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1 Oppdraget 

HRP AS er engasjert av CURA EIENDOM som VA-rådgiver for utarbeiding av VA-plan for Gol 
Panorama på gnr 14 bnr 177 m/fl på Gol.  

Prosjektet omfatter boligprosjekt med ca 80 leiligheter og en enebolig ved tidligere Gol skule. 

 

Figur 1: Utsnitt fra illustrasjonsplan 

 

1.1 Avgrensning av ansvarsområdet 
Prosjekteringen i denne rapporten avgrenses til å omhandle VA-anlegg innenfor 
reguleringsgrensene på planen. Rapporten brukes som underlag for detaljplan for området. 
VA-anlegg må detaljprosjekteres før rammesøknad/IG 

 

1.2  Dokumentasjonsoversikt 
Tabellen under viser oversikt over hvilke dokumenter som er utarbeidet som del av VA-
planen. 
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Tabell 3: Dokumentoversikt 

Dokument Dato Utarbeidet av  
Rapport VA-plan (dette dokumentet) 01.09.22 Jorolv Rivedal 
VA-plan 01.09.22 Jorolv Rivedal 

 

 
Tiltakshaver og ansvarlig søker er ansvarlig for å distribuere dette dokumentet med vedlegg til 
foretak og øvrige detaljprosjekterende som skal bruke dette som underlag for sin prosjektering 
eller utførelse.  
 

1.3 Prosjekteringsgrunnlag 
Tabellen under viser oversikt over hvilke grunnlagsdokumenter som ligger til grunn for 
prosjekteringen. 
 
 
Tabell 4: Prosjektgrunnlag 

Dokument Dato Utarbeidet av  
63824-2-GP_disposisjon_ var_ 006 12.01.21 LINK ARKITEKTUR 

63824-2-GP_disposisjon_ var_ 007 19.01.21 LINK ARKITEKTUR 
63824-2-GP_snitt_volumer_ var_ 007 19.01.21 LINK ARKITEKTUR 
63824-2-GP_disposisjon_ var_ 007_ 
arealanalyse 

19.03.21 LINK ARKITEKTUR 

B1 A20 01-03 – A (u.etg, 1etg og 2.etg) 19.01.21 ARKITEKTHAGEN 
B2 A20 alle plan A 19.01.21 ARKITEKTHAGEN 
Gol skule – situasjon for VAO 06.11.20 Gol kommune 
Referat oppstartsmøte 13.11.20 Gol kommune 
Kartlegging av kritiske punkter i Gol kommune 30.09.19 SKRED AS 
Flomfarevurdering 19.02.21 SKRED AS 

 

Alle nye anlegg må detaljprosjekteres i henhold til Gol kommune sin VA-norm. 

 

1.4  Prosjekteringsforutsetninger 
Forutsetninger  

Oppdragsgiver / 
tiltakshaver: 

CURA EIENDOM 

Prosjektets adresse:  Skulevegen 1, 3550 Gol 
Gårds- / bruksnummer: 14/177 m/fl 

Bruk/virksomhet: Boliger 
Tiltaksklasse RIVa:  Tiltaksklasse 2 jf. Byggesaksforskriften(SAK10) § 9-4.  

Areal område/tomt:  13 958 m² + tilleggseiendommer 

Byggesaksnummer  
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2 Dagens situasjon  

2.1 VA-anlegg 
 
Eiendommen er knyttet til kommunalt vann og avløp ved RV 52: 
 

 
 
Utsnitt fra kommunens VA-kart 

 

 

2.2 Overvann 
 

Eiendommen er ikke knyttet til kommunal overvannsledning.  Avrenning blir antatt å skje ved 
overflateavrenning. Takvann fra den gamle skolebygningen er ført ned i bakken til 
overvannssystem. Noe overvann blir fordrøyd og infiltrert ved nedsiving i eksisterende 
grøntområder/plen. Deler av takflater og asfalterte uteareal har avrenning i retning Hemsil.  
Det er registrert at det siger ut vann i fylling ved det eksisterende gymsalbygget mot 
Møllebakken. Dette er trolig overvann fra skoletomten. Vannet går til en eksisterende 
stikkrenne under Møllebakken. 
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Røde piler viser avrenningsretning 

 

2.3 Grunnforhold 
Ifølge NGU sitt løsmassekart består området av:  
 
Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. Nær Hemsil er det 
breelveavsetning. 
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Ut ifra dette legger en til grunn at det er gode muligheter for infiltrasjon i grunnen.  

En legger til grunn at avrenningen fra området ikke skal øke eller få negativ innvirkning på 
nedenforliggende arealer ved gjennomføring av prosjektet.  

 

2.4 Oppstrøms tilrenning til tomten 
 

Skulevegen virker avskjærende i forhold til innrenning fra ovenforliggende arealer. Dette vil 
ikke endres med det planlagte tiltaket, og det blir i denne rapporten derfor bare vurdert 
overvann fra den aktuelle tomten/område.  

SKRED AS har i sin Kartlegging av kritiske punkter i Gol kommune angitt at bekkeinntak i 
Skulevegen kan være et kritisk punkt.  Det henvises til egen rapport fra SKRED AS 19.02.21 
med nærmere vurdering av forholdet. Ingen nye tiltak planlagt på nedsiden av bekkeinntaket. 

 

2.5 Dagens avrenning fra eiendommen 
 

Dimensjonerende overvannsmengde Q regnes ut ifra: 

Q = C x A x i 

             i = maksimal regnintensitet i l/s pr m2 

            A = Nedbørsareal i m2 

            C = avrenningskoeffisient 
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Gjentaksintervall: 20 år, basert på Norsk vann rapport 162-2008 –tabell 2.3.4. 

I flg IVF-kurve for Nesbyen vil dimensjonerende nedbør med 20 års gjentagelsesintervall, og 
10minutts varighet være 114,3 l/s/ha (0,0114l/s/ m2). I tillegg kommer 40% klimatillegg dvs 
160 l/s/ha (0,016l/s/m2). 

Avrenningsfaktor for tak og asfalterte areal settes til 0,8 og for plen settes faktor til 0,07. 
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Avrenning tak gamle Gol skule: 

Type areal Størrelse 

i m2 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Takflater 1228 0,8 0,016 l/s 15,7l/s 

   Sum 15,7l/s 

 

Avrenningen er ført via nedløp og ned i bakken. 

 

Avrenning areal 1: (rød skravur) 

 

 

Type areal Størrelse 

i m2 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Plen 4930 0,07 0,016 l/s 5,5l/s 

Asfalt 2030 0,8 0,016 l/s 26,0l/s 

   Sum 31,5l/s 
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Avrenning areal 2: (grønn skravur) 

 

 

Type areal Størrelse 

i m2 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Plen 1990 0,07 0,016 l/s 2,2l/s 

Asfalt 1040 0,8 0,016 l/s 13,3l/s 

   Sum 15,5l/s 

 

Avrenning areal 3: (blå skravur) 
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Type areal Størrelse 

i m2 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Plen 2411 0,07 0,016 l/s 2,7l/s 

Asfalt og takflate 912 0,8 0,016 l/s 11,7l/s 

   Sum 14,4l/s 

 

 

3 Overvann fra utbygd tomt 

Økt utbygging på tomten vil føre til økt avrenning. Dette vil spesielt være fra tak på ny 
bebyggelse og eventuelt asfalterte veier og plasser. Overvann bør i størst mulig grad 
fordrøyes og infiltreres på tomten. Planen gir gode muligheter for dette på 
uteoppholdsarealer, veggrøfter og regnbed. Taknedløp bør føres til terreng. «Varme nedløp» 
fra flate tak/terrasser føres til sandfangskum. Eksisterende taknedløp fra skolebygget skal 
ikke endres, og videreføres med nedløp ned i bakken.    

Avrenningsfaktor for tak og asfalterte areal settes til 0,8 og for plen settes faktor til 0,07. 
Grønt tak over parkering regnes med samme avrenning som for plen.  
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3.1 Avrenning fra utbygd tomt/ny situasjon 
 

Avrenning areal 1 (rød skravur): 

 

 

Type areal Størrelse 

i m2 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Plen/grønt tak 2660 0,07 0,016 l/s 3,0l/s 

Asfalt og takfalter 2560 0,8 0,016 l/s 32,8l/s 

   Sum 35,8l/s 

 

For 10 minutts regnbyge tilsvarer dette 35,8l/s x 60min x 10min = 21,5 m3 

 
Avrenning areal 2 (grønn skravur): 
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Type areal Størrelse 

i m2 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Plen 1020 0,07 0,016 l/s 1,1l/s 

Asfalt 1420 0,8 0,016 l/s 18,2l/s 

   Sum 19,3l/s 

 

For 10 minutts regnbyge tilsvarer dette 19,3l/s x 60min x 10min = 11,6 m3 

 

Avrenning areal 3 (blå skravur): 

 

 

Type areal Størrelse 

i m2 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Plen/grønt tak 915 0,07 0,016 l/s 1,0l/s 

Asfalt 1025 0,8 0,016 l/s 13,1l/s 

   Sum 14,1l/s 

 

For 10 minutts regnbyge tilsvarer dette 14,1l/s x 60min x 10min = 8,5 m3 
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Avrenning areal 4 (lilla skravur): 

 

 

Type areal Størrelse 

i m2 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Plen 2006 0,07 0,016 l/s 2,2l/s 

Asfalt  860 0,8 0,016 l/s 11,0l/s 

   Sum 13,2l/s 

 

For 10 minutts regnbyge tilsvarer dette 13,2l/s x 60min x 10min = 8 m3 

Ny vei på sør-vestsiden av den gamle skolebygningen vil virke avskjærende og vil hindre 
overvann fra eiendommen ned mot de nedenforliggende boligene.  Overvann ledes til 
veggrøft på innsiden av vegen og regnbed. 

 

Type areal Størrelse 

i m2 

Avløps-

koeffisient 

Nedbørs-

mengde 

Overvanns-

mengde Q 

Tak nytt bygg 656 0,8 0,016 l/s 8,4l/s 

   Sum 8,4l/s 

 

For 10 minutts regnbyge tilsvarer dette 8,4l/s x 60min x 10min = 5 m3 
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3.2 Dimensjonering av overvannsløsninger 
 

Overvann blir forutsatt infiltrert på eiendommen via regnbed og steinmagasin. 

Regnbed  

 

 

Eksempel på regnbed og nedsivingsarealer hentet fra VA-blad 106 

Det ligger til rette for å etablere regnbed og nedsivingsareal flere steder på eiendommen. 
Regnbed opparbeides med hensikt å oppnå forsinkelse i fordypning i terrenget med et 
vannspeil ved nedbør. Regnbed/nedsivingsareal bygges opp med et steinlag/infiltrerbare 
masser under (steinstørrelsen vil typisk være 32/64 mm eller større, og en hulroms % på 
0,25), som dekkes med et 20 cm lag av sand og jord.  Det skal legges fiberduk rundt 
steinlag/infiltrerbare masser så sanden/jorden ikke trenger ned og fyller hulrommene mellom 
steinene. Regnbed opparbeides med største vanndybde på 20-30 cm. 

 

Skisse hentet fra VA-blad 106 

Steinmagasin 
 
Med flate tak/takterrasser på deler nye bygg blir det antatt at takene vil få innvendige «varme» 
taknedløp.  En foreslår at nedløpene koples til overvannsrør som går til ny sandfangskum. 
Utløp fra sandfangskum føres til steinmagasin.  Steinmagasin kles inn med fiberduk på alle 
sider for å hindre at eventuell finmasse fyller opp porevolumet i steinfilteret. Steinfilteret 
opparbeides av grov pukk 32/64mm eller større.  Det bør benyttes vasket pukk/stein for å 
redusere mengden finstoff i magasinet. 
Steinmagasin vil ha et porevolum/ fordrøyningsvolum på 30-35% av totalt volum på 
steinmagasinet.   
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Før IG kan gis må infiltrasjonsevne i stedlige masser kontrolleres. Ut fra NGU sitt løsmassekart 
er det gode muligheter for infiltrasjon. Størrelsen på steinmagasinene må dimensjoneres ved 
detaljprosjektering ut fra infiltrasjonsevnen i massene rundt magasinene. Også endelig LARK-
plan med høyder på terreng vil kunne medføre endrede avrenningsforhold. 
 
Areal 1 
 
Overvann fra areal 1 føres via sandfangkummer til steinmagasin.  Det kan enten bygges et 
steinmagasin pr sandfang eller et felles steinmagasin som sandfangkummene har utløp til. 
Total størrelse på steinmagasin må med overvannsmengde på 21,5 m3 være på ca 65 m3 
 
Areal 2 
 
Overvann fra areal 2 ledes ved fall på grøfter og terreng mot regnbed. Overvannsmengde er 
på 11,6 m3.  Kapasitet regnbed: 
 
Regnbed med 1,2m tykkelse på steinlag og 40m2 overflate 

  - sand/jord 0,1 x 0,2m x 40 m2  = 0,8 m3    
  - stein 0,25 x 1,2 m x 40 m2  = 12,0 m3    
      sum   = 12,8 m3> 11,6 m3 

Areal 3 
 
Overvann fra areal 3 ledes ved fall på grøfter og terreng mot regnbed. Overvannsmengde er 
på 8,5 m3.  Kapasitet regnbed: 
 
Regnbed med 0,8m tykkelse på steinlag og 40m2 overflate 

  - sand/jord 0,1 x 0,2m x 40 m2  = 0,8 m3    
  - stein 0,25 x 0,8 m x 40 m2  = 8,0 m3    
      sum   = 8,8 m3> 8,5 m3 

Areal 4 
 
Overvann fra areal 4 ledes ved fall på grøfter og terreng mot regnbed. Overvannsmengde er 
på 8 m3.  Kapasitet regnbed: 
 
Regnbed med 0,5m tykkelse på steinlag og 60m2 overflate (2 stk 40 + 20 m2) 

  - sand/jord 0,1 x 0,2m x 60 m2  = 1,2 m3    
  - stein 0,25 x 0,5 m x 60 m2  = 7,5 m3    
      sum   = 8,7 m3> 8,0 m3 

Overvann fra takflater på nytt bygg føres via sandfangkum til steinmagasin.  Total størrelse på 
steinmagasin må med overvannsmengde på 5 m3 være på ca 15 m3 
Overvann fra tak på eksisterende skolebygg er ført ned i bakken, og blir ikke foreslått endret. 
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4 Sikre flomveier 

 

 

Kapittel 3 i denne rapporten viser hvordan overvann kan fanges opp, fordrøyes og infiltreres i 
grunnen (trinn 1 og 2).   

Trinn tre i tretrinnsstrategien innebærer at overvann ved store nedbørhendelser ledes vekk i 
sikre flomveier. Tiltakshaver har ansvar for at flomvann som ledes i flomveier ut fra 
eiendommen ikke skaper skader eller problemer på andres eiendom.  

Ved svikt i prosjekterte løsninger eller ved 100-års avrenning er det viktig at vannet følger 
sikre flomveier.  

Prosjekterte løsninger legger opptil flomvei med utløp mot Møllebakken (kommunal veg) med 
avrenning videre til Hemsil. Flomveier er vist med piler i VA-planen. Det skal sikres fritt utløp 
for overvann mot Hemsil og hindres at flomvann kan følge Møllebakken ned mot riksvegen. 

 

5 Vann 

5.1 Generelt 
 

Eiendommen er fra før tilknyttet kommunal vannforsyning. Vanntrykket på kommunalt nett er oppgitt til 
ca 2,4 bar i teknisk rom i underetasje på dagens skolebygg. Det er i dag en trykkøkningspumpe i 
teknisk rom som øker trykket til ca 6 bar for skolebygget og tre boliger som ligger på oversiden av 
skolen.  Minimumskravet til kommunal vannforsyning er 2 bar.  Deler av etasjene i skolebygget og ny 
høyereliggende bebyggelse vil ikke kunne få 2 bar trykk uten trykkøkningspumpe. 

Det foreslås at dagens trykkøkningspumpe utgår, og erstattes av en ny frittliggende kommunal 
pumpestasjon i sør-østre hjørne av eiendommen. Trykkøkningsstasjonen vil forsyne Gol Panorama og 
boliger på oversiden av skolen.  Det skal i pumpestasjonen settes av plass til separat pumpeanlegg for 
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eventuell fremtidig forsyning til et høydebasseng.  Det bør vurderes om ekstra ledninger til forsyning til 
framtidig høgdebasseng legges med i traseene.   

Vannmengde til sprinkleranlegg må detaljprosjekteres av RIV.  

 

5.2 Brannvann 
 

Preaksepterte ytelser for vannforsyning utendørs etter TEK17 §11-17 er: 

1. Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen. 

2. Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei. 

3. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer eller hydranter slik at alle deler av byggverket 
dekkes. 

4. Slokkevannskapasiteten må være: 

a. Minst 1200 liter per minutt i småhusbebyggelse 

b. Minst 3000 liter per minutt, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

5. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. 

 

Definisjon på småhusbebyggelse etter TEK §1-3 er: 

Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer, jf. 
NS 3457-3:2013. 

Selv om eksisterende og ny bebyggelse ikke vil være på over tre etasjer så faller ikke aktuell 
bebyggelse inn under definisjonen for småhusbebyggelse.   

Ny pumpestasjon beskrevet under punkt 5.1 skal dimensjoneres for å forsyne minst to brannkummer 
på eiendommen med til sammen minst 3000 liter pr minutt til slokkevannsuttak.   

 

 

6 Spillvann 

Spillvannstilknyting til kommunalt nett videreføres ved utbyggingen.  

Nye anlegg sikres mot frost, og bygges med minst 1% fall. Ved eventuelt større fall enn 20% (1:5) 
benyttes strekkfaste forbindelser for ledning og kummer. 

Spillvannsledning med dim 160mm vurderes som dekkende for eksisterende og ny bebyggelse 
innenfor planområdet, samt eksisterende boliger på oppsiden av området.  


