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Notat fra prøvegraving i hyttefeltet 

Onsdag 30. august ble det foretatt prøvegraving i hyttefeltet for å klarlegge grunnforholdene i 
området med tanke på infiltrasjon av avløpsvann fra de nye hyttene. I tillegg til undertegnede 
deltok grunneier Lars Johnsen og gravemaskinfører. 

I følge geologisk kartverk skal det være masser som er middels godt egnet for infiltrasjon langs 
hyttefeltet mot Sørungen. Det ble derfor foretatt noen prøvegravinger i søndre del av feltet. Ut 
fra observasjoner i terrenget synes forholdene å være ganske lik med koller bestående av 
morenemasser med myrdrag mellom videre nordover. 

Prøvegravingene viste at det var et øvre lag med litt mer drenerende masse mens det dypere er 
forholdsvis tett morene. Det ble tatt prøver av massene som senere ble siktet. Som forventet er 
det masser klasse 1. Dette indikerer at det må gjennomføres en infiltrasjonstest for å kunne 
dimensjonere et infiltrasjonsanlegg her. Det mest aktuelle vil nok være å bygge et såkalt grunt 
anlegg eller overflateanlegg. (Se skisse) 
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Det ble registrert at ved innkjøringen til feltet går vegen i skjæring hvor massene syntes å være 
drenerende. Her ble det ikke stående vann i veggrøfta etter regnvær selv om den ikke hadde 
noe avløp. Her ble det tatt ut en prøve som ble siktet. Også denne prøven viste masse 
tilhørende klasse 1, men den var noe grovere enn de andre prøvene. Området her synes å 
være godt egnet for å etablere et infiltrasjonsbasseng. 

Prøvepunktene er vist på nedenstående utklipp av planen for hyttefeltet. 

 

Ut fra dette synes det fortsatt å være mulighet for at man kan basere seg på en avløpsløsning 
basert på infiltrasjon. 

Jorulv Liaklev/sign 


