forutsatt. Slam

flukt fra slamavskiller og vider e til pumpekum og biofilter kan føre til gjentetting og dårlig renseeffekt i

anlegget. Videre er det viktig at pumpekum er tilgjengelig for inspeksjon da denne trenger jevnlig

kontroll og vedlikehold. Alarm for høyt vannivå skal monteres i pumpekummen og varsellampe skal

settes opp på lett synlig sted s lik at alarm umiddelbart regist reres. Alarmlampe skal monteres på

yttervegg, lett synlig for både anleggseier og servicepersonell . Pumpekummen bør spyles og rengjøres

med jevne mellomrom (anbefales i forbindelse med slamtømming). Det er viktig å kontrollere at vipper

flyter fritt og at pumpe starter og stopper slik den skal. Det elektriske opplegget i pumpekummen må

være utført slik at det tåler de t miljøet det er montert i.

I biofiltret er det behov for jevnlig rengjøring av dyser (alte rnativt annet spredesystem) og raking av

filterflaten. For tilfredsstille nde kontroll og vedlikehold, er det derfor viktig at biofiltret er lett tilgjengelig

og at demontering av spredesyst em og raking av filterflate er p raktisk mulig uten risiko for sikkerhet eller

helse. Utløps /inspeksjonskum må være tilgjengelig og gi muligh eter til visuell kontroll av renset avløps

vann, samt ha mulighet for utta k av prøve av renset avløpsvann på en enkel måte. Pumpe og alarm for

høyt vannivå må være tilgjengelig for inspeksjon.

Renset vann fra biofilteranlegget ledes til oppbygd utslippsfil ter i stedlige jordmasse r. Det skal settes ned

et peilerør i utslippsfilteret. Ved nedsetting av peilerør, kan det kontrolleres hvorvidt det står vann opp i

fordelingslaget i filteret. Vann i peilerøret tyder på gjentett et filterflate og opps tuving av vann opp i

fordelingslaget (pukk/Filtralit e). Kontroll av infiltrasjonsfil trets funksjon gjøres i tillegg ved visuell
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befaring ved og nedstrøms selve i nfiltrasjonsfiltret. Det skal da kontrolleres at det ikke står oppstuvet

vann i eller nedstrøms filtret, eller at det er vannutslag til terreng nedenfor filtret.

For å kunne gjennomføre tilfredsstillende kontroll og vedlikeho ld av de ulike anleggskomponentene, er

det viktig at det er lett tilga ng til kummene og at komponenter montert i kummene er tilgjengelig for

vedlikehold og service. Kummene må av den grunn ikke ligge for dypt slik at tilgang til kummene blir

vanskelig. Optimalt er at all service og kontroll kan gjennomfø res fra terrengnivå.
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Figur 6: Prinsippskisse av biofilteranlegg for gråvann fra hytte, utsli pp av renset vann til oppbygd utslippsfilter
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Figur 7: Målsatt prinsippskisse av oppbyg d utslippsfilter med tilkjørt sandlag
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Beskrivelse av jordhauganlegg for rensing av gråvann

Jordhauganlegg for gråvann for hytte med høy sanitærstandard

Type avløpsvann: Gråvann

QDim: 700 liter per døgn

Grunnforhold: Masser med begrenset mektighet, men sammenhengende jorddekke ov er fjell

Anleggstype: Jordhauganle gg for rensing av gråvann

Slamavskiller: Minimum 1,8 m3

Pumpekum: Pumpekum, alternativt pumpesump/pumpekammer i
slamavskiller, for støtbelastning av jordhaugfilter

Oppbygd filter: Jordhaugfilter med areal på 20 m2 (1,0 x 20 meter),
og sandtykkelse på minimum 30 cm.

Se prinsippskisse i figur 5 og målsatt skisse av
oppbygd filter i figur 6

Beskrivelse av renseanlegget
Avløpsvann fra hytta ledes med selvfall til slamavskiller der f aste partikler holdes tilbake. Det slamavskilte

vannet ledes med selvfall videre til separat pumpekum, eventuel t pumpekammer/ sump innebygd i slam

avskiller. Slamavskilt vann pump es herfra til oppbygd jordhaugf ilter i stedlige jordmasser. I jordhaug

filteret renses vannet og ledes diffust ut i stedlige jordmasse r.

Overvann, taknedløp og drensvann skal ikke ledes til avløpsanlegge t. Dersom det installeres bad e

stamper eller store boblebad, sk al disse ha separate renseenhet er og vann fra disse skal ikke tilføres

renseanlegg. Kummer og overføringsledninger skal bygges slik at kummer og ledningsnett fram til

jordhaugfilteret utgjør et varig tett system.

Oppbygd jordhaugfilter for gråvann fra hytte skal bestå av følg ende hovedkomponenter:

Tilførselsledning

Slamavskiller, minimum 1,8 m3

Separat pumpekum, alternativt integrert pumpekammer/pumpesump i slamavskiller,

med vippestyrt pumpe og alarm for høyt vannivå

Oppbygd infiltrasjonsfilter på 20 m2, med tilkjørt sandlag på minimum 30 cm

Se figur 5 for prinsippskisse av anlegget og målsatt skisse av oppbygd infiltrasjonsfilter i figur 6.

Overvann, taknedløp og drensvann må ikke ledes til avløpsanlegg et. Dersom det installeres svømme

basseng eller store boblebad, skal disse ha separate renseenhet er og vann fra disse skal ikke tilføres

renseanlegget.

Vedle gg 19
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Tilførselsledning

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store k ostnader, dimensjoneres, bygges, drives

og vedlikeholdes med utgangspunk t i den beste t ilgjengelige tek nologi og fagkunnskap, særlig med

hensyn til

a) avløpsvannets mengde og egenskaper

b) forebygging av lekkasjer og innlekking av overvann

c) begrensning av forurensning av resipienten so m følge av ove rløp

Det er viktig at det etableres tett avløpsledning fra hytta til renseanlegget.

Avløpsledninger skal dimensjonere s og etableres i henhold til g jeldende krav og retningslinjer i fht.

dimensjon, selvfall, omfylling og isolering.

Slamavskiller

Slamavskiller for gråvann fra en h ytte skal ha et samlet våtvol um på minimum 1,8 m3. Slamavskiller skal

tilfredsstille kravene i VA/Miljøblad, nr. 48,  Slamavskiller , punkt 4.2 vedrørende utforming og nedsetting.

Slamavskilleren skal også tilfre dsstille kravene i Norsk Standa rd (NS EN 12566 1:2000+A1).

Slamavskilleren skal nedsettes og omfylles i henhold til gjelde nde retningslinjer og standarder. Produ

sentens leggeanvisning skal følge s. Massene rundt slamavskiller en skal dreneres, alternativet er å

forankre tanken. Slamavskillere i plast kan normalt ikke trafik keres. Plastslamavskillere skal ha tett, lås

bart lokk. Alternativet er at det over mannhullet settes en bet ongring og et betonglokk. Lokket på slam

avskilleren skal alltid være tilg jengelig for inspeksjon, men d et er viktig å sikre lokket på kummen slik at

uvedkommende, og spesielt barn, ikke kan komme til kummen.

Produsentens leggeanvisning skal følges.

Separat pumpekum, alternat ivt integrert pumpekammer

For å oppnå jevn fordeling av sl amavskilt avløpsvann ut i hele infiltrasjonsfilteret, skal vannet fordeles ut i

filteret ved støtbelastning med pumpe. Pumpe kan enten stå i se parat pumpekum, eller i integrert

pumpekammer i slamavskilleren. Pumpekum skal være tett og skal ikke ha sikkerhetsoverløp. Pumpe

kum, pumpe og røropplegg skal v ære laget av korrosjonsbestandig materiale slik at d et tåler avløpsvann

og gasser som dannes i dette miljøet.  Koplingsbokser og andre elektriske komponenter skal ikke

monteres i pumpekum/ kammer/ sump.

Alarm for høyt vannivå skal monteres i pump ekum/ kammer. Varsel lampe skal plassere s slik at den er

lett synlig for både anleggseier og servicepersonell.

Ved bruk av integrert pumpekammer i slamavskiller, er det vikti g at det oppnås tilstrekkelig volum i

forhold til nødvendig støtvolum, samt at det er montert alarm f or høyt vannivå i kummen/kammeret.

Det må monteres vippest yrt pumpe for støtbelastning av infiltra sjonsfilteret. Optimal rensekapasitet

oppnås ved flere korte støt, frem for få og lange. Det er imidle rtid viktig at hele fordelingssystemet fylles

med vann ved hvert støt, slik at vann fordeles ut på hele filte rflata hver gang pumpa går. For å oppnå

dette, legges følgende til grunn ved dimensjonering av pumpekap asitet og støtvolum (ref. VA/Miljø blad

59,  Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann, 2016 ):
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Dimensjoneringskriterier for pum pe (opplysninger til pumpelever andør)

- Pumpekapasitet på 4 li ter per meter infiltrasjonsrør og minutt

- Statisk løftehøyde, pluss overtr ykk på 3 meter væskesøyle i inn løp filter

- Lengde og dimensjon på pumpeledning

Støtvolum beregnes ut fra 3 lit er per meter infiltrasjonsrør:

For et filter med 20 meter infiltrasjonsrør får vi da:

Pumpekapasitet = 4 l/m/min x 20 m infiltrasjonsrør = 80 l/min = 1,3 liter/sek

Støtvolum = 3 l/m x 20 m infiltrasjonsrør = 60 liter per støt

Pumpe og pumpeledning dimensjoneres og velges av pumpeleverandø r, alternativt leverandør av

pumpekum. Det er viktig at pumpe og alarm er tilgjengelig for kontroll og vedlikehold.

Oppbygd infiltrasjonsfilter med tilkjørt sandlag

Infiltrasjonsfilter skal etablere s som vist på situasjonskart i vedlegg 2E. Filter bygges opp i terrenget med

tilkjørt sandlag, og filterflaten skal være på 20 m2 (1,0 x 20 meter). Filter et skal ovenfra bestå av

overdekning, fiberduk/VA matte, fordelingslag med infiltrasjons rør, tilkjørt sandlag og nederst stedlige

jordmasser. Se figur 6 for målsatt prinsippskisse av oppbygd fi lter med tilkjørt sandlag.

Klargjøring av arealer der filteret skal bygges

Vegetasjonen fjernes der infiltra sjonsfilteret skal bygges. Den ne flaten skal ha lengde på rundt 23 meter

og bredde på cirka 4 meter, slik at tilkjørt sandlag og drenere nde sandmasser nedstrøm s filterflata blir

lagt på en flate fri for vegetas jon. Også eventuelle store stei ner fjernes før sanden legges ut.

Sandlagets tykkelse

Tilkjørt sandlag og stedlige jo rdmasser skal sikre høy tilbakeh oldelse av forurensningsstoffer også under

ekstrembelastninger. Tilkjørt sandlag skal ha en tykkelse på minimum 30 cm , slik at det sikres tilfreds

stillende renseeffekt og oppholdst id i sandmassene. Dette for å minimere faren for forurensningskonflikt

i hytteområdet.

Filtersand

Sandlaget mellom filterflaten o g stedlige jordmasser skal ha en tykkelse på  minimum 30 cm . Sanden

legges oppå stedlige jordmasser slik at toppflaten utgjør et ar eal på 1,0 x 20 meter. Toppflaten skal være

plan og horisontal. Rundt toppfla ten skal det være sandrygger s om vist i målsatt prinsippskisse i figur 6

og bilde i figur 1 nedenfor. Sanden skal komprimeres (eks. vann es) slik at problemer med setninger

reduseres til et minimum. Ryggene rundt toppflaten komprimeres med skuffe.
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Figur 1: Bilde av oppbygd infiltrasjonsfilter med tilkjørt sand og pukk , delvis etablerte sandrygger og

drenerende sandmasser lagt ut nedstrøms infiltrasjonsflaten

Sanden som kjøres til skal havne i klasse 2 i infiltrasjonsdiag rammet, se figur 2 nedenfor. Støpe eller

pussesand kan benyttes. Sanden skal komprim eres slik at setninger i anleg get unngås.

Figur 2: Infiltrasjonsdiagram
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Fordelingslag

Oppå det tilkjørte sandlaget (filterflaten) legges det Filtrali te 10 20 mm eller pukk som er tilnærmet fri

for underkorn/silt. Siltinnholdet må ikke overstige 0,5 %. Mins te diameter skal være 12 mm og største

diameter 22 mm (for eksempel 16 22 mm pukk). Laget skal ligge h orisontalt og ha en tykkelse på

minimum 20 cm.

Fordelingssystem

Fordelingssystemet skal bestå av ett infiltrasjonsrør (trykkrør ) med diameter 32 mm. Det anbefales å

benytte stive rør som infiltrasj onsrør. Infiltrasjonsrøret skal ha lengde 19 meter, og legges oppå den

horisontale pukk /filtraliteoverflaten. For jevn fordeling av a vløpsvann ut i hele fordelingssystemet ved

hvert pumpestøt, skal infiltrasj onsrøret bores opp som følger ( ref. VA/Miljø blad 59,  Lukkede infiltra

sjonsanlegg for sanitært avløpsvann , 2016):

- 6 mm hull bores til høyre og ven stre («klokka 3 og klokka 9»), med hullavstand 1,0 meter

- 6 mm hull bores ned («klokka 6»), med hullavstand 1,0 meter, fo rskjøvet 50 cm i forhold til

hullene mot høyre og venstre

Se figur 3 nedenfor for skisse ring av hull infiltrasjonsrørene.

Infiltrasjonsrør, 32 mm trykkfordeling - sett fra siden

1,0 m

1,0 m

Infiltrasjonsrør, 32 mm trykkfordeling - sett fra undersiden

Figur 3: Hull i 32 mm infiltrasjonsrør ved trykkfordeling

Drenerende sandmasser nedstrøms filteret

Grunnet løsmasser med varierende mektighet, skal det ved behov kjøres til noe drenerende sandmasser

nedstrøms filterflaten, i hele filterets lengde. Se målsatt pri nsippskisse av oppbygd infiltrasjonsfilter i

figur 6. Tilkjørte sandmasser må ha begrenset innhold av finsto ff, slik at det oppnås tilfredsstillende

vannledningsevne i sandmassene. Det er viktig at det kjøres til sand i hele filterets lengde og at dette av

rettes mot eksisterende terreng i nedkant av filteret. Dette fo r å sikre at infiltrert avløpsvann strømmer i

sandmassene og videre i stedlige jordmasser nedover i terrenget . Vannet oppnår da god rensing og god

oppholdstid i tilkjørte sandmasse r, og faren for utslag av dårl ig renset avløpsvann nedstrøms infiltra

sjonsområdet begrenses.

Overdekking

Infiltrasjonsrøret dekkes med minimum 5 cm Filtralite/pukk av s amme kvalitet som de underliggende

massene. Hele Filtralite /pukkoverflaten skal dekkes med VA matte eller fibe rduk med høy gjennom

trengelighet for vann og luft. Filteret overdekkes med lokale j ordmasser. Overdekningen skal være

minimum 0,5 meter. I den nedre h alvdel av overdekningen skal de t ikke være stein større enn 15 cm.
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Område nedstrøms infiltrasjonsområdet skal forbli urørt for å o ppnå tilfredsstillende rensing av infiltrert

avløpsvann.

Terrenget der filter bygges vil he ves noe i forhold til eksiste rende terreng når infiltrasjonsfilter er

etablert. Terrenget avrettes på e n estetisk god måte inn mot ek sisterende terreng både ovenfor og

nedenfor infiltrasjonsfilteret.

Peilerør

Det skal settes ned et t peilerør i utløpse nden av infiltrasjons filteret. Røret består av grunnavløpsrør med

diameter 75 eller 110 mm. De nedre 25 cm av røret skal perforer es med minimum 20 hull. Diameter på

disse hullene skal være 8 mm. Det er spesielt viktig at det er hull i den aller nederste delen av røret. Det

skal ikke være ters på rørenden som er ned i filteret. Røret bø r ha høyde cirka 50 cm over terreng

overflaten og påmonteres tett en destykke, f.eks. en ters uten p akning slik at det er l ett å kontrollere om

det står vann i fordelingslaget. Røret skal forankres slik at d e ikke kan trekkes opp av filteret.

Figur 4: Oppbygd infiltrasjonsfilter med overdekning i svakt skrånende terreng.

Peilerør satt ned i filterets utløpsende (rød ring)

Drenering oppstrøms infiltrasjonsfilteret
Overflatevann, drensvann og sigevann må ikke strømme inn i infi ltrasjonsfilteret. Det må derfor alltid

vurderes om det er behov for å e tablere en avskjærende drenerin g ovenfor filteret. Der filter etableres

nedenfor hytte vil denne ofte avskjære sigevann og overflatevan n.

Frostisolering
Anlegget skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, plate r av ekstrudert polystyren eller Isolon

skum (og eventuelt varmekabler). Ansvarlig for utførelse må vur dere behov for isolering ut fra lokale

forhold.
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Drift og vedlikehold
Jordhauganlegg bør ha regelmessig tilsyn og service. Slamavskil ler skal tømmes i samsvar med

kommunens vedtak eller minimum hv ert fjerde år for hytter. Pump e og elektrisk opplegg må ha

regelmessig tilsyn. Det bør tegn es en serviceavtale med leveran dør eller eventuelt et lokalt foretak som

har kunnskap om anlegget. Peilerø ret i infiltrasjonsfilteret be nyttes til å kontrollere filterets funksjon.

Vann i peilerøret indikerer at filteret ikke fungerer som det s kal.

Forurensningsforskriften setter ikke konkrete krav til at det s kal tegnes skriftlig serviceavtale for opp

følging av jordhauganlegg. Flere kommuner setter imidlertid kra v til drifts og serviceavtale også for ulike

typer infiltrasjonsanlegg.

Optimal funksjon av jordhauganlegget er avhengig av at slamavsk illingsenheten fungerer som forutsatt.

Slamflukt fra slamavskiller og v idere til pumpekum og jordhaugf ilter kan føre til gjentetting og dårlig

renseeffekt i anlegget. Videre er det viktig at pumpekum er til gjengelig for inspeksjon da denne trenger

jevnlig kontroll og vedlikehold. Alarm for høyt vannivå skal mo nteres i pumpekummen og varsellampe

skal settes opp på lett synlig sted slik at alarm umiddelbart r egistreres. Alarmlampe skal monteres på

yttervegg, lett synlig for både anleggseier og servicepersonell . Pumpekummen bør spyles og rengjøres

med jevne mellomrom (eksempel i f orbindelse med slamtømming). D et er viktig å kontrollere at vipper

flyter fritt og at pumpe starter og stopper slik den skal. Det elektriske opplegget i pumpekummen må

være utført slik at det tåler de t miljøet det er montert i.

Nedsetting av peilerør i jordha ugfiltret er et viktig punkt i f orhold til kontroll og oppfølging av selve

filtret. Ved nedsetting av peilerø r, kan det kontrolleres hvorv idt det står vann opp i fordelingslaget i

filteret. Vann i peilerøret tyde r på gjentettet filterflate og oppstuving av vann opp i fordelingslaget

(pukk/Filtralite). Kontroll av jordhaugfiltrets funksjon gjøres i tillegg ved visuell befaring ved og

nedstrøms selve infiltrasjonsfilt ret. Det skal da kontrolleres at det ikke står oppstuvet vann i eller

nedstrøms filtret, eller at det er vannutslag til terreng neden for filtret.
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Figur 5: Prinsippskisse av jordhauganlegg for gråvann fra hytte
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Figur 6: Målsatt prinsippskisse av oppbygd jordhaugfilter med tilkjørt sandlag
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