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SAMMENDRAG 
Det overordna vann- og avløpsnettet på Geilo må oppgraderes. Dette behovet er uavhengig 
av utviklingen i «Områdeplan for Vestlia» når det gjelder vannforsyningen, som allerede er 
nær sprengt på Geilo. 

Utfordringene og prioriterte tiltak ligger i «Hovedplan for Vannforsyning» og «Hovedplan 
Avløp og Vannmiljø». Dette er overordna infrastrukturtiltak som er kommunens domene. 

Ny vannledning er foreslått etablert fra Geilo Vannverk til høydebassenget i Vestlia. Det vil 
sikre god kapasitet på vannforsyningen for hele Geiloområdet, inkl. planlagt utvikling i 
Vestlia. 

Ny spillvannsledning etableres fra planområdet i Vestlia og frem til pumpestasjon ved 
brannstasjonen. 

For å sikre kapasitet og gjennomføring er det foreslått følgende rekkefølgekrav innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene: 

 Ny hovedledning fra Geilo Vannverk til høgdebasseng HB Vestlia skal være bygd og 
satt i drift før det gis brukstillatelser til nye enheter. 

 Ny hovedledning for spillvann fra planområdet til pumpestasjon ved brannstasjonen 
skal være bygd og satt i drift før det gis brukstillatelser til nye enheter innenfor 
planområdet. 

Tillegg ved revisjon 14.4.2021: 

 Før rammetillatelse/igangsettingstillatelse kan gis for nye enheter skal ny 
hovedledning fra Geilo nye vannverk til nytt eller utvidet høydebasseng i 
Vestlia for forbruksvann og slokkevann være bygd og satt i drift. 

 Før rammetillatelse/igangsettingstillatelse kan gis for nye enheter skal ny 
hovedledning med nødvendige pumpestasjoner og fordrøyningsbasseng for 
spillvann fra planområdet til pumpestasjon til Geilo renseanlegg være bygd 
og satt i drift. 

 Før rammetillatelse/igangsettingstillatelse kan gis for nye enheter skal nytt 
supplerende vannverk med brønner, ledningsnett, pumpestasjoner og 
høydebasseng være bygd og satt i drift. 

 Før rammetillatelse/igangsettingstillatelse kan gis for nye enheter skal ny 
hovedledning for spillvann fra planområdet til pumpestasjon ved 
brannstasjon være bygd og satt i drift. 

 

Dersom en ønsker å differensiere rekkefølgebestemmelsene, slik at det åpnes opp for noen 
nye enheter før vann- og avløpsnettet er oppgradert, anbefales det å gjennomføre en 
nettberegning. Da kan en også inkludere pågående byggeprosjekter på Geilo & omegn som 
skal knyttes på eksisterende ledningsnett. 

Øvrige tiltak kommunen viser til gjennom kommuneplanutvalgets behandling av 
reguleringsplan, vurderes å være kommunens eget ansvar for å sikre hoved-infrastrukturen 
knyttet til vann og avløp på Geilo.  
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1 INNLEDNING 
I forbindelse med utarbeidelse av Områdeplan for Vestlia, Geilo er det gjort vurdering av 
vann- og avløpsløsning for planlagt utbyggingsområde. 

Planforslaget er vurdert av kommunen, og denne utgaven (utg.3) av VA-plan er en revisjon 
med bakgrunn i tilbakemeldingene fra kommuneplanutvalgets behandling.  

 

Hol kommune har tilbakemeldt følgende punkter:  

  

I denne reviderte utgaven av VA-planen har vi supplert og svart ut på kommunens 
tilbakemelding. I kapittel 11.2 har vi foreslått formuleringer knyttet til innarbeiding av 
rekkefølgebestemmelser som ivaretar planmyndighetenes ansvarsområde for å sikre privat 
gjennomføring av nødvendig infrastruktur til planområdet. Øvrig infrastrukturbehov på 
hovednettet i og rundt Geilo er kommunens domene. 
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2 EKSISTERENDE FORHOLD 

2.1 Ledningsnett 
Eksisterende ledningsnett i området er vist på tegning HB100-01A. Hovedledning for vann, 
VL225, fra Geilo vannverk, er i dag ført over Ustedalsfjorden og videre frem helt nord i 
planområdet mot Solli. Det er i tillegg en hovedledning for spillvann SP200 fra området ved 
Vestlia Hotell til Solli/Geilobrua.  

Videre er det en del samleledningsnett, der også noe er privat utbygd. Hol kommune har 
overtatt deler av dette. Men fortsatt er det noe samleledningsnett i privat eie. 

Videre er det bygd ut privat hovedledning opp til Uthusslåtta/Uthussetra med dimensjoner 
VL225/SP160. Det er etablert et høgdebasseng HB Uthusslåtta på ca. 300 m3. 
Trykksoneinndelingen for dette lokale forsyningssystemet er vist på tegning HB100-02A. 
Denne forsyningsledningen og høgdebassenget skal overtas av Hol kommune.  

2.2 Vannforsyningssystem 
Største delen av området ligger innenfor trykksone 0, jfr. tegning HB101 i Hovedplan 
Vannforsyning, Hol kommune [1]. Utsnitt av denne er vist i Figur 1. 

 
Figur 1. Utsnitt av trykksonekart, HB101, i Hovedplan Vannforsyning. Svart ring markerer utbyggingsområdet, 
røde ringer markere Geilo Vannverk (GVAN) nord for Ustedalsfjorden og høgdebasseng GLOHB2 Vestlia mot 
øst. 

Trykksone 0 forsynes direkte fra Geilo vannverk (vannkilden, GVAN) og de to 
høgdebassengene HB Vestlia (kote 855, GLOHB2) og HB Haugeplass (GLOHB1) nord for 
Bardøla (ikke vist på Figur 1).  
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2.3 Avløpsrensing 
Området ligger innenfor Geilo rensedistrikt og avløpsvann fra bebyggelse skal ledes til Geilo 
Renseanlegg via hovedledningsnettet til Lauvrud, jfr. Figur 2. 

 

 
Figur 2. Utsnitt av sonekart, HB201, i Hovedplan Avløp og vannmiljø [2]. Rød strek viser avgrensing rensedistrikt. 
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3 TIDLIGERE UTREDNINGER 

3.1 Vannforsyning 

3.1.1 Råvannskilde og vannverk  

Vannkilde med vannbehandlingsanlegg forsyner i dag opp mot maksimal kapasitet. 
Maksimalt døgnforbruk har vært oppe i 4500-5000 m3/døgn 50-60 l/s. I Hovedplan 
Vannforsyning, Hol kommune [1]  er det forutsatt at middelforbruket øker fra 3000 m3/døgn 
(2015) til 4000 m3/døgn (2028).   

I Hovedplan Vannforsyning, Hol kommune [1] er det satt opp i tiltakslista for kommunen at de 
skal teste dagens brønner og tiltak for å bedre kapasiteten. I tillegg er det satt opp 
utarbeidelse av forprosjekt for vurdering av brønnkapasiteten. Ytterligere tiltak er å vurdere 
reservevannkilde for Geilo. 

Vurdering av tiltak for økt råvannskapasitet og utvidelse av vannbehandlingsanlegget til Geilo 
Vannverk og gjennomføring av disse er et kommunalt ansvar.  

3.1.2 Hovedledninger vann 

I forbindelse med arbeidet med Hovedplan Vannforsyning, Hol kommune [1] ble det 
utarbeidet notatet, Vurdering vannledningsnett Geilo [3]. Med utgangspunkt i en enkel 
nettberegning for Geilo Sentrum ble det vurdert forsterking av forsyningsnettet for å kunne 
sikre forsyning til forventet økt tilknytting til kommunalt nett på Geilo. 

Det er i notat [3] hovedsakelig sett på hovednettet i trykksone 0, dvs. opp til høgdebasseng 
GLOHB2 Vestlia og GLOHB1 Haugeplass, men resten av systemet ligger også inne i 
modellen for å få et riktigst mulig bilde av hva som går inn/ut av høgdebassengene.  

Det er konkludert med i notatet at en supplerende hovedledning fra GVV Geilo Vannverk til 
GLOHB2 Vestlia (angitt som HB2 på Figur 3) vil kunne senke utgangstrykket fra Geilo 
Vannverk med inntil 15mVs. Dette vil være en stor fordel med tanke på lekkasjer ifra 
vannledninger i trykksone 0.  

Videre vil hastigheten i forsyningsnettet bli mer optimalt med en ny supplerende 
hovedledning, samt en får en ekstra forsyningssikkerhet med 2 ledninger over 
Ustedalsfjorden.  
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Figur 3. Aktuell løsning med ekstra forsyningsledning til HB2 Vestlia markert med rødt. Figur er fra notat 
Vurdering av vannledningsnett på Geilo [3].  

Det ligger godt til rette å føre ny hovedledning for vann gjennom utbyggingsområdet fra Geilo 
Vannverk til HB2 Vestlia. I tillegg vil en sikre god forsyning til selve utbyggingsområdet.  

Det er i tillegg gjort beregning av dimensjon av hovedledning mellom Geilo Vannverk og 
Vestlia HB i notat [4] der det er konkludert med bruk av vannledning type Ø355 PE SDR11. 

 
Figur 4 Nødvendig løftehøyde/pumpetrykk i år 2040 med ulike dimensjoner på ledn A, dimensjonerende situasjon 
111 l/s og ca 90% mot HB2.  Ved vba kt 770. Figur fra [4]. 
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3.1.3 Høgdebasseng 

I Hovedplan Vannforsyning, Hol kommune [1]  er det forutsatt følgende:  

For Geilo er en ikke avhengig av større bassengvolum i planperioden frem til 2028, men ut 
fra stipulert utbygging vil det være behov for dobling av volumet til GLOHB2 Vestlia frem mot 
2040. Dette vurderes ved neste rullering av hovedplanen.  

For å ha økt sikkerhet til forsyning i trykksone 0, legges det inn tiltak med å etablere mulighet 
for å tappe tilbake fra GLOHB4 Geilohovda. Det er behov for en sammenbinding av 
ledningsanlegget øst for Dr. Holms hotell for at dette kan gjøres.  

 

Om høgdebasseng HB Vestlia skal utvides tidligere enn forutsatt i [1], må vurderes av Hol 
kommune basert på status av antall tilknyttinger nå og driftsdata for høgdebassenget (synk i 
basseng ved høysesong).  

Tiltaket med returforsyning fra høgdebasseng HB Geilohovda er tilrettelagt med ny 
reduksjonskum i Hegnavegen, men det mangler sammenkobling av ledningsanlegg ovenfor 
Dr. Holms hotell for at en kan gi mulighet for økt forsyning tilbake til trykksone 0. Hol 
kommune må gjennomføre dette tiltaket samt avtale med utbygger av ledningsnettet om 
overtakelse.  
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3.2 Avløpsvann 

3.2.1 Ledningsnett 

I forbindelse med utarbeidelse av Hovedplan Avløp og Vannmiljø, Hol kommune [2] ble det 
gjort en delutredning Vurderinger hovedledninger avløp  [5]. Det er i dette notatet foretatt 
enkle vurderinger av kapasiteten på kommunens hovedledningsnett på Geilo for avløp i 
forhold til det som er kjent av planlagte nybygginger i perioden. 

Utdrag fra notat [5], kap. 2.1 :  

For Vestlia-området er det sett på alt som er tilknyttet 200mm PVC ledning som går fra 
Geilobrua mot skisenteret. I følge tidligere delrapport for sonen er denne ledningen fra 1996 
og har litt lite fall i hele sonen (5-8 promille). Med antatt ruhet 0,4mm er kapasiteten til denne 
ledningen cirka 24-30 l/s ved dette fallet.  

Det har også vært problemer med mye fremmedvann inn på ledningsnettet i denne sonen.  

 

Tabell 1. Personer og vannmengder Vestlia 2028, tabell fra Vurderinger hovedledninger avløp  [5]. 

Beskrivelse 
Antall 2028 Faktor 

Snitt 
personer 
maks uke 

Vannmengde 
maks time 

(l/s) 
          
Hotell pe Vestlia 1120 1.2 1344   
Leiligheter 942 3.5 3297   
Antall husstander  0 3.5 0   
Antall hytter 260 4.5 1170   
Sum SP200 
Vestlia     5811 43 
Sum stikk Solli 85 4.5 382.5 3 

 

Det må legges ny selvfallsledningen fra Geilobrua og mot Vestlia Hotell. Det må legges 
minimum 315 mm selvfallsledning i eksisterende trase. Eller det kan legges ny hovedledning 
fra Geilobrua mot de nye utbyggingsområdene, slik at de nye enheten ikke belaster 
eksisterende hovedledning. Innlekkasjer må ryddes opp i. 

Utdrag fra notat [5], kap. 2.2 :  

I sammenkoblingspunktet mellom Geilolia og Vestlia er det ganske nylig (cirka 2008) lagt en 
315 PVC ledning og satt ned ny pumpestasjon ved brannstasjonen.  

315 PVC ledning er antatt å ha tilstrekkelig kapasitet for samlet fremtidig belastning 
(43+3+15 = 61 l/s) såfremt fallet er over 5 promille (kapasitet cirka 79 l/s).  

Pumpestasjonen er oppgitt å bestå av to pumper a 46 l/s med en 225mm PVC pumpeledning 
inn på hovedledning ved Handikappbrygga. En pumpe dekker altså ikke maksbelastningen 
her, og dette er ikke ideelt. Ved høyere vannmengde øker også nødvendig trykk for å få 
vannmengden gjennom pumpeledningen, og dagens pumper (46 l/s mot 8 mvs) ser ut til å 
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ha for lavt trykk ut til å kunne gi så mye mer selv om begge pumpene går. Dette er 
hovedsakelig pga. de store utbyggingene i Vestlia.  

Aktuelle løsninger kan være: 

- Vestlia tilknyttes eks. PST Brannstasjon, ny pumpestasjon for Geilolia/Kikut Nord som 
plasseres lenger mot øst og pumpeledning legges rett mot selvfallsledning ved 
trafostasjonen sør for Statoil  

- Både Vestlia og Geilolia/Kikut Nord tilknyttes ny pumpestasjon, med pumpeledning til 
selvfallsledning ved trafostasjon  

- Oppgradering av pumpestasjonen med nye pumper i PST Brannstasjon og ekstra 
pumpeledning til Handikappbrygga 

 

 
Figur 5. Aktuell plassering av supplerende pumpestasjon for Geilo/Kikut Nord, evt. Vestlia. Østre Kikutledning 
kan føres direkte til Geilo RA på sikt (figur fra Vurderinger hovedledninger avløp  [5]).  

  

Handikappbrygga 
Evt. ny PST 

Trafostasjon 
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3.2.2 Geilo Renseanlegg 

Geilo renseanlegg har en oppgitt kapasitet på 30 000 pe. I 2015 var det tilknyttet ca 13000 
pe [2]. Det antas at dette nå er ca 15000 pe.  

Maks. ukesbelastning varierer fra år til år, fra 10 000 pe – 19 000 pe, avhengig av tilførte 
vannmengder og om det tas utgangspunkt i fosfor, nitrogen eller organisk stoff.  

Utdrag fra Hovedplan Avløp og Vannmiljø [2]:  

Pr i dag har selve renseanlegget tilfredsstillende kapasitet for tilførte vannmengder, men i 
perioder er det ikke tilstrekkelig kapasitet selve inntaket til renseanlegget. Med planlagte 
utbygninger og tilknytninger, vil det etter hvert også bli behov for utvidelse av kapasiteten for 
rensetrinnene i anlegget.  

I tillegg er det satt opp tiltak i Hovedplan Avløp og Vannmiljø [2] utarbeidelse av forprosjekt 
for å vurdere muligheten for pumping av renset avløpsvann til krafttunell sett i sammenheng 
med ekstra hovedledning fra Kikut/Vestlia til Geilo RA. 

Dette er vurderinger/tiltak Hol kommune må gjennomføre. 

 

4 TRYKKSONER I UTBYGGINGSOMRÅDET 
Største del av reguleringsplanområdet ligger i trykksone 0. Trykket bestemmes av 
forsyningspumper Geilo Vannverk og høgdebasseng GLOHB2 Vestlia.    

 

Tabell 2. Trykksoneinndeling 

Trykk-sone Trykk bestemt av Statisk 
trykk 
(kt) 

Forsynings-
område (kt) 

Tappe-trykk 
(mVs) 

0 Forsyningspumper 
vannverk GVAN og 
GLOHB2 Vestlia  

855 740 - 825 30 –115 

1  Trykkøkningsstasjon 
Uthusslåtta 1 og HB 
Uthusslåtta 

895 825 - 865 30 – 70 

1 Planlagt 
trykkøknings- 
stasjon Vestlia  

895 825 - 865 30 – 70 

2 Planlagt 
trykkøkningsstasjon 
Uthusslåtta 2 

950 865 - 920 30 - 85 

 

Forslag til trykksoneinndeling er vist på tegning HB100-02A.   
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5  DIMENSJONERINGSGRUNNLAG  

Det foreslås at følgende dimensjoneringsgrunnlag legges til grunn ved dimensjonering av i 
planområdet:  

Antall pe pr hytte/leilighet: 4,5 pe / 3,5 pe 
Antall pe pr hotellseng: 1,2 pe 
Spesifikt vannforbruk:  150 l/pe x døgn  
Lekkasje:  80 l/pe x døgn 
Døgnfaktor: 1,5 
Timefaktor: 2,5 
 
Tabell 2. Dimensjoneringsgrunnlag
Område Beskrivelse Antall Antall pe Sum Maksdøgn Makstime

pr. enhet pe [l/s] [l/s]

Område vest (a)

Olympiagrend, Geilo Hyttegrend mmEksisterende hytter 118 4,5 531

a-BFF1-8 Planlagte hytter 45 4,5 203

a-BAA1, a-BFR1-5 Planlagte leiligheter 216 3,5 756

Reserve 100 3,5 350

Sum 361 1 840 6 14

Område Vestlia Resort

Vestlia hotell Ekisterende hotellsenger, 450 540

Vestlia hotell leiligheter Ekisterende leiligheter 90 3,5 315

Mailatunet Ekisterende leiligheter 55 3,5 193

Reserve 100 3,5 350

Sum 245 1 398 5 10

Område øst (b og c)

Geilolia Hyttegrend Eksisterende hytter 36 4,5 162

b-BAA1, b-BFR11 Planlagte leiligheter 145 3,5 508

b-BFR1-10 Planlagte hytter (leiligheter) 5 4,5 23

c-BFR1-10, c-BAA1-11 Planlagte leiligheter 436 3,5 1 526

c-BFF1-13 Planlagte hytter 53 4,5 239

Reserve 100 3,5 350

Sum 775 2 807 10 21

Sum totalt 1 381 6 044 21 45  

Dimensjoneringsgrunnlaget er en overslagsberegning. Det forutsatt 900 nye hytter og 
leiligheter innenfor reguleringsplanområdet. 

Planområdet er stort, og eksakt antall vil kunne endre seg ved senere regulering. Det er 
derfor lagt inn en reserve på 300 enheter (leiligheter).  
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6 FORSYNINGSANLEGG FOR VANN I 
UTBYGGINGSOMRÅDET 

6.1 Hovedledning 
Det foreslås at det etableres en hovedledning for vann gjennom utbyggingsområdet slik som 
forutsatt i Hovedplan vann [1]. Denne hovedledningen vil sikre forsyning til enheter i 
utbyggingsområdet, i tillegg til at den vil forsterke forsyningsnettet på Geilo. Dvs. 
forsyningsledningen legges direkte fra Geilo vannverk, over Ustedalsfjorden, gjennom 
utbyggingsområdet, gjennom planlagt boligfelt B1 og opp til GLOHB2 Vestlia.  

Det må avklares med Hol kommune hvilken del av hovedledningen som kostes og bygges ut 
ifm. utbygginger i planområdet. 

Endelig trasevalg gjennom utbyggingsområdet må vurderes i detaljprosjektering. På tegning 
HB100-02A er det vist aktuell trase gjennom området sammen med hovedledning for 
spillvann. Det forutsettes hovedledningen legges slik at den kan utnyttes for tilkoblinger 
gjennom hele utbyggingsområdet, slik at samle- og stikkledninger kan tilknyttes denne.   

Dimensjon av hovedledningen er beregnet i [4] til Ø355. Det benyttes PE-ledning.  

6.2 Brannvannsforsyning og øvrig forsyningsnett  

6.2.1 Planlagt løsning 

Som nevnt i kapittel 6.1 er det planlagt en ny, ekstra hovedledning gjennom 
utbyggingsområdet som kommer direkte fra Geilo Vannverk og som skal knyttes opp mot 
høgdebasseng GLOHB2 Vestlia. 

Denne hovedledningen vil gi meget god kapasitet til feltet. Brannvannstapping på 50 l/s vil 
ikke skape problemer i trykksone 0. Det må legges stikkledninger fra denne til de områdene 
hvor det skal etableres brannventiler i feltet.  
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Figur 6. Trykksoner, utsnitt fra HB100 01A 

For trykksone 1 Uthusslåtta er det etablert eget høgdebasseng som vil god 
brannvannsdekning til områdene a-BFF5-7 og a-BFR3. jfr HB100-01A og Figur 6.  

Brannvannsforsyning for trykksone 2 Uthusslåtta og trykksone 1 Vestlia kan sikres med å 
legge med vannledning dimensjon Ø160 fra henholdsvis trykksone 1 Uthusslåtta og 
trykksone 0. Brannvannskummene kan etableres der en har min 1,5 bar (15 mVs) 

I tillegg legges det med egen vannforsyningsledning fra planlagte trykkøkningsstasjoner som 
hytter tilknyttes i disse områdene   

6.2.2 Forsyningsnett 

Det er ikke angitt på tegning HB100-02A hvor brannventiler plasseres. Dette må bestemmes 
ved detaljprosjektering  

Det legges i utgangspunktet Ø160 vannledning der det er behov for brannvanndekning. Det 
forutsettes at det legges opp til brannvanndekning/brannkummer i store deler av 
utbyggingsområdet. Dette gjelder alle områdene med leilighetsbebyggelse.  

I områdene med vanlig hyttebebyggelse kan det legges mindre forsyningsledninger, dersom 
det er akseptabel avstander til brannkummer med tanke på fylling av brannbil.  

6.3 Trykkøkningsstasjoner 
Eksisterende trykkøkningsstasjon som forsyner HB Uthusslåtta har ca. kapasitet 5 l/s. 
Dimensjoneringsgrunnlaget legger til grunn 6,5 l/s maksimalt døgnforbruk for vestre området, 
og mer enn halvparten av dette utbyggingsområdet ligger i trykksone 0 med forsyning fra 
vannverket og GLOHB2 Vestlia. Slik at oppdimensjonering av trykkøkningsstasjonen skal 
ikke være nødvendig.  

Trykksone 0 fra HB 
 

Trykksone 1 fra 
trykkøkningsstasjon 

 

Trykksone 1 fra 
HB Uthusslåtta 

Trykksone 2 fra 
trykkøkningsstasjon 
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Det forutsettes videre at det etableres ny trykkøkningsstasjon for trykksone 2 Uthusslåtta. 
Denne kan plasseres i ventilkammer til HB Uthusslåtta, alternativt i trykksonegrensa.  

6.4 Høgdebasseng 
Det forutsettes at det ikke etableres noen ekstra høgdebasseng i forbindelse med 
utbyggingen. Evt. kan Hol kommune forsere utbyggingen av HB Vestlia  

6.5 Vannkummer 
Vannkummene med brannventilene utformes med brannventilstopper. Figur 7 viser standard 
vannkum som benyttes i Hol kommune.    

 
Figur 7. Typetegning av vannkum på hovedledninger 

Videre kan en merke seg at alle stikkledninger skal ligge fra kum til bygning. Videre bør alle 
stikkledninger ligge i eget trekkerør, se for øvrig http://va-norm.no/hol/ (VA-norm for 
Hallingdal). 
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7 LEDNINGSANLEGG FOR SPILLVANN 

7.1 Trasevalg 
Det er forutsatt at det etableres avløpspumpestasjon helt i øst, se Figur 8 og HB100-02A. 
Område BAA1, BFF1 og BFF2 vil være knyttet opp mot avløpspumpestasjon AV1.    

Videre er det forutsatt avløpspumpestasjon AV2 i nordøstre del av området BFR5. AV2 vil 
motta avløpsvann fra området BFR5 i tillegg til avløpsvann fra AV 1, eventuelt også 
områdene sørover (høyereliggende), dersom disse da ikke tilknyttes eksisterende 
spillvannsledning som har selvfall (SP160).  

Det må gjøres en nærmere kapasitetsvurdering av avløpspumpestasjonene AV1 og AV2, 
avhengig av hvilke områder som ledes ned til pumpestasjonene.  

Fra AV2 kan avløpsvannet pumpes til eksisterende selvfallsledning sør for Vestlia Resort 
eller avløpsvann pumpes til området ved bunnstasjon til skiheisen. Herfra legges ny 
selvfallsledning videre mot Solli/Geilobrua.     

 

 
Figur 8. Pumpestasjoner øst i planområdet, utsnitt fra tegning HB100 02-A  NY FIGUR 
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Figur 9. Eventuell trase for pumpeledning fra AV2 og opp til eksisterende selvfallsledning.  

 
Når det gjelder trasevalg videre mot Solli vurderer vi at det kan være 3 alternativer: 

- Alt. 1: Rehabilitere og oppdimensjonere eksisterende ledningstrase 
- Alt. 2: Etablere ny trase fra b-BAA11-området og direkte til hovedledningen Ø315 øst 

for Solli/Geilobrua 
- Etablere ny trase fra b-BAA11-området og knytte seg på hovedledningen vest for 

Solli, og da rehabilitere hovedledningen frem til Ø315 øst for Solli 
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Figur 10. Eksisterende hovedledning passerer gjennom utbyggingsområde, se også lokalisering på Figur 11, 
markert med grønn pil. 

 
Figur 11. Trasevalg mot Solli, utsnitt fra tegning HB100-01A. Alt. 1 med rehabilitering/oppdimensjonering av 
eksisterende hovedtrase fra Vestlia Resort til Solli, alt. 2 med ny trase helt til Solli og alt. 3 med delvis ny ledning 
og rehabilitering av trase gjennom Solli-området NY FIGUR 

Ved detaljprosjektering må det gjennomføres innmålinger der ny trase kan etableres og 
vurdere hvor denne kan eksakt etableres. I samråd med Hol kommune gjør en valg av 
hovedtrase. 



 22 
 

Opus Bergen AS Asplan Viak AS 
 

 
Figur 12. Eventuell ny hovedtrase som krysser Bakkestølvegen øst for nedlagt skytebane, se også Figur 11. Det 
må sees nærmere på fallforhold og kryssing av bekk 

 

7.2 Oppgradering pumpestasjon ved brannstasjon 
Det forutsettes at pumpestasjon ved Brannstasjonen oppgraderes eller det bygges ny 
pumpestasjon lenger øst, jfr. [5]. 

Det er flere alternative løsninger for hvor ny pumpeledning legges, jfr. kapittel 3.2.1.  

- Pumping som i dag til Handikapbrygga 
- Direkte ved selvfallsledning ved Trafostasjon  

I tillegg kan en vurdere muligheten for pumping mot en ny hovedledning for østre del av Kikut 
som ledes direkte til Geilo RA, se Figur 5, kap. 3.2.1 

Denne vurderingen må Hol kommune gjøre, da dette vil være en prinsippløsning for 
fremføring av avløpsvann til Geilo Renseanlegg.   
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7.3 Kumløsninger 
Generelt benyttes det inspeksjonskum i plast som spillvannskum. Figur 13 viser standard 
utforming av inspeksjonskum med ekstra avlastningsplate når spillvannskum plasseres i 
kjøreareal.  

 

 
Figur 13. Typetegning av spillvannskum, her med avlastningsplate under justerring 

 

8 VA-NORM 
Hol kommune har egen VA-norm, http://va-norm.no/hol/. Denne legges til grunn for 
prosjektering av VA-anlegget.  

Siden det er en forutsetning at Hol kommune overtar alt ledningsanlegg som bygges ut, må 
tegninger oversendes Hol kommune for godkjenning før bygging iverksettes.  

 

  

http://va-norm.no/hol/
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9 OVERVANN 

9.1 Generelt 
Det er viktig å sikre dagens vannveger for overflatevann, både med tanke på sikre løp ved 
flomsituasjoner og som et viktig miljøelement gjennom utbyggingsområdene. Disse 
vannvegene må ha en buffersone med tanke på eventuelt flom. 

9.2 Eksisterende overvannssystem 
I eksisterende hyttefelt i reguleringsplanområdet er det stort sett basert på drenering av 
overvann med åpne grøfter ut til nærliggende bekker og terreng/myrområde. Det er noe 
lukkede system ved Vestlia Hotell, m.a. er bekken fra Hakkesettjørn lukket forbi 
bunnstasjon/Vestlia hotell.  

9.3 Registreringer NVE 
De nye utbyggingsområdene berører ikke spesielt bekken fra Hakkesettjørn. Det vil kun 
være utbygginger i b-BAA1 og b-BFR11 som vi evt. tilfører ekstra overvann til bekken, men 
det trolig vil det være mer hensiktsmessig å lede vannet mot øst til mindre grøft.    

 
Figur 14. Bekk fra Hakkesettjørn er markert i NVE sin database for Aktsomhetsområder. 
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9.4 Nedslagsfelt 
I området øst er det et bekkeløp gjennom området. Men det er ikke noe klart definert 
nedslagsfelt. I tillegg er det etablert overflategrøfter ifm. nedfartsløyper. Nedslagsfeltet i øst 
er ca. 100 ha, jfr. Figur 15.  

I vest er det ingen typiske løp. Her er arealet vurdert til 70 ha. 

 

Figur 15. Anslått nedslagsfelt utbyggingsområdene. 

Det er ikke gjennomført en befaring for mer nøyaktig avgrensning av nedslagsfeltenes 
grenser. Nedslagsfeltene er vurdert ut ifra naturlig terreng. Eventuelle effekt av 
menneskelige inngrep, for eksempel nedfartsløypene, er ikke inkludert. Ved stor 
vannføring kan vannet ta alternative veier, spesielt der løpene ikke er tydelig definert i 
terrenget. 
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Det er altså noen usikkerheter i nedslagsfeltenes areal. Noen av disse kan reduseres ved 
en befaring, men usikkerhetene vurderes som relativt små.  

 
Tabell 3 Nøkkelverdier for beregnede nedslagsfelt. 

Nedslagsfelt Areal (ha) Høyde, topp (m) Høyde, bunn (m) Lengde (m) 

Område øst 100 1040 770 1800 

Område vest 70 1080 780 1100 

 

9.5 Beregningsmetode 
Flommengder er beregnet med den rasjonelle metoden. Denne metoden benyttes ofte for 
flommengdeberegninger for nedbørfelt opp til 5 km2. Feltparametere er vurdert med NVE 
programmet «Lavvannskart».  

Avrenningen beregnes etter formelen 

Q = C * i * A  (Formel 1) 

Q = dimensjonerende vannføring (l/s) 

C = avrenningsfaktor 

i = midlere nedbørsintensitet (l/(s*ha)) 

A = nedslagsfeltets areal (ha) (1 ha = 10000 m2) 

For dimensjoneringsberegningene legges til grunn 200 års gjentaksintervall, samt et påslag i 
form av en klimafaktor på 30 %. Usikkerheten i de enkelte inngangsverdier er vurdert.  
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9.6 Avrenningsfaktor 
Avrenningsfaktor C angir hvor stor del av den totale nedbør som renner bort fra overflaten. 
C er avhengig av flere forhold ved nedslagsfeltet: 

- Vegetasjonsdekke 
- Fall 
- Oppsuging i grunnen 
- Kultivering 
- Utbygging 

 
Avrenningskoeffisienten bestemmes som et gjennomsnitt i nedslagsfeltet. Basert på at 
feltet stort sett består av skog, men er relativt bratt, benytter vi koeffisienten med øvre 
verdi på 0,50 og nedre verdi på 0,30. Dette reflekterer usikkerhetene i valg av verdien. 
Mest sannsynlig verdi for C i nedslagsfeltet vil ligge nær nedre estimat. 

Avrenningskoeffisienten vil øke med økt returperiode og vannmengder i feltet. Det er 
derfor lagt til et tillegg på 25 % for den anvendte 200 års returperiode. Verdiene anvendt i 
beregningene er vist i Tabell 4. 
 
Tabell 4 Verdi av avrenningsfaktor C. 

 Verdi Tillegg for 200 års returperiode Anvendt verdi av C 

Øvre estimat 0,50 25 % 0,625 

Nedre estimat 0,30 25 % 0,375 

 

9.7 Dimensjonerende nedbørintensitet 
Dimensjonerende nedbørintensitet avhenger av tiden vannet bruker fra feltets fjerneste 
punkt til utløpet, konsentrasjonstiden. Her beregnes den fra empirisk formel for 
flomsituasjoner i ubebygd skogsområde gitt i SINTEF (1992) og SVV håndbok N200: 

tc = 0,6 × L × H−0,5 + 3000 × ASE (Formel 2) 

L er feltlengde, H er høydeforskjell og ASE er effektivt sjøareal. 

 
Tabell 5. Beregnet konsentrasjonstid for nedslagsfelt. 

Felt Feltlengde L 
(m) 

Høydeforskjell H 
(m) 

Effektivt 
sjøareal ASE 

Konsentrasjonstid tc 
(min) 

Øst 1800 270 0 66 

Vest 1100 300 0 38 
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Dimensjonerende nedbørintensitet er hentet fra met.no stasjon 24880 Nesbyen-Skoglund 
(Figur 16). Nedbørstasjonen ligger omtrent 50 km vest for planområdet. Stasjonen har 
målinger fra 1967 til 1986 (20 sesonger). For å hente ut verdier for den beregnede 
konsentrasjonstiden i Tabell 4 er det interpolert lineært mellom de tilgrensende IVF- 
verdiene (Tabell 6). 

På grunn av begrenset lengde på tidsserien fra stasjonen, vil det være en del usikkerhet 
forbunnet med estimert nedbørintensitet. Dessuten kan det være store lokale forskjeller 
i nedbørintensitet, spesielt i forbindelse med bygenedbør sommer og høst. 
 

 

 
 

Figur 16. Anvendte IVF kurver. Data fra eklima.met.no. 

 
 
Tabell 6. Dimensjonerende nedbørintensitet, 24880 Nesbyen – Skoglund 

Felt Retur 
periode 
(år) 

30 min 
(l/(s*ha)) 

45 min 
(l/(s*ha)) 

60 min 
(l/(s*ha)) 

Ved  
tc = 38 min 
(l/(s*ha)) 

Ved  
tc = 66 min 
(l/(s*ha)) 

24880 
Nesbyen - 
Skoglund 

200 81,4 68,4 56,1 74,5 50 

 

9.8 Klimatillegg 
Det anvendes et påslag for avrenning i form av et klimatillegg. Faktoren representerer 
den forventede økningen i nedbørintensiteter i framtida og gir et tillegg på 30 %. 
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9.9 Dimensjonerende vannføring 
Dimensjonerende vannføring beregnes i henhold til Formel 1, se kap. 9.4. Det er beregnet 
et øvre og et nedre estimat, basert på ulike valg av avrenningsfaktor C. Resultatet er vist i 
Tabell 7. 
 
Tabell 7 Dimensjonerende vannføring beregnet med den rasjonelle formel. 

Felt  Retur 
periode 
(år) 

Areal 
A (ha) 

Nedbørintensitet i 
(l/(s*ha)) 

Avrennings 
faktor C 

Klima 
tillegg 

Vannføring 
Q (l/s) 

Øst Øvre 
estimat 

200 100 50 0,625 1,3 4100 

Øst Nedre 
estimat 

200 100 50 0,375 1,3 2500 

Vest Øvre 
estimat 

200 70 74,5 0,625 1,3 4250 

Vest Nedre 
estimat 

200 70 74,5 0,375 1,3 2550 

 

For det østre feltet vil det meste av vannet bli samlet bekkeløp ned mot Bakkestølvegen. 
Nedre estimat vil være mest sannsynlig vannmengde. Under Bakkestølvegen er det i dag en 
Ø800 stikkrenne, litt lenger ned en Ø1000 stikkrenne. Ø1000 stikkrenna har en kapasitet på 
2-3000 l/s.  

Ved detaljprosjekteringen gjøres det vurderinger om oppdimensjonering av stikkrenner og 
om det skal lages et suppleres flomløp til Ustedalsfjorden, se Figur 17 

 
Figur 17. Eksisterende stikkrenner for bekk, og evt. supplerende flomløp. 

Ø800 

Ø1000 
Evt. flomløp 

Eksisterende løp 
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For det vestre feltet vil vannmengden bli fordelt i flere bekkeløp, siden det ikke er noen 
typiske løp i dag. 

Det må gjøres overvanns-/flomberegninger for stikkrenner under veger etc. ved 
detaljprosjektering.  

Dette gjøres når en har mer oversikt hvor overflategrøftene etableres og hvor store områder 
disse betjener. Det må i tillegg da gjøres en nærmere vurdering av avrenningsfaktor som 
benyttes, avhengig av type areal i utbyggingsområdet. 
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9.10 Detaljprosjektering 
Ved detaljprosjektering må en vurdere endelige løsninger for bortleding av overflatevann. I 
utgangspunktet gjøres dette med åpne overvannsgrøfter frem til bekkene i området.  

 

 
Figur 18. Området øst. Røde piler marker flomløpene som må sikres gjennom området, og som overvann ledes 
til. Eksisterende bekkeløp gjennom området kan opprettholdes, men vannmengden som slippes gjennom 
utbyggingsområdet kan begrenses.  
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Figur 19. Området vest. Det etablere avskjærende grøfter oppstrøms utbyggingsområdene, og det lages sikre 
overvanns- og flomløp til Ustedalsfjorden. I tillegg vil en få avskjæring av området med alle planlagte veger, slik at 
en får en trygg bortledning av overflatevann og ekstra sikkerhet ved flomsituasjoner.  

 

I tillegg til eksisterende vann-veger må det etableres nye, sikre løp gjennom 
utbyggingsområdene. I tillegg lages det avskjærende grøfter oppstrøms 
utbyggingsområdene der det ikke er noen naturlige bekkeløp.  

På større asfalterte flater i utbyggingsområdene vil det være behov for sandfangkummer og 
bortledning via et overvannssystem/ledningsnett. Dette overvannet ledes til eksisterende 
bekkeløp eller nye overflategrøfter.  
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10 VIDERE ARBEID 

10.1 Avklaringer 
Følgende må m.a. avklares før detaljprosjektering startes:  

- Avklare med Hol kommune valg av hovedtraseer for vann-/spillvannsledning 
gjennom området 

- Avklare med Hol kommune hvilken del av hovedvannledninger og 
spillvannsledninger som skal kostes og bygges ut ifm. utbygginger i planområdet. 
Tiltakene inkluderes i utbyggingsavtale.  

- Opprette overtakelsesavtale med Hol kommune vedr. VA-anlegg som skal bygges 
ut i området 

- Detalj-prosjektere VA-anlegg og overvannsløsninger for delområder 

10.2 Gjennomføring av tiltak  
Hol kommune må prioritere kapasitetsøkning både ved Geilo Vannverk og Geilo 
renseanlegg. Økt kapasitet er nødvendig ut fra dagens situasjon, jfr Hovedplan Vann [1] og 
Hovedplan Avløp og Vannmiljø [2]. 

Hovedledningen for vann mellom Geilo Vannverk og Vestlia HB må bygges ut.  

Hovedledning for avløpsvann fra Vestlia til Brannstasjonen må også prioriteres utbygd i tidlig 
fase, da det er marginal reservekapasitet til både hovedledning fra Vestlia-området og 
pumpestasjon ved Brannstasjon.  

Hol kommune må vurdere tiltak med eksisterende pumpestasjon ved Brannstasjonen. Som 
første fase kan styring endres slik at en kjøre 2 pumper i parallell og/eller om begge 
pumpene byttes ut med pumper med større kapasitet. Hol kommune må videre legge plan 
hvor ny pumpeledning føres og strukturen på hovedledningsanlegget.     

Basert på kommunes tilbakemelding på 1.utgaven av denne VA-planen forslår vi følgende 
rekkefølgekrav innarbeidet i reguleringsbestemmelsene: 

 Ny hovedledning fra Geilo Vannverk til høgdebasseng HB Vestlia skal være bygd og 
satt i drift før det gis brukstillatelser til nye enheter. 

 Ny hovedledning for spillvann fra planområdet til pumpestasjon ved Brannstasjon skal 
være bygd og satt i drift før det gis brukstillatelser til nye enheter innenfor 
planområdet. 

Dersom en ønsker å differensiere rekkefølgebestemmelsene, slik at det åpnes opp for noen 
nye enheter før vann- og avløpsnettet er oppgradert, anbefales det å gjennomføre en 
nettberegning. Da kan en også inkludere pågående byggeprosjekter på Geilo & omegn som 
skal knyttes på eksisterende ledningsnett. 

Øvrige tiltak kommunen viser til vurderes å være kommunens eget ansvar for å sikre 
hovedinfrastrukturen knyttet til vann- og avløp på Geilo. 
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