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BAKGRUNN  

 

Innledning 
Bakgrunnen for utarbeidelse av vann- og avløpsplan for Storløenget hyttefelt er ønske fra 

eiere av fritidsboligene i området om innlagt vann- og avløpsanlegg. I tillegg til denne va-

planen er det utarbeidet ny detaljreguleringsplan for hyttefeltet hvor dette tillates.   

Vann -og avløpsplanen er utarbeidet av Planråd as hvor kornfordelingsanalyse er utført av 

Mjøslab og infiltrasjonstest med anbefalt løsning er utført av Øystein Bekkevold.  

 

Planen er utarbeidet etter føringer gitt i veileder Utarbeiding av Helhetlig V/A-plan 

23.11.2018 (Tynset kommune), Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg vedtatt i Tynset kommunestyret 25.10.2017, VA-miljøblad-nr.59 Lukkede 

infiltrasjonsanlegg og Norsk Vann veileder oktober 2018. 

Oppdraget har bestått av hydrogeologiske undersøkelser og løsmasse vurderinger med 

tilhørende forslag til avløp og vannforsyninger for hyttefeltet. Det ble gjennomført en 

befaring siste del av mai 2020 og 2 befaringer i juli/august 2020.  Under befaringene var det 

fokus på vurdering av resipienter, overflatetopografi, løsmasser, hydraulisk kapasitet samt 

forurensingsbetraktninger mellom vannforsyningskilder og utslippspunkter for renset 

avløpsvann. 

 

Gjeldende planer 
 

Området ligger ca. 2 km i luftlinje øst for Rv.3 og Yset på Kvikne i Tynset kommune. 

Hyttefeltet har atkomst via Plassæterveien fra Rv. 3 som er i privat eie. Vegen holder over 

gjennomsnittlig god standard og er asfaltert nærmest helt inn til planområdet.  

  

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød sirkel. 



 
Vann- og avløpsplan Stoløenget hyttefelt 5 

 
 
 

 
                                                                                                            

 
 

 

Gjeldende kommunedelplan for området er kommunedelplan for «Yset», behandlet i 

kommunestyret den 25.06.2002. Gjeldende reguleringsplan er Planid: B14 Storløenget 

vedtatt 25.05.1998.  

Det er inngått avtale mellom grunneier og forslagstiller om regulering og tilrettelegging for 

vann- og avløp på oversiden av Plassætervegen.  

 

Eksisterende forhold 
 

Storløenget hyttefelt består av 8 bebygde fritidstomter. Området grenser i øst mot dyrka 

mark og mot utmark/beite i nord, vest og sør. Det er i dag ikke tillatt med innlagt vann- og 

avløpsanlegg. Fritidsboligene blir forsynt med drikkevann fra brønn som ligger helt nord i 

hyttefeltet, i øvre del. Det er videre lagt vannledninger til utendørs kraner til hyttene. 

Nærmere redegjørelse for vannkvalitet er omtalt videre i va-planen.   

 

 
Utsnitt av 3D-kart over området 
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VURDERING AV GRUNNUNDERSØKELSER 
 

Berggrunn   
 

Hovedbergarten i området er kalkglimmerskifer. Se figur under: 

 

Bergarten er registrert i regional kartbase 1:250 000 (NGU). Andre typer hovedbergarter i 

området (Tronhjemitt og Amfibolitt) er av vesentlig avstand fra hyttefeltet. Det er under 

befaringene ikke registrert noe bart fjell og fjellblotninger i feltet som naturlige åpne felt 

eller vegskjæringer foruten et mindre område i øvre østlige hjørnet av planområdet. Under 

utgraving av tomter/veger ble det ikke påtruffet fjell.   

Vanngiverevnen er vurdert ut ifra kjente medianverdier fra fjellbrønner innrapportert til 

NGUs nasjonale grunnvannsdatabase. Median vannføring per bergartsenhet er for området 

er 0,1- 0,14 l pr. sekund. Dette utgjør en medianverdi pr. døgn ca. 10800 liter.  
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NGU- Kart med statistikk vannføring per bergartsenhet 
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Løsmasser 
 

Planområdet består av tykk morenemasse av vesentlig tykkelse. Generelt er slike masser 

hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leiere til stein.  

 

Utsnitt av løsmassekart med plangrense.  

Ifølge NGU sitt oversiktskart har løsmassene middels egnet infiltrasjonsevne: 

 

Jordprøve og kornfordelingsanalyse 
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Innledningsvis er det tatt ut en jordprøve for kornfordelingsanalyse som er representativ for 

området. Området preges av et tykt humus/vekstlag (ca. 0,15m) over morenemassene. 

Området fremstår som ensartet både når det gjelder vegetasjon og masser. 

 

Kart uttaksted for jordprøve til kornfordelingsanalyse 

  

Som vedlagt rapport fra Mjøslab viser havnet prøven i klasse 1, og infiltrasjonstest må 

derfor også utføres. Dersom jordmassens sorteringsgrad, S0<5, dvs. at jordmassene er godt 

sortert, kan Hazens formel benyttes for å stipulere vannledningsevnen, K. (meter per døgn): 

Vanledningsevne: K = (d10)
2 x 1000)  

 

Prøve Dybde 

(m) 

Md D10 So Gustavfson Hazen Vannspeil Fjell 

1 0,6 0,12 <0,063 2,70 - 3,969 Nei Nei 
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Diagram kornfordelingsanalyse 
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Infiltrasjonstest 
 

Som nevnt tidligere havnet jordprøven i klasse 1 i kornfordelingsanalysen, da lavt i klasse 1 i 

diagrammet. Det er da iht. VA/miljøblad nr. 59 gjennomført infiltrasjonstester i felt for 

nøyaktig bestemmelse av infiltrasjonsevne.  

Det ble gjennomført infiltrasjonstest på 3 utvalgte steder innenfor hyttefeltet: 

 

Kart med plassering av teststeder i hyttefeltet 

Resultater fra utførte tester (hele rapporten følger vedlagt VA-planen): 

 

Prøve Dybde  

(m) 

d60 d10 So Md Målt 

vannledningevne 

K 

1 0,6 0,337 0,068 4,95 0,22 2,24 

2 0,6 0,916 0,046 19,91 0,42 3,92 

3 0,6 0,421 0,055 7,65 0,24 3,96 

 

Utførte tester viser da at prøvene havner da i en gruppe iht. VA/Miljøblad nr. 59 gir en 

infiltrasjonskapasitet på 10 liter pr. m2 pr. døgn.  
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VANNFORSYNING 
 

Hyttene har i dag vann frem til egen tomt fra brønn helt i øvre del av hyttefeltet. Kapasiteten 

er i dag tilstrekkelig. Det utføres årlig kontroll av vannkvalitet og disse har til nå vært innenfor 

alle normtall. Resultatene er vedlagt VA-planen. Vannkvaliteten er mer enn god nok.   

Bilde av dagens brønn 

Før bygging av avløpsanlegg må kapasiteten på brønnen sjekkes ytterligere ved 

funksjonstest av fagfolk. I tillegg bør brønnlokket heves slik at mulig forurensning av vannet 

unngås samt inngjerding av brønnen.  
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Bilde innside brønn 
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VALG AV LØSNING  
 

Dimensjonerende vannmengder for fritidsbolig varierer og settes ofte ulikt ut ifra bruken av 

fritidsboligen. 200 liter per. pe er ofte et tall som benyttes hvor pe settes til 5. Fullstandard 

fritidsboliger kan i de fleste tilfeller regnes som bolig. Tynset kommune har i sin hovedplan 

satt total vannmengde til 600 liter per hytte/døgn.  Når det gjelder vannforbruk blir dette da 

Q-maks 8 ganger 600 lik 4 800 liter pr døgn for alle hyttene, som man f.eks. kan risikere i 

påsken 

Iht. kommunens veileder for utarbeidelser av helhetlig V/A-plan skal det foretas en anbefaling 

av v/a-løsning for den enkelte tomt. For utslippsløsning for gråvann og/eller svartvann: 

a) Kommunalt avløpsanlegg (krever nærhet til eksisterende) 

b) Felles avløpsanlegg 

- Infiltrasjon 

- Minirenseanlegg 

c) Privat avløpsanlegg 

- Infiltrasjon 

- Minirenseanlegg 

- Tette tan basert på toalett med lite vannbehov 

d) «0-utslippsløsning» 

- Biologisk – eller forbrenningstoalett 

Da det ikke finnes kommunalt avløpsanlegg i nærheten er dette utelukket. Det er derfor ut i 

fra gjennomførte undersøkelser, vurderinger og anbefalt løsning fra Øystein Bekkevold 

anbefalt en privat løsning. 

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

Nr. 48: Slamavskiller  

Nr. 59: Lukkede infiltrasjonsanlegg 

Nr. 60: Biologiske filtre for gråvann. 

Iht. forurensningsforskriftens kapittel 11 defineres:  

- Gråvann: avløpsvann fra husholdningsaktiviteter som ikke inneholder 

klosettavløp. Gråvann inkluderer vann fra kjøkken, bad, vaskerom, badestamper, 

svømmebasseng og lignende 

Iht. forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsvann i Tynset kommune er: 

- Gråvann: den delen av sanitært avløpsvann fra vanlig husholdning som kan 

tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom eller lignende. Klosettavløp 

er ikke inkludert.  

- Svartvann: sanitært avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin 

og/eller fekalier normalt transporteres med vann.  

På grunn av forholdsvis tette masser vil det bli forholdsvis store infiltrasjonsanlegg for 

svartvann fra hver enkelt hytte (60 m2). Det kan være problematisk å få nok plass til slik 

infiltrasjon på hver enkelt tomt, det vil også føre til forholdsvis store inngrep i det etablerte 

kulturlandskapet rundt hyttene. 

Området synes noe fuktig, ved å tilføre slamavskilt svartvann til grunnen kan det fort bli 

spekulasjoner om forurensing hvis det blir utslag av vann til veigrøfter eller lignende.  
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Ut fra prøver og observasjoner i feltet er følgende løsninger aktuelle: 

 

Alt 1: Infiltrasjon av gråvann på egen tomt, med tett tank for svartvann.  

Ved å bare infiltrere gråvann på tomta, eller i umiddelbar nærhet til hytta hvor da svartvann 

føres til tett tank skapes det ingen fare for utslag av vann som forbindes med kloakk. 

Det blir mindre forurensningspress inne mellom hyttene, da kun gråvann infiltreres.  

Infiltrasjonsarealet og dermed terrenginngrepet blir vesentlig mindre. 

 

Alt 2: Infiltrasjon av svartvann.  

Velges infiltrasjon av svartvann, (med WC) bør infiltrasjonsarealene trekkes ut av 

hyttefeltet/hyttetomtene. 

Det er områder sør og vest for feltet som nok kan egne seg for infiltrasjonsområder for 

slamavskilt svartvann. 

Det må da anlegges fellesanlegg for 2-3 hytter, infiltrasjonsarealet trekkes vekk fra feltet. 

Vil føre til lengre grøfter for å grave mellom hyttene og ut til et infiltrasjonsareal som ligger 

utenfor hyttefeltet. 

Det må også tas høyde for avtaler med grunneiere. 

 

 

 

Vurdering 

 

Dersom løsningen med infiltrasjon av svartvann, alternativ 2, skal være aktuell må det 

etableres felles anlegg for 2-3 hytter sør eller vest utenfor hyttefeltet. Dette må da i så fall 

inngås privatrettslig avtale på (avtale sør for hyttene er inngått da dette er samme grunneier). 

Denne løsningen sees på som mindre aktuell da dette båndlegger annen privat eiendom og 

bruken av arealene over infiltrasjonsarealet. Dette er også avhengig av at flere hytteeiere 

samarbeider om en løsning og nær alle må bygge dette samtidig for at løsning skal fungere, 

rensekrav opprettholdes og at man unngår unødvendig graving i landskapet. Løsningen kan 

være noe mer kostnadsparende totalt sett, men vil være utfordrende å organisere da ikke alle 

av dagens hytteeiere ønsker innlagt vann og avløp. Totalt behov for infiltrasjonsflate vil også 

her bli betydelig, uavhengig av hvor mange som samarbeider. Løsningen er gjennomførbar, 

men vil som nevnt være noe mer krevende.  

 

For å redusere arealinngrepet og for en sikker løsning ved gjennomføring og bruk sees 

alternativ 1 som den beste løsningen, tett tank for svartvann samt infiltrere gråvann på tomta, 

eller i umiddelbar nærhet til hytta. Med vannsparende toalett fra f.eks. Jets vakuumsystemer 

som bruker kun 0,5 liter vann per spyling, skapes det ingen fare for utslag av vann som 

forbindes med kloakk. Som nevnt i alternativet gir dette mindre forurensningspress inne 

mellom hyttene. Vegene i området er videre dimensjonert for egnet kjøretøy ved tømming 

av svartvann og tankene vil kunne anlegges innenfor tillatt avstand til veg.  



 
Vann- og avløpsplan Stoløenget hyttefelt 16 

 
 
 

 
                                                                                                            

 
 

I vurderingen av de anbefalte avløpsløsningene, er det tatt utgangspunkt i hytter med 

middels høy sanitærstandard, og dimensjonerende vannmengde er satt til 350 liter gråvann 

per døgn (tilsvarende benyttet for lignende anlegg og forbruk gråvann). Dette på bakgrunn 

av at det erfaringsmessig ofte etableres både dusj og oppvaskmaskin på nyere hytter med 

innlagt vann. Utslipp av renset vann skal etableres som beskrevet i denne rapporten. Vann 

fra taknedløp, dreneringer eller annet vann som ikke kommer 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 renseanleggene. 

Toalettavløpet skal behandles separat. Det kan etableres avløpsfrie toalettløsninger, som WC 

til tett tank, biologisk toalett eller forbrenningstoalett.  

 

 

 

DIMENSJONERING AV ANLEGGET 

 

Innledning  
 

Da alternativ alternativ 1 i mulige løsninger er det mest aktuelle er det derfor valgt å ta 

utgangspunkt i denne for dimensjonering av anlegget. Svartvannet fra toalett går til tett tank 

og gråvannet til slamavskiller og lukket infiltrasjonsfilter. Dimensjoneringen her er kun et 

forslag, da denne avhengig av valgt løsning og leverandør. Detaljprosjektering gjøres i 

forbindelse med søknad om utslippstillatelse.  

På grunn av de tette massene anbefales det generelt å anlegge grunne infiltrasjonsbassenger 

som fylles med ett ekstra lag grus under fordelingslaget av pukk, dette for å heve anlegget 

opp i terrenget og øke volumet i bassenget. Eksisterende masser legges tilbake og anlegget 

vil da synes som en forhøyning i terrenget. 

Biologisk renseevne i naturlig jord kan inneholde opptil 2 milliarder bakterier per gram. 

Mikroorganismene i jord vil raskt tilpasse seg til å omsette stoffer i avløpsvann, med en rask 

mineralisering som følge. Når avløpsvann har passert en meter jord er det mulig å oppnå en 

nær fullstendig mineralisering til aerobe sluttprodukt. Dette forutsetter imidlertid at 

avløpsanlegget er riktig konstruert og tilpasset jordtypen, og at avstanden til grunnvann er 

tilstrekkelig til at anaerobe forhold (anaerob = uten luft) ikke oppstår. Hastigheten i 

mikrobiell omsetning avtar med avtakende temperatur. Det er rimelig å anta at den 

biologiske renseevnen vil være tilnærmet konstant over tid dersom utgangsbetingelsene ikke 

endres. 

Anlegget 
 

Etter en vurdering av grunnundersøkelsene settes infiltrasjonskapasiteten til 10 liter 

slamavskilt avløpsvann pr. m2 per. døgn. Ved dimensjonerende vannmengde på 350 liter per 

døgn vil det være behov for et filterareal på 35 m2.  

For å få en god primærrensning er det  av betydning at infiltrasjon av avløpsvann får lang 

oppholdstid i slamavskiller. Det bør derfor settes ned en slamavskiller på min. 1 m3. Tett 

tank for svartvann skal iht. lokal forskrift være min. 2 m3 for fritidsboliger.  
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Innløpsrøret fra hytta plasseres slik at man oppnår en skorsteinseffekt der tanken ventileres 

via avløpsledningen til luftepipe over tak. Innløpet kan derfor ikke være dykket. Lokket på 

slamavskilleren må sikre noe luftstilstrømming. Lokket skal ikke tildekkes eller lufttettes.  

Tanken som settes ned må forankres mot oppdrift. Det bør vurderes behov for isolering på 

byggeplassen. Lokket må være forsvarlig sikret. Tømming av tankene inngår i kommunens 

tømmerutiner.  

Det er viktig at det oppnås jevn belastning og utnyttelse av hele infiltrasjonsarealet, samt 

tilfredsstillende renseeffekt i infiltrasjonsfilteret. Gråvannet må da fordeles på hele filteflata. 

Primært anbefales det at infiltrasjonsfilter skal støtbelastes. Dette vil sikre at vannet blir 

jevnt fordelt over hele fordelingslaget.  

Rørdimensjoner etc må detaljprosjekteres nærmere ved søknad om utslippstillatelse. 

Fordelingslagets laget tykkelse skal ligge minst 25 cm dybde under og minst 5 cm over 

infiltrasjonsrøret. Det må legges en bredde på 1 meter. Fordelingslaget skal ha minst 0,5 

meter vertikal avstand til fjell eller grunnvannsnivå.  Laget kan være av vasket/støvfri pukk 

eller singel i fraksjon ca. 12-22 mm. Alternativ er løs Leca (10-20 mm).  Videre anbefales 

det å legge torvmasser eller løs Leca ca. 10 cm over infiltrasjonsflaten for å oppnå 

frostisolasjon. Tette isolasjonsplater hindrer oksygentilførsel til anlegget og må unngås. 

Total overdekning over filterflata bør være ca. 75 cm. For å unngå at det kommer humus 

eller slam og finpartikler ned i fordelingslaget bør det legges masseseparasjonssperre av 

syntetisk fiberduk over fordelingslaget. Videre settes det ned et peilerør i enden av filteret. 

Røret plasseres loddrett gjennom fordelingslaget ned mot stedlige jordmasser.  

 

Drift og vedlikehold 
 

Der hvor infiltrasjonsfilteret anlegges skal det ikke ryddes snø eller beplantes med vekster 

som setter røtter. Det må heller ikke trafikkeres med kjøretøy over filteret. Gangtrafikk over 

filteret på vinterstid kan gjøre anlegget utsatt for frost. Tømmerutiner vil være etter behov, 

men min. hvert fjerde år for slamavskiller. Det skal monteres nivåvarsler m/alarm for tett tank 

som varsler om behov for tømming i god tid.  
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Illustrasjon mulig tankplassering og infiltrasjon  
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RESIPIENTVURDERING 
 

Det er ingen større bekker eller elver i hytteområdet. Nærmeste større bekker i området er 
Snarbekken og Sæterbekken. Disse vil ikke bli berørt da terrenget tilsier at disse ikke vil bli 
berørt. 
 
 

 
Profil terreng Storløenget-Sæterbekken 

 

Profil terreng Storløenget-Snarbekken  

 

Profil terreng storløenget hyttefelt 
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Avstander resipient: 

 

Alternative mellomresipienter utover dette er jord, mindre udefinerte bekker, myr og 

grunnvann i området. Løsmasser har generelt god hydraulisk kapasitet som resipient. 

Sammensetningen, mektighet, utstrekning og opprinnelse av betydning for valg av 

renseløsning. Det er ingen kjente drikkevannskilder i området som blir berørt. De registrerte 

brønnene i området vil ikke bli berørt: 
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Dersom drikkevanns-eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området er 

vurdert og tatt hensyn til, vil jord som resipient være å foretrekke jfr. 

forurensningsforskriften.  

Valg av renseløsning er i hovedsak basert på landskapsmessige og en sikkerhetsmargin. 

Løsmassene er av en slik kvalitet at det er mulig med infiltrasjon og transport av slamavskilt 

avløpsvann, men infiltrasjonsarealene vil bli betydelige dersom dette skal anlegges for hver 

enkelt eiendom. Det er beregnet hydraulisk kapasitet for slamavskilt gråvann i området: 

(Q=K x M x L x I): 3,77 (snitt målinger) x 2 x 0,15 x 35 = 3,15 m3/døgn. Dette viser at 

infiltrasjonsanlegget vil ha tilstrekkelig kapasitet. Generell anbefaling er å etablere lange og 

smale filtre fremfor korte og brede. Beregningene er teoretiske, og det må derfor tas hensyn 

til dette og at faktiske strømningsforhold i virkeligheten kan være ulike.  

 

Beregnet hydraulisk 

kapasitet 

Hydraulisk kapasitet (Q) 

Jordmassens vannledningsevne (K) 

Jordmassens nyttbare tykkelse (M) 

Bredde på transportområdet 

Grunnvannets gradient (I) 

 

3,15 m3 

3,77 m pr. døgn 

2,00 m 

35,00 m 

0,15 m/m 

Beregnet 

strømningshastighet 

for vann i jord 

Strømningshastighet i meter pr. døgn 

Permeabilitetskoeffisient (K) 

Gradient (I) 

0,5644 m pr. døgn 

3,77 m pr. døgn 

0,15 m/m 

Strømningshastighet 

korrigert etter 

effektivt porevolum 

Korrigert etter effektivt porevolum (Vr) 

Strømningshastighet (V) 

Effektivt porevolum (n) 

4,71 m pr. døgn 

0,5644 m pr. døgn 

0,12 

Teoretisk beregnet 

oppholdstid 

Teoretisk beregnet oppholdstid 

Avstand i terreng fra filterflate til res.  

Korrigert strømningshastighet 

106 døgn 

500 m 

4,71 m pr. døgn 

   

 

Etter godkjenning av denne vann- og avløpsplanen skal etablering av avløpsanleggene 

gjennomføres i nært samarbeid rådgivende prosjekterende for valgt anlegg og utførende 

entreprenører. Det er viktig at prosjekterende i hver enkelt sak gjennomfører nødvendige og 

supplerende undersøkelser for å fremskaffe stedstilpassede data, da det ofte er variasjoner i 

felt. Nødvendige søknader til kommunen samt nabovarsler skal utarbeides for hvert enkelt 

tiltak. Eventuelle avvik skal rapporteres til kommunen forløpende slik at arbeidet blir utført 

i.h.t reguleringsplanen og denne vurdering. 
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- Infiltrasjonsdiagram 2 Bekkevold 
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