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Kort sammendrag 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for 2 nye bygg ved 

Storestølen Fjellhotell og 6 nye hyttetomter er det utarbeidet en VA-plan 

som beskriver eksisterende VA-anlegg og forslag til tilknytning for de nye 

enhetene. 

Vannforsyning: 

Storestølen Fjellhotell forsynes med vann fra en borebrønn som ligger 

nordøst for bygget Strønde 217. Det må gjøres en kapasitetsvurdering av 

brønnen, og vannkvaliteten må dokumenteres. Utvidelsen med nye bygg 

medfører plikt til å søke Mattilsynet om plangodkjenning for 

vannforsyningsanlegget. 

     

     

     

03 31.10.2022 
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De 6 nye hyttetomtene skal forsynes fra felles brønn(er) som plasseres 

nordvest i planområdet. 

 

Avløpsløsning: 

Eksisterende Wallax renseanlegg ved Storestølen Fjellhotell skal utvides 

med ny forsedimenteringstank og kjemdel. Utvidelsen av renseanlegget er 

et søknadspliktig tiltak, både etter forurensningsforskriften og etter plan- og 

bygningsloven. Det bør gjøres en tilstandsvurdering av renseanlegg med 

utslippsarrangement i forbindelse med søknad om utslippstillatelse. 

Hyttetomtene skal knyttes til eksisterende infiltrasjonsanlegg som ble 

etablert i 2021. Anlegget er dimensjonert for 10 fritidsboliger (49 pe), og 

per i dag er 2 hytter knyttet til anlegget. 
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Forord 
På oppdrag fra Per Erik Johansen og Storestølen AS har Asplan Viak AS 

utarbeidet en VA-plan i forbindelse med revidert reguleringsplan som 

omfatter 2 nye bygg med leiligheter og hotellrom på Storestølen Fjellhotell, 

og 6 nye hyttetomter vest for Storestølen Fjellhotell, i Hol kommune. 

VA-planen er utarbeidet av Tove Wahl Robertsen. 

 

 

Ål, 31.10.2022 

Judith Aakre Knut Robert Robertsen 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. Bakgrunn 

Asplan Viak AS er engasjert av Storestølen AS og Per Erik Johansen for å utarbeide 

reguleringsplan for utvidelse av hotellet og 6 nye hyttetomter. I den forbindelse er det 

vurdert vann- og avløpsløsninger for den planlagte utvidelsen. 

 

Figur 1: Storestølen Fjellstue og hytteområde, Hol kommune. 
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2. Planlagt utvidelse 

2.1. Reguleringsplan 

Reguleringsplanen skal legge til rette for utvidelse av Storestølen Fjellhotell med 2 nye 

bygg, og 7 nye hyttetomter (hvorav en eksisterende ubebygd tomt) vest for Storestølen 

Fjellhotell, se Figur 2. 

 

Figur 2: Detaljreguleringskart Storestølen fjellhotell og nye hyttetomter. 

 

2.2. Storestølen Fjellhotell 

Det planlegges 2 nye bygg, se Figur 3. I bygget til venstre skal det være 10 dobbeltrom og 

2 leiligheter. I bygget til høyre skal det være 6 leiligheter. Det er 2 sengeplasser i hver 
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leilighet. Leilighetene er tenkt som aksjeleiligheter, der kunden kjøper en leilighet som 

Storestølen Fjellhotell kan leie ut deler av året. 

 

Figur 3: Illustrasjon av mulig ny bebyggelse på Storestølen Fjellhotell. 
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Figur 4: Foreløpig reguleringsgrunnlag. 

2.3. Nye hyttetomter 

Det planlegges 7 nye hyttetomter (hvorav en er en eksisterende ubebygd tomt), se Figur 5. 

Hyttene skal være private. 



 

Rapport – VA-plan Storestølen 9 

 

Figur 5: Utsnitt fra detaljreguleringskart.  
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3. Geologi 

Berggrunnen i området består av migmatitt. Løsmassene i området består av 

morenemasser med varierende tykkelse og dekke over fjell. Se Figur 6 og Figur 7. 

 

Figur 6: Berggrunnen består av migmatitt, med granitt og glimmergneis som tilleggsbergarter. Fra ngu.no. 

Hyttetomter 

Storestølen Fjellhotell 
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Figur 7: Løsmassene i området består av morenemateriale med usammenhengende/tynt dekke (lysegrønn) og 
sammenhengende dekke (mørkegrønn). Fra ngu.no.  
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4. Storestølen Fjellhotell 

4.1. Ledningsnett 

4.1.1. Eksisterende ledningsnett 

Kart over eksisterende ledningsnett er vist i Figur 8. Hovedledningsnettet ble lagt i 

perioden 2012-2014, i forbindelse med gjenoppbygging etter en brann i 2010. Deler av 

rørene til renseanlegget ble påbegynt i 2009. Dimensjonen på avløpsledningene er 

110 mm, og på vannledningene 32 mm. 

 

Figur 8: Eksisterende ledningsanlegg, renseanlegg og borebrønn (markert med gult). 
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4.1.2. Tilknytning til eksisterende VA-ledninger 

De nye byggene kan knyttes til eksisterende VA-ledninger som vist på Figur 9. Endelig 

traseer tilpasses ved detaljprosjektering.  

 

 

Figur 9: Tilknytning til eksisterende VA-ledninger. Utsnitt fra HB101. 
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4.2. Vannforsyning og brannvannsdekning 

4.2.1. Eksisterende vannforsyning 

Eksisterende vannforsyning er fra en borebrønn i fjell som ligger i et eget hus nordøst på 

eiendommen gnr. 42 bnr. 102, se Figur 8. Borebrønnen ble etablert i 2010, og er boret av 

Hallingdal Bergboring AS. Brønnskjema er vist i Vedlegg 1: Brønnskjema Storestølen 

Fjellhotell. Målt kapasitet er oppgitt i brønnskjemaet (se vedlegg) og er ca. 10 000 l/t. Det 

tilsvarer 2,7 l/s. 

Det er ikke vannbehandlingsanlegg. Vannforbruket blir ikke målt. Det sendes inn 2 prøver 

årlig av drikkevannet. Foreliggende analyseresultater på drikkevann er vist i Tabell 1, og i 

Vedlegg 2: Analyserapport ny brønn Storestølen Fjellhotell 2010. Vannprøver viser at 

vannkvalitet er god og oppfyller krav til drikkevann. 

Tabell 1: Analyseresultater drikkevann. 

 

Brønnen er ikke registrert på ngu.no. Registrerte borebrønner er vist i Figur 10. 
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Figur 10: Registrerte borebrønner i området er markert med blå sirkel. Kart fra NGU`s grunnvannsdatabase. 

4.2.1.1 Mulig reservevannforsyning 

Tidligere vannforsyning ble forurenset av slokkevann under brannen i 2010. Grunnvannet 

luktet «brent» og hadde forhøyede verdier av THC og PAH (se Tabell 2 og Vedlegg 3: 

Analyserapport gammel brønn Storestølen Fjellhotell 2010). Det ble besluttet å bore en ny 

brønn (dagens vannforsyning). Den gamle borebrønnen bør følges opp med jevnlig 

kontroll av vannkvaliteten, og kan benyttes som reservevannkilde dersom det kan 

dokumenteres tilfredsstillende vannkvalitet. 

Tabell 2: Analyseresultater THC og PAH fra gammel brønn som ble forurenset av slokkevann. Prøven ble tatt i 
april 2010. 
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4.2.2. Vannforsyning til nye bygg 

Det planlegges at de nye byggene skal forsynes med vann fra eksisterende borebrønn. 

Kapasiteten i brønnen er målt til 2,7 l/s. Dette er dobbelt av beregnet maksimalt 

timesforbruk. Dersom det skal etableres et brannvannsvolum vil dette også fungere som et 

utjevningsbasseng som bedrer kapasiteten ytterligere med tanke på maks belastning. 

Brønnen vil med dagens kapasitet dekke framtidig maks forbruk, og det er derfor nok 

kapasitet i brønnen slik den er i dag. 

 

4.2.3. Dimensjoneringsgrunnlag vann 

I de nye byggene som knyttes til er det 8 leiligheter og 10 dobbeltrom. 4 private hytter er 

tilknyttet vannforsyningen. Totalt blir dette 119 pe (Se Tabell 3). 

 

Tabell 3: Beregning av antall pe som skal knyttes til vannforsyningssystemet. 

Antall Antall pe per enhet Totalt antall pe
Eks. sengeplasser 40 1 40

Nye leiligheter 8 2 16
Nye dobbeltrom 10 2 20

Tilknyttede hytter 4 4 16
Hytter mulig tilknytning 3 4 12

Cafe sitteplasser 25 0,5 12,5
Betjening 6 0,4 2,4

Sum 119  

 

For forbruksvann legges følgende beregninger til grunn: 

Totalt antall pe:  119 

Spesifikt vannforbruk: 150 l/pe x døgn 

Lekkasje:   50 l/pe x døgn 

Døgnfaktor:   1,5 

Timefaktor:   4  

Tabell 4: Beregnet vannforbruk for eksisterende og nye tilknytninger. 

Totalt antall 
pe 

Maksdøgn Makstime Qmidl Qmidl 
[l/s] [l/s] [l/s] [m3/døgn] 

119 0,38 1,31 0,28 23,80 
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4.2.4. Vannbehandling 

Eksisterende vannverk bør ha rensing med UV-filter. Analyseresultater som er tatt de siste 

årene viser at kvaliteten i brønnen er god. Før utbygging må det tas vannanalyser (se 

anbefalte parametere i Tabell 5) for å vurdere om det er nødvendig med ekstra rensetrinn 

som fjerning av jern/mangan, eller avherding i tillegg til UV-filter. Nødvendig 

vannbehandling bestemmes ut fra disse analyseresultatene. 

Vannkvalitet i dag er god nok, og oppfyller krav til drikkevann. Vi anbefaler likevel at det 

tas en ekstra utvidet analyse for å kartlegge om det skal egges til flere rensetrinn når 

vannverket skal bygges om, og det skal settes inn UV-filter. Dette må gjøres i forbindelse 

med detaljprosjektering av anlegget. 
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Tabell 5: Oversikt over anbefalte analyseparametere og grenseverdier. 

 

 

4.2.5. Brannvann 

Det er ingen løsning for brannvann per i dag. I tilfelle brann kommer brannvesenet til 

området med tankbil. 

Ifølge veiledning til Byggteknisk forskrift skal slokkevannskapasiteten være minst 20 l/s i 

småhusbebyggelse og minst 50 l/s i annen bebyggelse. Brannvann på 50 l/s er 

dimensjonerende for Storestølen Fjellhotell. 
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Nødvendig brannvannsvolum er 180 m3, som vil dekke et brannvannsbehov på 50 l/s i en 

time. Dette kan for eksempel løses ved å sette ned 2 liggende glassfibertanker på 90 m3.  

Det må etableres tappepunkt for brannvann med minimum 1 bar trykk som gir tilstrekkelig 

dekning av bygget. 

Brannvannsvolum: 

50 l/s x 60 x 60 = 180 m3 

Videre løsning for brannvann utarbeides ved detaljprosjektering. 

 

4.2.6. Plangodkjenning 

Ifølge drikkevannsforskriften § 18 Plangodkjenning, er vannforsyningssystem som 

dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m3 drikkevann 

plangodkjenningspliktig (gjelder for maks. ukesbelastning i året).  

Vannforsyningen på Storestølen Fjellhotell var i drift før 1.1.2017 og det har derfor ikke 

vært krav om plangodkjenning fra Mattilsynet. Vannforbruket måles ikke men det er mulig 

at drikkevannsproduksjonen allerede overstiger 10 m3 per døgn i maks. uke. 

Ifølge veiledning til drikkevannsforskriften § 3 Definisjoner kan antall personer forsynt med 

drikkevann den uken av året hvor vannforsyningssystemet forsyner flest personer, 

multipliseres med 0,2 m3. Et alternativ til denne beregningsmetoden kan være å benytte 

den mengden vann som vannforsyningssystemet maksimalt er dimensjonert for å kunne 

produsere per døgn. 

Vesentlige endringer i vannforsyningen kan utløse krav om søknad om plangodkjenning. 

Vesentlig endring kan for eksempel være endret mengde som vannforsyningssystemet er 

dimensjonert for å produsere, endret antall abonnenter som skal forsynes, innføring av en 

ny type vannbehandling eller valg av ny vannkilde. 

I de tilfellene endringene i vannforsyningssystemet ikke har betydning for produksjonen 

av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann, er det ikke krav om å søke 

plangodkjenning. Tilkobling av et lite antall abonnenter er et eksempel som kan komme i 

denne kategorien. 

Beregnet vannforbruk etter tilknytning av nye enheter er 23,8 m3/d (Tabell 4). Det vil derfor 

være nødvendig å søke mattilsynet om plangodkjenning. 
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4.3. Avløpsanlegg 

4.3.1. Eksisterende renseanlegg for Storestølen 

Eksisterende renseanlegg er et Wallax W10 renseanlegg. Anlegget består av følgende 

komponenter: 

- Forsedimentering på 25 m3 inkludert utjevningsvolum på 3,5 m3.  

- Wallax kjemdel W10 

- Pumpe for returpumping av kjemslam 

- Etterpoleringsgrøft med grovt filtermateriale (pukk 16-32) 

- Utslipp til stedlige sandmasser 

Før Wallax-anlegget ble etablert hadde Storestølen Fjellhotell avløpsanlegg basert på 

infiltrasjon. Eier var ikke fornøyd med effekten/driften av infiltrasjonsanlegget. 

 

 

Figur 11: Eksisterende renseanlegg. 
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Figur 12: Eksisterende renseanlegg. 

 

Figur 13: Etterpoleringsgrøft. 
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4.3.1.1 Dimensjonering av eksisterende anlegg 

Eksisterende renseanlegg er dimensjonert for 92 pe. Dimensjonerende vannmengde Qdim 

er 15,6 m3. 

 
Figur 14: Antall pe og dimensjonerende vannmengder (fra søknad om utslippstillatelse, Wallax). 

 

 

Figur 15: Dimensjonering forsedimentering/slamsilo (fra søknad om utslippstillatelse, Wallax). 
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Figur 16: Dimensjonerende vannmengder kjemisk trinn, Wallax kjemtrinn W10 (fra søknad om utslippstillatelse, 
Wallax). 
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4.3.1.2 Eksisterende utslippstillatelse 

Det ble gitt utslipps- og igangsettingstillatelse fra Hol kommune 12.8.2008 (arkivkode 

GNR 042/062, ref. 08/1947 – Rauschenbach). Utslippstillatelsen gjelder for et 

minirenseanlegg for 92 pe, som ble koblet til eksisterende ledningsnett. Ferdigattest for 

anlegget ble gitt 31.3.2009 (arkivkode GNR 042/062, ref. 08/1947 – JRA). 

Kravet til renseeffekt i utslippstillatelsen var 90 % reduksjon av forformengden beregnet 

som årlig middelverdi av det som blir tilført til renseanlegget. Krav til tømming av slam-

avskiller er etter behov og ikke sjeldnere enn hvert 2. år. 

Prøvetaking, analyse, vurdering av analyseresultater og rapportering skal iht. utslipps-

tillatelsen utføres i samsvar med §§ 13-12, 13-14, 13-15 og 13-16 i Forurensnings-

forskriften. For anlegget på Storestølen Fjellhotell innebærer det 6 prøver årlig av total 

fosfor, analysert av akkreditert laboratorium. 

Dette ble senere vedtatt endret av kommunen 19.10.2011 (arkivkode GNR 042/062, Nytt 

renseanlegg Storestølen, endring av utslippstillatelsen, ref. 08/1947 – JRA). Prøvetakings-

frekvensen ble endret fra 6 til 4 prøver årlig, under forutsetning at turistbedriften er stengt 

minst 4 måneder per år. Prøvene skal tas i driftsperioden. Kravet til renseeffekt på 90 % 

fosfor beregnet som årlig middelverdi ble endret til at anlegget skal oppfylle følgende 

utslippskonsentrasjon, regnet som årlig middelverdi: tot-P< 1,0 mg/l, for å gjøre prøve-

taking mer håndterlig for anleggseieren. 

 

4.3.1.3 Andre tillatelser 

Det ble søkt om dispensasjon fra byggegrense mot veg fra Statens Vegvesen, dette ble 

innvilget 18.6.2008. Ifølge dispensasjonen skal minste avstand fra konstruksjonen til 

vegens senterlinje være 25 meter. Dersom det skulle vise seg, ved vannutslag til veigrøft 

eller skråning, at anlegget ikke er vedlikeholdt slik som en kunne forvente, vil Statens 

vegvesen holde eier av gnr. 42 bnr. 62 ansvarlig for å treffe nødvendige tiltak for å få 

utbedret eventuelle uheldige forhold som kan tilbakeføres til dette avløpsanlegget. 

Det ble søkt til Hol kommune om dispensasjon fra 100 meter byggeforbud mot vassdrag. 
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4.3.1.4 Driftsdata eksisterende renseanlegg 

Ifølge årsrapporter fra Hol kommune hadde Wallax service på anlegget 1 gang i 2019 og 2 

ganger i 2020. Anlegget ble prøvetatt for ortofosfat (PO4-P) og pH. Resultatene er vist i 

Tabell 6. Det foreligger en prøve av renset avløpsvann som er analysert av Valdreslab.  

Resultatene er vist i  

Tabell 7. Analyseresultatet for total fosfor er lavere enn kravet i utslippstillatelsen på 1 mg/l. 

De to siste årene har Storestølen Fjellhotell vært nedstengt store deler av året, og det har 

kun blitt tatt ut 1 prøve årlig. 

 

Tabell 6: Prøvetakingsresultater Wallax service. 

Dato PO4-P (mg/l) pH
07.06.2019 0,3 6,8
05.08.2020 0,2 6,4
11.09.2020 0,78 6,2

Snitt 0,4 6,5  

 

Tabell 7: Analyseresultater renset avløpsvann (analysert av Valdreslab). 

Dato Total fosfor (mg/l) pH Temperatur (°C)
05.11.2019 0,044 6,6 19  
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4.3.2. Utvidelse renseanlegg 

4.3.2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 

Per februar 2022 er 75 pe tilknyttet det eksisterende renseanlegget, se Tabell 8.  

Storestølen Fjellhotell er stengt 4 måneder i året, fra november til februar.  

Belegningsstatistikk i prosent er vist i Figur 17. Belegningsstatistikken gjelder ikke for 

hyttene, som er private. 

Tabell 8: Beregning antall pe tilknyttet eksisterende renseanlegg. 

Antall Antall pe per enhet Totalt antall pe
Sengeplasser 40 1 40

Hytter 5 4 20
Cafe sitteplasser 25 0,5 12,5

Betjening 6 0,4 2,4
Sum 75  

 

 

Figur 17: Oversikt belegg Storestølen i perioden 2017-2021. 

 

Utvidelsen vil medføre 36 nye sengeplasser. Det planlegges også for at 3 eksisterende 

hytter knyttes til renseanlegget. Totalt antall pe som vil være tilknyttet utvidet renseanlegg 

er vist i Tabell 9. 
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Tabell 9: Beregning totalt antall pe utvidet renseanlegg. 

Antall Antall pe per enhet Totalt antall pe
Eks. sengeplasser 40 1 40

Nye leiligheter 8 2 16
Nye dobbeltrom 10 2 20

Tilknyttede hytter 5 4 20
Hytter mulig tilknytning 3 4 12

Cafe sitteplasser 25 0,5 12,5
Betjening 6 0,4 2,4

Sum 123  

 

4.3.2.2 Utvidet renseanlegg 

Det planlegges at eksisterende Wallax W10 anlegg skal utvides med en ny 

forsedimenteringstank på 20 m3 og en ny Wallax W10 kjemdel. Plantegning for utvidelsen 

er vist i Figur 18. 

 

Figur 18: Plantegning utvidelse av renseanlegg. Fra Wallax. 
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4.3.2.3 Utslippssøknad 

I følge vass- og avløpsanleggslova § 1 Kommunal eigarskap til vass- og avløpsanlegg kan 

vesentlig utvidelse av eksisterende private avløpsanlegg skje med tillatelse fra kommunen. 

Med vesentlig legger Klima- og miljødepartementet til grunn at en økning på om lag 25 % 

i antall brukere vil være en veiledende grense. Utvidelsen som er planlagt på Storestølen 

Fjellhotell regnes etter dette som vesentlig og det må søkes kommunen om ny 

utslippstillatelse. 
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4.4. Forurensningsproduksjon og -belastning 

4.4.1. Forurensningsproduksjon 

For beregning av forurensningsproduksjon er det benyttet følgende verdier: 

Fosfor: 1,8 g/pe*døgn Organisk stoff: 60 g BOF5/pe*døgn   

Nitrogen: 12 g/pe*døgn 

Maks. ukesbelastning er satt til 123 pe/d. Gjennomsnittlig belastning i driftsperioden, 

omtrent 250 døgn i året, anslås til 37 pe (30 % belegg). På årsbasis tilsvarer dette 25 pe. 

Tabell 10: Beregnet forurensningsproduksjon ved maks. uke og årsbelastning fra utvidet renseanlegg. 

 

Maks. ukesproduksjon er beregnet til inntil 1,5 kg fosfor, 52 kg organisk materiale (BOF5) 

og 10 kg nitrogen. 

Forventet årsproduksjon er beregnet til inntil 16 kg fosfor, 548 kg organisk stoff (BOF5) og 

110 kg nitrogen. 

 

4.4.2. Beregnet utslipp av fosfor fra utvidet renseanlegg 

Beregnet utslippsmengde av fosfor fremgår av Tabell 11. Det er lagt til grunn en 

renseeffekt på 90 % for fosfor. 

Utslippet fra renseanlegget er beregnet til 1,6 kg fosfor årlig. 

 

Tabell 11: Beregnet utslipp til resipient ved maks. ukesbelastning og årlig belastning fra utvidet renseanlegg. 
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4.5. Resipientvurdering 

4.5.1. Resipient 

Strandavatnet er resipient for renset avløpsvann. 

 

4.5.2. Brukerinteresser 

Brukerinteresser i Strandavatnet er fisking og rekreasjon, og mulig noe bading. 

 

4.5.3. Nedbørfelt 

Strandavatnet er regulert som magasin for Hol I kraftverk, se Figur 19. 

Beregningen av nedbørfelt med parametere er basert på NVE`s database NEVINA.  

NEVINA beregner middelavrenningen til 36,9 l/(s*km2). Dette gir nedbørfeltet en 

middelavrenning på 9 926 l/s og 857 615 m3/d. Ved lavvannføring er avrenningen 

1,5 l/(s*km2) som tilsvarer 404 l/s eller 34 862 m3/d. Nedbørfeltet består av snaufjell 

(76,7%), sjø (14,3%), skog (4%) og myr (1,7%). 

 

Tabell 12: Beregning av nedbørfelt og avrenning. 

Areal km2
Middelvannføring 

l/(s*km2)
Middelvannføring 

l/s
Middelvannføring 

m3/d
Middelvannføring 

m3/år
269 36,9 9 926 857 615 313 029 490

Lavvannføring 
l/(s*km2)

Lavvannføring      
l/s

Lavvannføring    
m3/d

269 1,5 404 34 862  
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Figur 19: Nedbørfelt Strandavatnet. 

 

Figur 20: Nedbørfeltparametere og lavvannindekser Strandavatnet. 
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4.5.4. Karakterisering av vannforekomst 

Strandavatnet er registrert i vann-nett.no med vannforekomstID 012-584-L. Innsjøen er 

karakterisert som stor, svært kalkfattig type i klimasone middels, med nasjonal vanntype 

L202d. Strandavatnet er en sterkt modifisert vannforekomst på grunn av regulering og 

produksjon av vannkraft. Innsjøen er i middels grad påvirket av diffus avrenning fra hytter. 

Det er ikke registrert noen prøveresultater av nyere dato på vannmiljo.miljodirektoratet.no 

eller på vann-nett.no. 

 

4.5.5. Påvirkning på resipient 

Årlig bidrag av fosfor fra utvidet renseanlegg vil tilsvare en gjennomsnittlig økning i 

fosforkonsentrasjon i Strandavatnet med 0,01 μg/l. Ved maks. ukesbelastning vil 

fosforkonsentrasjonen kunne øke midlertidig med 0,03 μg/l. Dette vil ikke påvirke 

vannkvaliteten i Strandavatnet. 

 

Tabell 13: Beregnet økning i konsentrasjon av total fosfor i Strandavatnet. 
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4.6. Overvann 

4.6.1. Generelt 

Området rundt hotellet skal utvides, og det skal legges til rette for 2 nye bygg og 7 nye 

tomter. Avrenning etter bygging vil fortsatt følge dagens avrenningslinjer slik de er vist i 

Figur 21. Disse fortsetter ned til riksveg 50 og gjennom eksisterende stikkrenner. Det 

forutsettes bortledning av overvann med overflategrøfter og stikkrenner som 

opprettholder eksisterende dreneringslinjer.  

Nedslagsfeltene som påvirkes av planen er delt i 4 som vist i Figur 22. Den rasjonale 

formel er her blitt benyttet for å beregne avrenning. Det er foreslått dimensjoner på 

stikkrenner ved 20- og 200 års flom. 

 

Figur 21: Dagens avrenningslinjer. Fra Scalgo live. 
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4.6.2. Beskrivelse av området og nedbørfeltene 

Nedbørfeltene består fjellområder med lett vegestasjon. NGU sine kart oppgir tynn more 

og forvitringsmateriale. 

 

Figur 22:  Nedslagsfelt for overvann 

 

4.6.3. Metode og forutsetninger 

4.6.3.1 Nedbørfelt 

Programvaren SCALGO Live er blitt benyttet for å finne dreneringslinjer med tilhørende 

nedbørfelt som går gjennom tiltaksområdet. Kart med tilhørende koter har blitt brukt for å 

kontrollere resultatene.  

F4 

F2 

F3 

F1 
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4.6.3.2 Nedbørsstatistikk 

Det er benyttet IVF-kurve fra Nesbyen (Skoglund, stasjonsnr. 24880) som har 20 år med 

nedbørdata (1967 – 1986), vist i Tabell 14. Det er beregnet flomvannføring for 20 og 200 

års gjentaksintervall. 

 

 

Tabell 14: Nedbørsstatistikk hentet fra klimasenterservice.no [3] 

 

4.6.3.3 Gjentaksintervall 

Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-2 definerer krav til sikkerhet mot flom og stormflo for 

nybygg. Paragrafen gjelder for saktevoksende flommer som normalt ikke medfører fare for 

menneskeliv. Sannsynligheten i Tabell 15 angir den største sannsynligheten for flom. 

Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres i henhold til aktuell sikkerhetsklasse. I 

veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under 

de ulike sikkerhetsklassene for flom. 

 

Tabell 15: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i flomfareområde. Fra veileder i byggteknisk forskrift, 
TEK17 (DiBK, 2018) [4] 

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

F1 Liten 1/20 

F2 Middels 1/200 

F3 Stor 1/100 
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Sikkerhetsklasse F2 omfatter tiltak der flom vil føre til middels konsekvenser. Dette 

innbefatter de fleste byggverk beregnet for personopphold som bolighus, hytter, kontorer, 

skoler og barnehager. 

 

4.6.3.4 Klimapåslag 

For å håndtere fremtidens klimaendringer er det i beregningene lagt på et klimapåslag iht. 

anbefalinger fra Norsk Klimaservicesenter (2020). 

De nye retningslinjene anbefaler ved 200 års gjentaksintervall klimapåslag på 50 % ved 

regnvarighet under 1 time, og 40 % for varighet mellom 1 og 3 timer. 

 

4.6.3.5 Flomberegning, rasjonal formel 

Beregning av overvannsmengder er utført ved bruk av den rasjonale formel: 𝑄  𝜑 ∗ 𝐴 ∗ 𝐼 ∗ 𝐾𝑓 

Hvor: 

Q = Dimensjonerende overvannsavrenning [l/s] 

Φ = Midlere avrenningskoeffisient for nedbørfeltet [-] 

A = Størrelsen på nedbørfeltet [ha] 

I = Dimensjonerende nedbørintensitet [l/s*ha] 

Kf = Forventet relativ økning i nedbørintensitet som følge av klimaendringer 

 

Den rasjonale formel anbefales i SVV håndbok N200 for nedbørfelt mindre enn 2 – 5 km2 

(200 – 500 ha) [5]. Anbefalingen i Vassdragshåndboken er annerledes, den anbefaler ikke 

å bruke metoden for felt større enn 0,2 – 0,5 km2 (20- 50 ha) [6]. Felt F1 er 116 ha, og faller 

derfor midt imellom de ulike anbefalingene. For overslagsberegninger som i dette tilfelle 

vil vi benytte den rasjonale metoden ettersom erfaringer fra lignende prosjekter viser at 

forskjellene ikke er så store. 
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4.6.4. Konsentrasjonstid 

Konsentrasjonstiden til nedbørfeltene (naturlige felt), Tc, er oppgitt i minutter, og er 

beregnet etter formelen for naturlige felt. Tc = 0,6 * L * H-0,5 + 3000 * Ase 

Hvor: 

L = lengden av nedbørfeltet (m) 

H = høydeforskjellen i nedbørfeltet (m) 

Ase = effektiv sjøprosent, forholdstall (0 ≤ Ase ≤ 1) 

4.6.5. Avrenningskoeffisient 

Avrenningskoeffisienten Φ er forholdet mellom avrenningen fra et område og den totale nedbøren 
over samme område. Avrenningsfaktoren er avhengig av overflatens permeabilitet, 

beskaffenhet og fallforhold i terrenget. Avrenningsfaktorer i Tabell 16 nedenfor er blitt 

benyttet i beregningene. 

 

Tabell 16: Avrenningsfaktor for et utvalg av karakteristiske terrengtyper, henter fra Lærebok Drenering og 
håndtering av overvann, Statens vegvesen 2018. 

 

4.6.6. Kapasitet stikkrenner 

Stikkrenner er dimensjonert iht. Flomberegninger og kulvertdimensjonering (SINTEF, 

1992). 

Det er forutsatt innløpskontroll på stikkrennene. Innløpskontroll sikres ved min. 15 promille 

og at den i liten grad blir påvirket av oppstuving fra nedstrøms side. 

Kapasitet avhenger av: 

- Diameter på rør 
- Innløpets geometri/utforming 
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- Vannstand ved innløpet 
 

Tabell 17: Kapasitet (l/s) for stikkrenner med innløpskontroll ved ulik utforming av innløpet for dimensjoner opp 
til 1600 (SINTEF, 1992)  

 

 

 

Figur 23: Ulike utforminger av innløp på stikkrenner. Kilde: SINTEF, 1992. 

 

 

 

Innløpstype 

(Se figur 4) 

Dimensjon innvendig [mm] 

400 600 800 1000 1200 1400 1600 

A 135 361 726 1240 1940 2820 3890 

B 132 357 723 1250 1950 2850 3950 

C 117 320 652 1130 1780 2600    3630 
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4.6.7. Beregning av overvann 

 

Beregnet avrenning 

Tabell 18: Beregnet avrenning for nedslagsfelt F1, F2, F3 og F4. 

ID 

 

 

Areal 

 

[ha] 

Avrennings

-koeffisient 

 

- 

Feltlengde 

 

[m] 

Hmin 

 

[moh] 

Hmax 

 

[moh] 

Tc 

 

[min] 

Intensitet 

Q20 

[l/sha] 

Intensitet 

Q200 

[l/sha] 

Kf 

 

- 

Q20 

 

[l/s] 

Q200 

 

[l/s] 

F1 27,6 0,5 1900 1000 1478 45 50 70 1,4 965,4 1351,6 

F2 101,8 0,5 1900 1000 1470 45 50 70 1,4 3561,5 4986,1 

F3 11,9 0,5 780 1000 1215 27 70 85 1,4 583,9 709,0 

F4 21,6 0,5 1300 995 1400 32 65 80 1,4 983,6 1210,5 

 

Anbefalt minimumsdimensjon for stikkrenner 

Tabell 19: Anbefalt minimumsdimensjon for stikkrenner 

ID 

 

Areal 

[ha] 

Q20 

[l/s] 

Anbefalt min. dimensjon to rør 

[mm] 

Q200 

[l/s] 

Anbefalt min. dimensjon to rør 

[mm] 

F1 27,6 965,4 800 + 600 1351,6 800 + 800 

F2 101,8 3561,5 1400 + 1000 4986,1 1600 + 1000 

F3 11,9 583,9 600 + 600 709,0 600 + 600 

F4 21,6 983,6 800 + 600 1210,5 800 + 800 

 

Tabellene over brukes for å dimensjonere eventuelle stikkrenner i veien til området, men 

dette må detaljprosjekteres. Det må også gjøres en kartlegging av stikkrenner ovenfor 

området for å kontrollere dreneringslinjene i området. 
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4.7. Videre arbeid 

Ledningsnett: 

• Detaljprosjektere vann og avløp. 

 

Vannforsyning: 

• Utvidet analyse av råvann for å vurdere ekstra rensetrinn. 

• Det må søkes til Mattilsynet om plangodkjenning 

 

Avløpsanlegg 

• Tilstandsvurdering av dagens avløpsanlegg 

• Vurdering av etterpolering til pukkgrøft og stedlige løsmasser 

• Søknad om utslippstillatelse til kommunen 

• Utvidelse av renseanlegget 
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5. Nye hyttetomter 

5.1. Ledningsnett 

Figur 24 viser prosjekterte avløpsledninger fra 3 eksisterende hytter og 4 planlagte hytte-

tomter fram til infiltrasjonsanlegg. Strønde 335 og 336 er tilknyttet infiltrasjonsanlegget 

per i dag. Eksisterende ledningsnett ble lagt i 2021. Dimensjonen på eksisterende 

ledningsnett er ikke kjent. 

Planlagt ledningsnett for vannforsyning, og avløp til de 4 østligste hyttetomtene er vist i 

Figur 25.  

 

Figur 24: Utsnitt fra tegning H01(Lauvvang VAR consult). 
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Figur 25: Ledningsnett til hyttene og forslag til plassering av borebrønn. Utsnitt fra HB102 
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5.2. Vannforsyning 

5.2.1. Eksisterende vannforsyning. 

Eksisterende hytter i området har vannforsyning fra egen borebrønn. Registrerte 

borebrønner er vist i Figur 26. Vanngiverevne, boredyp etc. for registrerte brønner i 

området er vist i Tabell 20.  

 

Figur 26: Registrerte borebrønner i området er markert med blå sirkler. Fra ngu.no. 

 

 

 

 

 

 

199122 

53376 

78437 

78440 

33094 

27837 

31124 

79462 

53376 

49783 

62027 
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Tabell 20:Registrert informasjon om borebrønnene i området. Fra ngu.no. 

Brønn 

nr. 

Boredato Vanngiverevne 

(l/time) 

Dybde 

(m) 

Dybde til 

fjell (m) 

Borefirma 

119122 18.8.2020 2 000 60 2 Hallingdal Bergboring AS 

53376 28.8.2008 700 51 0 Hallingdal Bergboring AS 

27837 1.9.1997 250 65 2 And. Sjørholt 

78437 16.9.2013 6 500 63 2 Hallingdal brønn og 

graveservice AS 

31124 8.8.2001 1 500 95 2 Hallingdal Bergboring AS 

33094 25.5.2004 2 000 60 1,5 Hallingdal Bergboring AS 

78440 1.9.2013 250 99 3,5 Hallingdal brønn og 

graveservice AS 

79462 4.7.2012 Ikke oppgitt 100 Ikke 

oppgitt 

Bråten brønn og 

energiboring 

49783 9.10.2007 250 81 2 Hallingdal Bergboring AS 

62027 11.5.2010 10 000 120 2 Hallingdal Bergboring AS 

 

  



 

Rapport – VA-plan Storestølen 45 

5.2.2. Vannforsyning til nye hyttetomter 

Det planlegges at de 6 nye hyttene skal forsynes fra felles brønn(er) med foreslått 

plassering som vist på Figur 25. 

 

5.2.2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 

For forbruksvann legges følgende beregninger til grunn: 

Totalt antall pe:  30 

Spesifikt vannforbruk: 150 l/pe x døgn 

Lekkasje:   50 l/pe x døgn 

Døgnfaktor:   1,5 

Timefaktor:   5  

Maksdøgn Makstime Qmidl Qmidl
[l/s] [l/s] [l/s] [m3/døgn]

6 5 30 0,10 0,41 0,07 6,00

Antall enheter Ant. Pe pr. enhet Totalt antall pe

 

 

5.2.3. Alternativ vannforsyning 

Dersom det er vanskelig å finne vann ved boring av brønner er det et alternativ å koble 

vannforsyning til hyttene fra anlegget ved hotellet. Brønnen der har en kapasitet på 2,7 l/s. 

Det vil ikke være noe problem å koble disse hyttene dit med tanke på kapasitet ettersom 

dette utgjør et ekstra tillegg på 0,4 l/s for maks time. I tillegg planlegges det en tank for 

brannvann og utjevning. Det betyr at brønnen må kunne forsyne maks døgn som totalt 

med hytter og hotell er 0,48 l/s. 

 

5.2.3.1 Vannbehandling 

Det bør tas vannanalyser (se anbefalte parametere i Tabell 5) for å dokumentere 

råvannskvaliteten. Eventuell nødvendig vannbehandling bestemmes ut fra analyse-

resultatene. 
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5.2.4. Brannvann 

Planen ligger i et område med spredt bebyggelse hvor det benyttes tankbil. Planen er ikke 

av en slik størrelse eller fører til fortetting som gjør at området må defineres som 

tettbebygd. Tankbil skal fortsatt benyttes, og når det etableres et tappepunkt ved 

Storestølen Fjellhotell kan dette benyttes til fylling. 
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5.3. Avløpsanlegg 

5.3.1. Eksisterende renseanlegg 

Det eksisterende renseanlegget ble etablert i 2021, og er dimensjonert for 49 pe (inntil 10 

fritidsboliger), med inntil 3 måneders bruk per år.  

Anlegget består av følgende komponenter: 

• 1 slamavskiller på 4 m3 for hver hytte 

• Selvfallsledninger fra slamavskillere til pumpestasjon/støtbelaster 

• Infiltrasjonsanlegg på 252 m2 (7 x 36 m). 

Prinsippskisse for legging av infiltrasjonsrør er vist i Figur 27.  

5.3.2. Tilknytning av nye hytter 

De 6 nye hyttene skal knyttes til eksisterende renseanlegg. Ifølge oppdragsgiver Per Erik 

Johansen er 2 hytter (Strønde 335 og 336) tilknyttet anlegget per i dag. Eksisterende hytte 

Strønde 295 skal også knyttes til renseanlegget. Det må etableres slamavskiller på 4 m3 på 

hver hyttetomt. 

 

Figur 27: Prinsippskisse for legging av infiltrasjonsrør (Lauvvang VAR consult). 
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5.3.3. Eksisterende utslippstillatelse 

Det ble gitt utslippstillatelse fra Hol kommune 10.3.2021 (ref. 21/00281-6). 

 

5.3.4. Forurensningsproduksjon og resipientvurdering 

Forurensningsproduksjon og resipientvurdering er gjort i søknad om utslippstillatelse for 

renseanlegget. 
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5.4. Videre arbeid 

Ledningsnett: 

• Detaljprosjektere VA for nye hytter 

 

Vannforsyning: 

• Vanngiverevne og råvannskvalitet dokumenteres når brønnen er boret 

• Behov for flere brønner eller samletank/utjevning vurderes 

• Behov for vannbehandlingsanlegg vurderes ut fra analyseresultater 

 

Avløpsanlegg: 

• Tilstandsvurdering av eksisterende renseanlegg 
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6. Vedlegg 

6.1. Vedlegg 1: Brønnskjema Storestølen Fjellhotell 
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6.2. Vedlegg 2: Analyserapport ny brønn Storestølen Fjellhotell 2010 
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6.3. Vedlegg 3: Analyserapport gammel brønn Storestølen Fjellhotell 

2010 
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