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GNR 294 BNR 1 og 2 
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I Ringerike Kommune 

 

 

 GNR 294 BNR 1 Ole Erik Elsrud Tlf.: 93011567 – e-post: ole.erik@elsrud.no 

12 av tomtene i delfelt B ligger på eiendommen GNR 294 BNR 2, men med samme kontaktperson 
som 294/1. 

 
 

 – Ringerike kommune 

VA – PLAN og hydrologiske vurderinger for «Kolledalen – delfelt B» 

Siden grunnforhold, topografi og tilgjengelige tekniske løsninger er tilnærmet 
lik, bygger denne VA-planen på tilsvarende VA-plan for Killingtjern 1 og -2, hhv. 
Reg.plan 295 og 374 i Ringerike Kommune, hvor siste reg. plan og felles VA-plan 
ble godkjent i kommunestyret i Ringerike 05.09.2019. Som forannevnte plan, er 
denne plan også utarbeidet av BA-Ing. Ole Gamkinn, med kvalitetssikring / -
kontroll inklusive befaring/feltundersøkelse av: 

 

Jets AS v/ Thomas Pedersen, Project manager – mob. 903 66 631, tp@jets.no  

Jets har gitt egen uttalelse til VA-planen, kopiert inn til slutt i denne planen. Forutsetning for 
uttalelsen, er at Jets-datablad for valgte løsninger for gråvannsrensning benyttes. De viktigste deler 
av den norske versjonen er kopiert inn i selve planen, mens den engelske og komplette versjon 
vedlegges. Det er noen oppdateringer i den engelske versjonen, så det bes om at utførende 
entreprenører også benytter den nyeste, engelske versjonen. 

 

Hønefoss VVS AS v/ Vegard Skredshol – mob. 932 90 216, 
vegard@honefossvvs.no  

 

 

Planen tar for seg forhold rundt vannforsyning og avløpsbehandling. 
Anbefalinger og evt. alternativer er utformet slik at det med stor sannsynlighet 
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ikke oppstår konflikt med ønske om å forsyne hyttene i området med 
drikkevann via grunnvannsbrønner, eller ønsket påvirkning av nærmiljøet i 
området generelt. 

Delfelt B består av totalt 39 hyttetomter, hvorav 12 ligger på eiendommen 204-
2, resten ligger på 294-1. I tillegg ligger det den gamle hytte «Kolledalshytten» 
innenfor reguleringsgrensen på 294-2. Av de 39 tomtene er 8 stk. bebygget, 
alle på 294-1. Disse har eksisterende borebrønner og renseanlegg iht. tidligere 
godkjente utslippstillatelser, og er ikke behandlet i denne VA-plan annet enn at 
de er registrert osv. 

De resterende 39 minus 8 hyttetomter = 31 hyttetomter, pluss evt. den gamle 
Kolledalshytten, er derfor dekkende av denne VA-planens løsninger. Siden 
planen foreslår felles borebrønner for 2-5 tomter, at tomtene er store og ikke 
bebygget, er plassering av borebrønner predefinert. Mens plassering av 
renseanlegg m/infiltrasjonsgrøfter og tett svartvannstank, ikke er 
predefinert. Dette foretas best sammen med utslippssøknad/byggesøknad 
m/situasjonsplan pr. hyttetomt. Forutsatt at VA-planens prinsipper og 
retningslinjer om avløp følges.  
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2. Grunnundersøkelser og feltvurderinger 

3. Resipientforhold 

4. Vannforsyningskilder og anbefalinger 

5. Gråvanns-avløp og tekniske beskrivninger av renseløsningen. Rense-
evne. Kapasitet. Drift- og vedlikehold. 

6. Toalettløsninger 

7. Kvalitetssikring av planen av Jets AS. 
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1. Innledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA-planen dekker delfelt B -         gult rektangel angir hvilke tomter i delfelt B som allerede er 
bebygget, og har VA-anlegg iht tidligere godkjent utslipps-søknad. 
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Vannforsyning:  

Noen av tomtene er bebygget, og har boret grunnvannsbrønner, lagt inn vann med 
renseanlegg osv. iht egne utslippssøknader og -tillatelser. 

 

Avløp/toalett:  

Alle eksisterende hytter har i dag gråvannsavløp og lavt-spylende toalettløsninger til tette 
tanker. Stort sett borebrønn og avløp separat pr. tomt, men noen er også for flere enn ei 
tomt. De bebygde tomter i delfelt B virker som har en god og bærekraftig løsning, som 
forventes er iht tidligere godkjente utslipps-søknader. Derfor vil denne VA-plan primært 
omfatte de ubebygde tomter i delfelt B.  
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Status VA på de 8 eksisterende hytter i delfelt B: 
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Ubebygde tomter – totalt 31 stk + evt. den gamle Kolledalshytta 
merket 90): 

 

Vannforsyning: 

Det predefineres plassering av 10 stk felles bore-brønn for 2-5 hytter. Legges i nærheten av 
felles adkomstveger: 

En ny borebrønn for 26 og 27 
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En ny borebrønn for 3, 5 og 6. 

En ny borebrønn for 7 og 9. 

De øvrige tomter i denne roden er bebygget, og har borebrønner iht NGU-kart over = 1, 2, 4, 
10 og 23, samt 8, 24 og 25 ovenfor dette kartutsnitt. 
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En ny borebrønn for 11, 12, 13, 17 og 20. 

En ny borebrønn for 19 og 22 

En ny borebrønn for 14, 15 og 16 

En ny borebrønn for 18 og 21 

En ny borebrønn for 40, 41 og 42 
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En ny borebrønn for 43, 44, 45, 46 og 39  

En ny borebrønn for 47, 48, 49 og 50. 

 

Avløp/toalett:  

Tilsvarende som tomtene i både Killingtjern 1 og 2, er tomtene store (>>1,5 da). Og videre 
tilsvarende som Killingtjern, er det vekslende fjell i dagen / morenemasser i varierende 
tykkelse fra 0 til ca. 2 meter. Dette betyr at felles renseanlegg vil bli svært kostbart pr. 
hytteenhet, samt med omfattende terrenginngrep og sprengningsarbeider for spesielt 
ledningsnettet. Samtidig er morenemassene på hver tomt stort sett egnet for infiltrasjon. 
Derfor er det i planen valgt sanitærløsning med kildeseparering og utslippsreduksjon, i 
tillegg til lavt-spylende (vakuum) toalett m/tett tank, pr. tomt. 

Avløpsanlegg: Prefabrikkerte og plassbygde gråvanns-renseanlegg av type Ecomotive A02 
fra Jets. Plassering av renseanleggene inne på hver tomt / lengst vekk fra borebrønn / med 
terrengfall vekk fra borebrønn og vekk fra hytte. Detaljert plassering blir en del av hver 
enkelt utslippssøknad, siden dette må mer detaljert vurderes i forbindelse med plassering av 
eksisterende brønner, bygg og adkomstveger, slik at også tømming og vedlikehold av 
anlegget er hensyntatt.    

Toalettløsning: Planen forutsetter bruk av lavt-spylende toalett til tett tank. Derfor velger 
forslagsstiller bruk av Jets vakuum-toalettløsning og tett tank. Dette gir en totalløsning fra en 
leverandør pr. hytte, som sikrer utprøvd og godkjent totalløsning. Samtidig sikrer dette 
installasjon med en godkjent rørlegger med spesial-kompetanse for både grå- og svartvann, 
samt serviceavtale med årlig ettersyn av hvert anlegg. Svartvannstank plasseres i tilnærmet 
samme område som gråvanns-renseanlegget på tomten. 

Siden toalettløsning er tett uten noen form for utslipp, omfatter denne vurderingen kun 
hydrogeologiske undersøkelser med fokus på brønnplasseringer i forhold til plassering av 
renseanleggene for grå-vann.  

Planen er utarbeidet med bruk av VA-miljøblad nr. 48, og 60, samt teknisk veileder som 
følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser er gjennomført med basis i beskyttelse av 
drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av lokale resipienter så langt dette er mulig 

 

2. Grunnundersøkelser og feltvurderinger. 

a. Vurdering av bergarter med strøk og fall, vanngiverevne og sprekksystemer.  
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Bergartene i området er grunnfjell fra urtiden/prekambrium, som består av den mest vanlige 
bergarten gneis, eller nærmere båndet gneis med amfibolittlag. Samtidig er det i området 
både granitt og granodioritt. Disse bergartene har som oftest liten porøsitet med varierende 
oppsprekking. I overflaten fremstår bergarten i området som glattskurt fjell med lite 
sprekkdannelser. 

 

Eksempelbilde av grunnfjellgneis. 

Vanngiverevnen i slike stive og krystallinske bergarter er lav, og gjenspeiler ofte et tettere 
fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en vanngiverevne som varierer 
mellom 180 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GIN veileder) 
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Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe som forbedrer vanngiverevnen. 

I fjellskjæringer generelt i området ser man et sprekksystem i underliggende utsprengt fjellparti, 
både loddrette og med fallretning i vinkel ca. 30 grader. Lokale foldinger kan medføre at 
sprekkmønsteret vil avvike fra det generelle. Disse fjellskjæringene har også vært utsatt for 
mekaniske påkjenninger ved utsprengning, samt forvitring over tid, som gjør sprekkene 
overdimensjonerte i forhold til opprinnelig tilstand.  

 

b. Løs-masser i området og topografi 

Vurdering av løs-masser. 

Området består av et usammenhengende løs-masse-dekke med blokk og stein i overflaten. 
Løs-massene består av varierende morenemasser med sandig silt, samt torv og myr. Tett 
bunnmorene ligger som oftest over fjell med en mer permeabel og løsere lagret 
overliggende morene. Øvre morenelag har blitt påvirket av frost/tinings prosesser som 
gjennom mange år har ført til høyere permeabilitet. Dette lager bør utnyttes til infiltrasjon 
av ferdig renset grå-vann. Myr-masser og underliggende morenemasser er i stor grad tette, 
og vil ligge som en barriere mot fjellet.  

Det er overveiende sannsynlig at grunnen viser tilsvarende som grunnundersøkelsene i 
Killingtjern 1 og 2, nemlig at løs-massene varierer mellom: 

0-0,3 m Humusholdig topplag (torvjord) 
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0,2-2,0 m Sandig/siltig morene m/ noe stein.  

Under 0-2 m er det fjell. Fjell-koten selv lokalt innenfor et lite område varierer svært mye. 
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Grunnundersøkelsene viser altså at løsmassene består av tynt humus/morenelag og mye 
bart fjell, selv om kartet stedvis kan tilsi noe tykkere morene enn i Killingtjern. 

Det er ingen steder i området som egner seg for naturlig infiltrasjon. Enkelte områder 
(terasser) kan egne seg som mellomresipient for ferdig renset gråvann. Hydraulisk kapasitet 
er i enkelte områder begrenset, og tiltak for eksempel i form av infiltrasjon m/drenering må 
vurderes. 

 

3. Resipientforhold 

Hovedresipienter i området er små bekker som renner ned til Stormyr, som igjen har bekker 
til nedstrøms elven Bosoa, som deretter renner ned Skarrudelva og ut i Sperillen.  
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a. Jord som resipient. 

Løs-masser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller mellomresipient). 
Løs-massenes utstrekning, mektighet, sammensetning og opprinnelse avgjør behovet for 
forbehandling av avløpsvannet. Dette varierer fra enkel slamavskilling til biologisk og kjemisk 
fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er drikkevanns- eller andre brukerinteresser 
som direkte er knyttet til området, vil jord som resipient normalt være å foretrekke. 

I det undersøkte område er løs-massene av en slik kvalitet, at infiltrasjon og transport av 
slamavskilt avløpsvann frarådes. Massene kan imidlertid benyttes som mellomresipient for 
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bortledning av renset grå-vann i enkelte tilfeller. Det forutsettes da at det tas tilstrekkelig 
hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av grøftene.  

 

b. Grunnvann som resipient. 

Det undersøkte område har i hovedsak grunnvannsmagasin i fjell. I tillegg er det lokalt 
hengende grunnvann i mineralske løs-masser, og utenfor området er det myrområder med 
grunnvann. Grunnvannet i fjell er i Killingtjern undersøkt flere ganger og er av god 
drikkevannskvalitet, og det antas tilsvarende i Kolledalen. Tilsvarende tilbakemelding gis 
også fra øvrige brønner i området.  

Siden det er lite løs-masser og hengende grunnvann i området, er grunnvann som resipient 
derfor også lite aktuelt.  

 

c. Åpne vannspeil som resipient. 

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der vannføringen er god, og 
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.  Det er 
relativt små bekker som renner ned i tjernene fra/gjennom planområdet.  

 

4. Vannforsyningskilder og anbefalinger. 

 

Noen brønner er allerede boret der det allerede er bygget hytter, men plassering av nye 
brønner til ubebygde tomter må ta hensyn til hyttetomtens plassering, utslipp av renset grå-
vann (avstand og fallretning), annen infrastruktur (strøm/veier/plassering av tett 
svartvannstank), bergarter, sprekksystemer, vanngiverevne og antall hytter som skal 
forsynes.  

Det må i vurderingen av hver utslippssøknad legges stor vekt på å oppnå størst mulig 
avstand fra utslippspunkt for renset grå-vann, til brønnpunkt. I tillegg vil helhetsvurderingen 
vektlegge at de topografiske forhold er slik at brønnen ligger høyere og/eller med motsatt 
fallretning i forhold til utslipp av renset grå-vann. Alle brønntopper skal sikres for 
nedtrengning av overflatevann. Brønner skal ikke plasseres slik at det er fare for at 
humusholdig myrvann kan trenge ned i borehullet. Dersom vanngiverevnen ønskes økt 
ytterligere, skal det trykkes. Derfor er borebrønn lagt i nærheten av veg, slik at bil med 
trykkeutstyr får framkommelighet.  
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Erfaring fra brønnene som pt. Er boret i Killingtjern, gir disse opp til 500l/time til mer enn 
1000l/time. For noen har det vært behov for trykking.  

  

 

 

 

Kontroll av vannkvalitet – NGU`s anbefalinger: 

For alle eksisterende og kommende brønner i området, må vannprøve bli analysert av 
Mattilsynet før det kan benyttes i hyttene. Bergartene i Ådalsfjella har svært liten 
radonkonsentrasjon – dog skal man være obs på løsmasser som er fulgt med isen i istiden, 
som kan ha høyere radonkonsentrasjon.   

Vannprøver analysert hos Mattilsynet fra de brønnene som er boret i Killingtjern, er meget 
bra, selv om det sitter igjen noen ufarlige kim-sporer fra fjellet etter boringen relativt lenge. 

Brønnene bør uansett forberedes til å legge opp til bruk av UV behandling på 
vannforsyningene. Uttak av grunnvann i fjell i kombinasjon med UV behandling vil gi to 
barrierer, som vannforskriften krever. Dette regnes for å være et tilfredsstillende tiltak for 
uttak av drikkevann til flere hytter.  
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5. Avløp – grå-vann. 

Plassering av gråvanns-renseanlegg m/infiltrasjon av renset grå-vann. 

Renseanleggene skal plasseres som enkelt-anlegg eller fellesanlegg nært opp til hyttene. 
Anleggene må stikkes ut i felt av fagkyndig instans, og vises på kartvedlegget som vedlegges 
søknad om utslippstillatelse. Utstikkingen skal foretas etter en helhetsvurdering av 
foreliggende materiale, for å minimere fare for forurensning av brønner i området - både 
etablerte og kommende.  

Ved plassering av samtlige infiltrasjonsgrøfter skal det kontrolleres at det er et godt lag med 
tette underliggende masser, som danner en beskyttende barriere mot grunnvann i fjell.  

Disse forutsetninger kan også bety, at infiltrasjonsgrøft for en hytte må samles/samordnes 
med nabo(er). 

Anleggene etableres som vist i monteringsanvisningene fra Jets. Plassering av 
infiltrasjonsgrøft er viktig, og grundig forklart i anvisningen. Under er kopiert fra 
monteringsanvisningen til Jets de viktigste krav mht. plassering av tank og grøfter. 
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Obligatorisk: Skriftlig vedlikeholdsavtale mht. utførelse av periodisk vedlikehold med 
godkjent vedlikeholds-person av både produsent og leverandør en gang pr. år for alle 
anlegg.  

 

Videre gjennomføring 

Etablering av renseanleggene skal gjennomføres i nært samarbeid mellom prosjekterende og 
utførende entreprenør. Nødvendig rapportering og evt. avvik skal rapporteres til kommunen 
fortløpende, slik at arbeidet blir utført iht. reguleringsplanen, utslippstillatelsen og denne 
hydrogeologiske vurdering. 

 

6. Toalettløsninger 

Det anbefales å føre toalettavløp i tett oppsamlingstank, eller det kan benyttes biologisk- 
eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på organisk materiale fosfor, og ikke 
minst bakterier betraktelig, i forhold til å benytte en renseløsning med rensning av 
avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forhold til valgte resipient.  

 

a. Tett tank 

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volum mellom 
varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et par dager etter 
bestilling av tømming. Normalt vil dette volumet utgjøre ca. 200 liter avhengig av antall 
personer i hytta. Velges vakuum-klosetter, er vannforbruket ytterligere redusert, hvilket 
også forenkler nedgravning der det er fjell. Det bør legges opp til felles tømming av alle 
tanker på høsten før veiene blir glatte. 

 

b. Biologisk klosett 

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabel, slik av overskuddsvæske 
fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold. Kompostert materiale må 
være fri for tarmbakterier (min 6 mnd. gammelt materiale) før dette deponeres på egen 
tomt. Overskuddsvæske og u-kompostert materiale må ikke deponeres på egen tomt eller 
innenfor hytteområdet.   Dette kan fort føre til at tarmbakteriene transporteres i bergartens 
sprekksystem, og kan forurense nærliggende brønner. 
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c. Forbrenningstoalett 

Forbrenningstoalettet forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter 
anvisningen. En slik løsning krever strøm, men vil sørge for et null utslipp av tarmbakterier. 
Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall, og vil innenfor feltet ikke 
føre til noen fare for forurensning. 

 

 

Planområdets valgte toalettløsning: 
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Nivåvakt skal være obligatorisk i hyttefeltene. 
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Prinsippskisse avløpsløsning for enkelt-hytter og for eksempel flere hytte-enheter pr. VA-
anlegg:   
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7. Kvalitetssikring fra leverandør av valgte tekniske løsninger/-utstyr: 
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Hønefoss, 19.10.21  

 

Ole Gamkinn – BA-Ing. Mob. 414 63 900, olegamkinn@gmail.com  


