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Sammendrag 

Block Watne AS skal bygge i området Helgelansmoen Næringspark på 

Helgelandsmoen i Hole kommune. Utbyggingen består av 144 boenheter. COWI er 

engasjert til å utarbeide reguleringsplan med bestemmelser for prosjektet. Denne 

rapporten inngår som en fagrapport med vurdering av vann og avløpsanlegg med 

overvannshåndtering. 

Det skal inngås utbyggingsavtale mellom Block Watne AS og Hole kommune for 

bygging av disse anleggene. Denne rapporten viser at det ligger godt til rette for å 

tilknytte nye boliger til kommunalt vann- og spillvannsnett under visse 

forutsetninger:  

› Eksisterende pumpestasjon (spillvann) er for liten for å håndtere økt 

spillvannsmengde og må erstattes/utbedres.  

› Kapasiteten på Hole renseanlegg er presset og ytterligere vurderinger må 

gjøres for å bedømme om renseanlegget kan håndtere den økte belastning som 

følge av utbyggingen.  

Det legges til grunn at overvann fra området håndteres på terreng og ledes til 

Storelva ved infiltrasjon og overflateavrenning. Det må legges til rette for 

flomveier i retning elva ved ekstreme nedbørhendelser.  
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1 Innledning  

COWI AS er engasjert av Block Watne AS til å utarbeide reguleringsplan for 

utbygging av Helgelandsmoen Næringspark i Hole kommune. Det planlegges ca. 

144 boenheter i en kombinasjon av rekkehus og leiligheter. I denne forbindelse 

skal det vurderes løsninger for vann, spillvann og håndtering av overvann.  

2 Beskrivelse av eksisterende forhold 

Helgelandsmoen er en tidligere militær øvingsplass, nå tettsted i Hole og Ringerike 

kommune. Øvingsplassen ble nedlagt i 2004 og eiendom overdratt til 

Helgelandsmoen Næringspark. I dag er det etablert ca. 30 bedrifter med ca. 300 

ansatte, innenfor helse, idrett, kunst/kultur, hotell, verkstedindustri m.m.  

2.1 Topografi og grunnforhold 
Helgelandsmoen er et området på øst- og sørsiden av Storelva, ved munningen av 

Tyrifjorden, i Hole kommune i Buskerud. Område fremstår som flatt og 

karakteriseres i kvartærgeologiske kart som elveavsetning (se vedlegg 4.1). 

Utbyggingsområdet ligger hovedsakelig rundt kote +69-70, noe hellende mot 

Storelva mot nordvest. Før elva skrår terrenget bratt og elva ligger på ca. kote 

+63,0. Høydeforskjell mellom vannkant og opp til skråningstopp er ca. 5 m. 

 

 

Figur 1 Planområde med ortofoto over Helgelandsmoen. Utbyggingsområdet i rødt 

Utbyggingsområdet er på ca. 42 daa og er i hovedsak avsatt til boligbebyggelse.  
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Geotekniske grunnundersøkelser er foretatt av Løvlien Georåd, 2018. Område-

stabiliteten vurderes som tilfredsstillende og grunnen beskriver beskrives som et 

tynt topplag av torv og fyllmasser over sand. Sonderingsboring ble foretatt til 20-

21 m og det ble ikke påtruffet fjell – sand hele veien. Det ble ikke utført målinger 

av grunnvannstand eller poretrykk, men det antydes at et fall i sonderings-

motstanden på ca. 6 – 8 m kan være indikasjon på grunnvannstand. Dette sammen-

faller med vannspeilet i Storeelva.  

I grunnvannsdatabasen Granada (NGU) finnes det en boreprøve fra området. 

Prøven antyder at løsmassene er av mer enn 8 m tykkelse og at stabil grunnvanns-

stand er å finne på ca. på 5,0 m dybde.  

2.2 Eksisterende vann og avløpsanlegg 
Hole kommune forsyner Helgelandsmoen med en tilførselsledning (vann) fra sør 

av dimensjon Ø200. Vannet stammer fra Gjesvalåsen høydebasseng (kote +163). 

Høydeforskjellen mellom basseng og utviklingsområdet tilsier et teoretisk trykk på 

93 kN. Vanntrykket reduseres og trykket i vannledningene ligger på 5 kN. 

Høydebassenget ligger i nærmere 11 km med ledninger unna (ca. 6 km i luftlinje). 

 

 

Figur 2 Utsnitt av eks. vann og avløpsanlegg, Helgelandsmoen 

Spillvann fra Helgelandsmoen ledes til pumpestasjon i nord for så å pumpes til 

Hole Renseanlegg i sør, i underkant av 1 km avstand (luftlinje). Hole RA ligger på 

ca. kote +69,0 

Det er ikke kommunalt overvannsnett i området.  
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3 Løsninger for vann og avløpsanlegg 

3.1 Vann 
144 boligenheter tilsvarer en teoretisk beregnet økning på 66 m³/døgn i 

middelforbruk (Qmaks 132 m³/døgn). Se for øvrig beregninger i vedlegg 4.3. 

Eksisterende vannledninger og vannforsyning ansees som tilfredsstillende mht. økt 

vannuttak som følge av utbyggingen, både mht. forbruksvann og brannvannsuttak. 

Det forutsettes at brannvannsutak på 20 l/s er tilstrekkelig. Om kravet settes til 50 

l/s må ytterligere undersøkelser foretas.  

Nytt boligområdet kan med fordel anlegges med ringforsyning for å sikre 

tilstrekkelig vann, både mht. kvantitet og kvalitet.  

3.2 Spillvann 
Oppsamlingsnettet (spillvann) og pumpeledning på Helgelandsmoen ansees å ha 

god kapasitet. Eksisterende Helgelandsmoen pumpestasjon og Hole renseanlegg 

(RA) er imidlertid presset mht. kapasitet (personlig melding, Roar Frydenberg, 

Hole kommune, 14/2-18). Det bør tas høyde for at det er nødvendig å utbedre/ 

erstatte eksisterende pumpestasjon. Konsekvenser av en økt døgn-belastning på 66 

m³ må undersøkes nærmere for å kaste lys over hvilke tiltak som kan/må gjøres for 

at pumpestasjon og RA skal kunne håndtere den økte belastningen.  

3.3 Overvann 
Da det er ikke kommunalt overvannsnett i området må nedbør og overvann 

håndteres lokalt.  

Det er ikke noe som tilsier stor tilførsler av overvann fra omliggende areal til 

utbyggingsareal. Overvann i området vil stamme fra nedbør og snøsmelting 

på/over området. Med et areal på 42 daa, hvor en større andel bebygges med 

impermeable overflater, kan det allikevel dreie seg om betydelige mengder 

overvann. Det er derfor nødvendig å legge til rette for forsvarlig overvanns-

håndtering og flomveier.  

Det anbefales at det benyttes lokal overvannsdiponering (LOD). Overvann samles 

opp og ledes på terreng og det legges til rette for naturlig infiltrasjon. Avstanden 

ned til grunnvann er imidlertid ikke stor og det bør legges til rette for overløp/ 

utløp til Storelva. Utløpet kan da benyttes ved større nedbørhendelser og/eller 

utilstrekkelig infiltrasjon. Det bør også legges opp til flomvei til Storelva ved 

ekstreme nedbørhendelser. Dette kan gjøres gjennom utforming av terreng, stier 

og/eller veier med nødvendig kapasitet og helning mot elva. Det anses ikke å ha 

konsekvenser for liv og helse hvis dette ivaretas. Selve utløpet til Storelva kan 

legges i rør eller på terreng. Om overvannet skal ledes til elva på terreng bør 

flomarealet plastres e.l. for å unngå graving/skade fra vannmengdene.     

Takvann og overflatevann fra veger søkes infiltrert tilbake til grunnen og/eller 

fordrøyd naturlig i grønnstrukturer, veggrøfter og annet egnet arealer. Faktisk 

infiltrasjonsevne bør avdekkes gjennom testing. 
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3.4 Konklusjon 
Den tekniske infrastruktur mht. vann og avløpsanlegg for utbygging av 

Helgelandsmoen boligområde anses som gjennomførbart. Ytterligere undersøkelser 

vedrørende kapasitet ved Helgelandsmoen pumpestasjon og Hole RA må 

gjennomføres og eventuell fordeling av kostnad ved ny infrastruktur mellom 

utbygger og Hole kommune må på plass.  
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4 Vedlegg 

4.1 NGU - løsmassekart 

 

Figur 3 Løsmassekart fra NGU viser Helgelandsmoen som breelvavsetning 

 

4.2 NGU - infiltrasjonsevne 

 

Figur 2 Infiltrasjonskart fra NGU viser Helgelandsmoen som godt egnet mht. infiltrasjon 

 

  

Planområde 

Planområde 
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4.3 Vannforbruk 

4.3.1 Q maks, sekund og time 
Antall boliger 144   

Antall personer pr bolig 2,3 pers/bolig 

Vannforbruk pr person og døgn 200 l/(pe*d) 

Døgnfaktor 2   

Timefaktor 3   

Vannforbruk 4.6 l/s 

Vannforbruk 16.56 m³/t 

 

4.3.2 Q maks, døgn 
Antall boliger 144   

Antall personer pr bolig 2,3 pers/bolig 

Vannforbruk pr person og døgn 200 l/(pe*d) 

Døgnfaktor 2   

Timefaktor 1   

Vannforbruk 1.533333333 l/s 

Vannforbruk 5.52 m³/t 

Vannforbruk 132.48 m³/d 

 

4.3.3 Q middel, døgn 
Antall boliger 144   

Antall personer pr bolig 2,3 pers/bolig 

Vannforbruk pr person og døgn 200 l/(pe*d) 

Døgnfaktor 1   

Timefaktor 1   

Vannforbruk 0.766666667 l/s 

Vannforbruk 2.76 m³/t 

Vannforbruk 66.24 m³/d 

 

 


