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Vann og avløpsplan for Nedre Griddalen/Sundodden hyttefelt 

Fyresdal kommune 

 

 

 

Grunnundersøkelser og hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med planlegging av avløpsanlegg 

og vannforsyning. 

 

Oppdragsgiver:   AT-Skog 

Reguleringsplan: Under utarbeidelse 

Hyttefelt:  Nedre Griddalen/Sundodden 

Vannforsyning:  Borebrønner 

Avløpsanlegg:  Gråvannsanlegg med infiltrasjon i stedegne og tilførte masser 



Orientering 

Ingeniørtjenester AS har på oppdrag fra AT-Skog gjennomført befaring og 

grunnundersøkelser i Nedre Griddalen/Sundodden hyttefelt. I utgangspunktet var det 16 

hytteeiere medregnet i planen. I ettertid har det kommet 2 til. Ingeniørtjenester har foretatt 

infiltrasjonstester på alle plasser hvor vi planla plassering av gråvannsanlegg. Det er i tillegg 

tatt med 3 forskjellige jordprøver som har blitt analysert. Der hvor hyttene ligger nære 

hverandre er det vurdert felles løsninger for borebrønnvann og gråvannsutslipp. Det er 

vurdert sted for utslipp av renset gråvann med hensyn på eksisterende vannkilder og nye 

planlagte borebrønner. Enkelte hytteeiere har borebrønnvann fra før og en hytteeier har 

tidligere fått godkjent sitt gråvannsanlegg. Planen omfatter hyttene som AT-Skog lager 

reguleringsplan for. Ingeniørtjenester har i tillegg laget en søknad om utslippstillatelse av 

gråvann samt søknad om tillatelse til å etablere flere borebrønner innenfor planen (Denne er 

sendt Fyresdal kommune 05.10.18). 

Det er ved feltbefaring lagt vekt på vurdering av resipienter, løsmasser, hydraulisk kapasitet, 

samt forurensingsbetraktninger mellom vannforsyningskilder og utslippspunkter for renset 

avløp av gråvann. Vi har fått en del innspill fra hytteeierne når nabovarsel for utslippssøknad 

ble sendt ut. Disse innspillene hjalp oss blant annet til å kartfeste brønner som vi ikke 

oppdaget under befaring. 

 

Løsmasser i området 

Området består for det meste av et sammenhengende grundt løsmassedekke med enkelte 

groper av løsmasser. Det er enkelte bare fjellpartier spredt i området, og også en del 

myrområder innenfor området. Analyseresultatene av jordprøvene viser at der det er et 

grundt løsmassedekke er det sand/grusig sand (klasse 2 og 3) som er hovedbestanddelene, 

og i nærheten av myrområdet er det mer finkorna masser med lav vannledningsevne (klasse 

1). 

Bergartsbeskrivelse 

Gneis, kvartsrik, lys grå, noen steder migmatitts (Opplysninger hentet i kartdata Ngu; Fra 

nærliggende områder). 

 

Hydraulisk Kapasitet 

Infiltrasjonstestene ble utført på 20-30 cm dyp på grunn av lav mektighet i jordsmonn. 

Jordmassens vannledningsevne (K) ble notert for hver test. Hydraulisk kapasitet for grunnen 

regnes da etter formelen Q= K x M x I x L. (Darcys lov). Hydraulisk kapasitet varierer litt 

mellom de stedene som har et grundt løsmassedekke og de stedene som er nærme til myr. 

 

 



 

Resipientforhold   

Griddalsbekken kommer fra Nedre Griddalskjenn og passerer 30 – 50m fra hyttene som 

ligger langs med Flottavegen. Denne bekken har så stor vannføring at den er å betrakte som 

en liten elv. Den munner ut i nordre del av Birtevatn. Krokbekk er en mindre bekk som 

kommer fra Skrubbedalen og fjellsidene på nordsida. Den munner ut i Laugekilen (nord-østre 

del av Birtevatn). På sin vei passerer den Krokbrotmyra, der nærheten til 5 av hyttene i 

planen er plassert. Videre fra Birtevann (som er å anse som hovedresipient), går vassdraget 

ned til Nesvatn. 

 

Anbefalt renseløsning 

Hyttefeltet er består av nye og gamle hytter, med god avstand hyttene imellom. Noen av 

hytteeierne har allerede lagt inn vann og en hytte hadde tilkoblet en renseløsning for 

gråvann. Hytteeierne har fra før av ulike biotoalttløsninger. Generelt er det et ønske om å 

utbedre den sanitære standarden på hyttene som er hytteeiernes ønske.  Det er vurdert 

ulike løsninger som: 

• Påkobling til kommunalt V/A (umulig fordi det eksisterer ikke i området) 

• Sentralt samlet renseanlegg privat 

• Små gråvannsanlegg for enkelt hytter og borevannbrønner. 

 

• Kommunale V/A anlegget eksisterer ikke i området, og er dermed ikke aktuelt. 

 

• Et sentralt samlet renseanlegg, vil på grunn av spredt område med hytter medfører 

va grøfter og pumpestasjoner for å frakte avløpsvannet frem til renseanlegget er 

kostbart, og noe hytteeierne ikke er interessert i.  

 

• Ingeniørtjenester mener derfor at det beste og enkleste alternativet er å benytte små 

gråvannsanlegg og biotoalett løsning samt borevannbrønner for hyttene, der enkelte 

hytteeiere kan få til fellesløsninger. 

Da mektigheten på jordlaget jevnt over er tynn (mellom 30 -60 cm) med spredte steder der 

fjell er synlig, anbefaler vi en løsning med gråvannsanlegg der det rensa vannet videreføres 

til jordhauganlegg. Hvert gråvannsanlegg må da beregnes ut ifra gitte verdier av hydraulisk 

kapasitet og størrelse PE. Det må også tilføres masse som beskrives for jordhauganlegg. For å 

kunne klare seg med et mindre etterpoleringsareal bør det legges inn tuneller med min ett 

peilerør (for bedre kontroll med at anlegget fungerer). 

 

 

 



Vannforsyningskilder 

Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer 

hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Det anbefales at borebrønner som 

er etablert i området opprettholdes som vannforsyning og at nye etableringer av 

borebrønner stedplasseres av fagkyndige. Forslag til plassering av nye borebrønner og 

områder for boring skal ta utgangspunkt i lokale utslipp og terrengtopografi. Brønnene må 

sikres mot inntrengning av fremmedvann. Brønner som er utsatt kan med fordel benytte 

mansjetter øverst i borehullet for å hindre sigevann å trenge ned. 

 

 

 Resultater fra jordprøver/Infiltrasjonstester 

 

Infiltrasjons
testnr. Ref 
kart 

jordprøve M I grader K m/d 
(vannledningsevne) 

1 – 17/53 Klasse 2 0,5 3 3,2 

2 – 17/39 
og 54 

 0,4 8 6,1 

3 – 17/37  0,6 5 0,9 

4 – 17/23  Klasse 1 0,5 4 0,9 

5 – 17/1/24 Klasse 3 1,0 6 6,5 

6 – 17/1/27  0,6 12 7 

7 – 17/22  0,5 12 1,4 

8 – 17/61  0,6 3 1,8 

9 – 17/24  0,3 3 1,7 

10 – 17/18  0,3 3 1,7 

11 – 17/49  0,3 8 2,8 

12 – 17/6/2  0,3 3 1,8 

13 – 17/38  0,3 5 1,8 

14 – 17/29     

15 – 17/1/9     
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Tatt jordprøve 

  

Oversiktskart over steder hvor infiltrasjonstester og jordprøver ble foretatt. 

Infiltrasjonstest 1-13 er utført. 14 og 15 er ikke foretatt. Disse 2 har kommet 

til i ettertid i planen. 



INGENIØR 

  TJENESTER 

INFILTRASJONSTEST / GRUNNUNDERSØKELSE 

 

Nivå/tid x 1,4 = k; vannledningsevne meter pr. døgn (VA Miljøblad 59) 

NIVÅ / TID (faktor 1,4) k— meter pr. døgn 

 
Sum gjennomsnitt vannledningsevne k 

Prøve dybde Koordinat: N  

Nivå/tid x 1,4 = k; vannledningsevne meter pr. døgn (VA Miljøblad 59) 

NIVÅ / TID (faktor 1,4) k— meter pr. døgn 

Sum gjennomsnitt  

 

 

 

 

 



vannledningsevne k VA -miljøblad 59 

Klasse: 

Målt vannledningsevne k Infiltrasjonskapasitet (liter avløpsvann pr. rn A 2 og døgn 

>5 meter pr. døgn 25 liter pr. m A 2 døgn 

4-5 meter pr. døgn 20 liter pr. m A2 døgn 

3-4 meter pr. døgn 15 liter pr. m A2 døgn 

2-3 meter pr. døgn 10 liter r. m A2 døgn 

1-2 meter pr. døgn 6 liter pr. m A 2 døgn 

< 1 meter pr. døgn Meget liten — infiltrasjon anbefales ikke 

Klasse 2: (Sand) Masser til å motta 25 liter slamavskillet avløpsvann pr. m A 2 og døgn 

Klasse 3: (Grus) Masser tit å motta 50 liter slamavskillet avløpsvann pr. rn A 2 og døgn 

Klasse 4: (Sandig grus og grus) Høy vannledningsevne. Det må legges inn sand kl.2 (25 liter pr. døgn) 

A= Q/K Hvor; A=FilterfIaten (Renseanlegg A/4)  Dimensjonerende vannmengde (200 1 pr. person og 

døgn) K = Infiltrasjonskapasitet A=(Q/k)/4 = infiltrasjonsareal etter renseanlegg.mA2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


