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Forord 

Hovedplan for vannforsyning (HPV) tar utgangspunkt i politiske vedtatte målsettinger og har til 

hensikt å gi en samlet oversikt av status på vannforsyningssiden i Hol kommune. Den presenterer 

også framtidige behov for opprusting og utbygging av vannforsyningssystemene slik at abonnentene 

får en stabil og god vannforsyning. Planen viser også hvilke økonomiske konsekvenser dette får for 

Hol kommune. 

Gjeldene hovedplan vannforsyning er fra 2007-2015 og er grunnlag for denne planen. Hovedplan 

vann er uført parallelt med revisjon av hovedplan avløp og vannmiljø. På denne måten er 

forutsetninger, tiltak, handlingsprogram og rapportering i planene forsøkt samkjørt. 

Hoveddelen av arbeidet har foregått i perioden juni 2015 – februar 2016.  

Følgende har deltatt i hovedplanarbeidet:  

Guro Langslet Lilleslåtten 

Johanne Grydeland Sulejewski 

Bjørn Gauteplass 

Trygve Hagen 

Jan Ingvar Dokken 

Ole-Erik Dybsjord 

Edmund Steiro 

Julia Rauschenbach 

Magnus Skrindo og Magne Kløve fra Asplan Viak er engasjert som rådgiver. 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Formål 

Gjeldene Hovedplan Vannforsyning har planperiode 2007-2015. 

Mange av tiltakene i eksisterende plan er gjennomført. I tillegg er det stor utbygging av bl.a. hytter 

og ferieleiligheter i Hol kommune, slik at det er nødvendig å vurdere konsekvensene av planlagte og 

ønskede utbygginger mht. kapasitet til vannforsyningsanlegg og ledningsanlegg. I planarbeidet er det 

viktig å få vurdert kapasitetene til hovedvannkilder og tilgjengelige grunnvannsressurser. 

Gjeldene plan er derfor revidert og oppdatert.  

Hovedplan Vannforsyning (HPV) er en temaplan under kommuneplanen. 

Hovedplanen er kommunens redskap for overordnet styring på vannforsyningssektoren, noe som er 

et viktig grunnlag for kommunens budsjettering og økonomiplanarbeid. Hensikten med en revisjon er 

å oppdatere status for vannforsyningen og ut fra nye forutsetninger definere nye tiltak. Det skal 

gjøres nye vurderinger av behov for utbygging og andre tiltak for å gi en tilfredsstillende 

vannforsyning.  

Hensikten med denne hovedplanen er i korthet å oppdatere planen på følgende punkter: 

 Kartlegge status og endringer i regelverk og endringer i forutsetninger for vannforsyningen i 

kommunen 

 Sette opp status mht. gjennomførte tiltak siden forrige hovedplan vann 

 Klarlegge kommunens krav til vannforsyningen samt oppdatere standardkrav og 

målformuleringer 

 Vurdere gunstige løsninger for videre utbygging av vannforsyningen basert på dagens 

forutsetninger 

 Utforme en revidert handlingsplan med kostnader for kommunen 

 Gi et bilde på fremtidig avgiftsnivå 
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Hovedplanen vil konkret ta for seg:  

 Rammebetingelser: Oppsummerer kort hvilke internasjonale avtaler, nasjonale lover og 

forskrifter samt kommunale planer som setter rammene for vannforsyningen.   

 Målsettinger: Fastslår hvilke målsettinger som skal gjelde for vannforsyningen i kommunen i 

denne planperioden.  

 Kommunale forsyningsområder: Her er vannverk og forsyningssystem i alle de fire største 

kommunale forsyningsområdene vurdert. Nødvendige rehabiliteringer er klarlagt og det er 

satt opp en prognose for befolkningsutviklingen innen hvert forsyningsområde. Denne 

prognosen er så brukt videre til en dimensjoneringskontroll av vannverk og ledningsnett som 

følge av fremtidig belastning. Nødvendige tiltak innen hvert område er klarlagt.  

 Privat vannforsyning: Denne delen beskriver kort hvilke områder av kommunen som har 

privat vannforsyning der hvert enkelt vannverk forsyner såpass mange at det iht. 

drikkevannsforskriften er godkjenningspliktig. 

Foreslåtte tiltak i planperioden er så kostnadsvurdert og sammenfattet i en prioritert handlingsplan. 

Ut fra dette beregnes til slutt det nødvendige gebyrnivået for perioden.  

 

1.2 Planhorisont 

Planperioden er fra 2016 til 2028 

Prognoser for befolkning, vannforbruk og utbygging av infrastruktur er utarbeidet for en periode på 

12 år.  Siden det for tiden er store utbygginger i Hol kommune, er det vanskelig å se lengre frem i tid 

enn dette. Det er likevel gjort vurderinger av vannforbruk frem til 2040.   

For hovedledninger kan levetiden være 80-100 år og det er da naturlig å se noe lengre fram i tid ved 

tiltak knyttet til hovedledningsanlegg. 

I handlingsplanen med angivelse av tiltak med utførelsesår er en horisont på 12 år benyttet. 

Hovedplanen revideres med bakgrunn i dette ved behov. 

Dette sikrer at kommunen har en oppdatert hovedplan slik at langsiktig planlegging blir ivaretatt og 

endringer i forutsetninger kan innarbeides i planen. 
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1.3 Prinsipp for planstruktur og myndighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Planstruktur – Hovedplan vann 
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2 RAMMEBETINGELSER 

2.1 Internasjonale avtaler og retningslinjer 

Norge forplikter seg til å følge noen direktiver fra EU gjennom EØS avtalen. En av de som angår 

vannforsyningen er Drikkevannsdirektivet. Hensikten med dette direktivet skal være å beskytte 

menneskelig helse mot uheldige effekter som følge av forurensninger av vann, som er ment som 

drikkevann, ved å sørge for at det er sunt og rent. Direktivet er bakgrunnen for den oppdaterte 

drikkevannsforskriften.  

2.2 Drikkevannsforskriften 

Den til enhver tid siste versjon av Drikkevannsforskriften er det viktigste dokumentet for en 

vannverkseier. Forskriften gjør vannverkseieren ansvarlig for sikker leveranse av et hygienisk, trygt og 

bruksmessig godt vann i tilstrekkelige mengder.  

Forskriften regulerer blant annet følgende forhold: 

 Forbud mot forurensing av vannforsyningssystem. Vannverkseiers plikt til å beskytte 

drikkevannskilder mot forurensning. 

 Godkjenning av vannverk. Godkjenning gis av Mattilsynet som også er tilsynsmyndighet. 

 Sikkerhet/beredskap. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne levere 

tilstrekkelige mengder vann under både normal drift og under kriser. 

 Vannkvalitet – krav til parametere. Forskriftene angir grenseverdier for mer enn 50 ulike 

parametere og hvordan vannkvaliteten skal kontrolleres ved jevnlig prøvetaking og analyse 

Det er satt konkrete krav til vannkvaliteten når det leveres forbruker. 

 Vannbehandling og bruk av kjemikalier 

 Internkontroll. Vannverkseier skal etablere og føre internkontroll for etterlevelse av 

drikkevannsforskriften. 

 Opplysningsplikt. Vannverkseier plikter uoppfordret å gi informasjon til mottakerne av 

vannet ved endringer eller helsemessig risiko ved vannkvaliteten. 

Drikkevannsforskriften gjelder for alle godkjenningspliktige vannverk, også private. 
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2.3 Andre relevante lover, forskrifter og veiledere 

 

Helsemessig og sosial beredskap (LOV-2000-06-23-56: Lov om helsemessig og sosial beredskap) 

Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp 

og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. 

Drikkevannsforskriften er også hjemlet her.  

Matloven (LOV-2003-12-19-124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.) 

Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og 

forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon.  

Helsetjenesten i kommunen (LOV 1982-11-19-66: Lov om helsetjenesten i kommunene.)  

Drikkevannsforskriften er hjemlet i loven.  

Vannressursloven (LOV 2000-11-24-82, Lov om vassdrag og grunnvann) 

Loven omhandler blant annet konsesjonspliktige tiltak, vannuttak og minstevannføringer, 

erstatningsansvar og ekspropriasjon. 

Brannvann (LOV-2002-06-14-20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 

om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).  

Loven gir grunnlaget for kommunen sine plikter bl.a. i forhold til slokkevann fra 

vannledningsnettet. Forskrift og veileder om brannforebyggende tiltak og tilsyn omhandler 

dette nærmere. 

Gebyrer (LOV-1974-05-31-17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter) 

Vannforsyningsgebyr fastsettes etter reglene i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og 

forurensningsforskriften del 4A. Loven, med tilhørende forskrifter gir kommunestyret rett til 

å vedta regler for innkreving av vann- og kloakkavgifter (tilknytnings- og årsavgifter). 

Kommunale vass- og avløpsanlegg (LOV-2012-03-16-12 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg) 

Loven tar for seg eierskapet ved nybygging, utbygging, utvidelse, sammenslåing, overtagelse 

eller salg av VA-anlegg. 

Teknisk forskrift og veileder til Plan og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71: Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling)  

Forskrift og veileder inneholder funksjonskrav og tekniske krav til vannforsyningsanlegg.  

IK-MAT forskrift 

Forskrift som skal sikre at internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen utføres. 

Tilsynsmyndighet er Mattilsynet. 

HMS forskrift (Helse, miljø og sikkerhet) 

Forskrift som skal sikre at internkontroll for å sikre at Arbeidsmiljøloven holdes. 

Arbeidstilsynet er tilsynsmyndighet. 
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Forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv. 

Forskriften medfører krav om beredskapsplanlegging på grunnlag av risiko- og 

sårbarhetsanalyse for vannverket. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 

Standard vilkår som regulerer ansvarsforholdene mellom kommune og abonnent og krav til 

teknisk utførelse av sanitærinstallasjoner og private VA-anlegg. Regelverket gjøres gjeldende 

ved vedtak i den enkelte kommune, eventuelt med lokale tilpasninger.  

Europeiske standarder 

En rekke europeiske standarder er gjort gjeldende for EU/EØS land. Noen av disse er grove og 

vil fungere som rammevilkår eller veiledere. Andre er meget detaljerte, for eksempel 

produktstandarder. Enkelte av standardene påvirker utforming og drift av vannverk i Norge. 

VA-miljøblad utgitt av Norsk Vann/NKF 

VA-miljøblad utgis av Norsk Vann og NKF i fellesskap. Bladene inneholder tekniske løsninger 

for vann og vannforsyningsanlegg. Ordningen startet i 1997 og suppleres hvert år med nye 

blad. 

Veiledere fra Folkehelseinstituttet 

Folkehelseinstituttet ga på 80-tallet ut en rekke veiledere for ulike sider av vannforsyningen. 

Disse er i dag erstattet av Folkehelseinstituttets den omfattende veiledningen 

”Vannforsyningens ABC” som er gjort tilgjengelig via internett på fhi.no. 

 

2.4 Lokale retningslinjer og forskrifter 

 

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Hol kommune  

Forskriften gir bestemmelser om betaling av gebyr for de vann- og avløpstjenester kommunen 

leverer. 

VA-norm for Hol kommune 

Se www.va-norm.no med lokale bestemmelser for Hol kommune. VA-normen gir føringer for 

oppbygging av ledningsanlegg for vann i kommunen.  

 

  

http://www.va-norm.no/
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2.5 Kommunale rammevilkår 

 

Hovedplan vann er en temaplan under kommuneplanen og det er derfor viktig at den er i samsvar 

med intensjonene i Kommuneplanens samfunnsdel (2010 – 2022) og til Kommuneplanens arealdel 

(2014 – 2025). Andre planer som det er viktig å ta hensyn til ved revidering av denne hovedplanen er 

Hovedplan for avløp og vannmiljø (HPA), samt kommunens ROS-analyse (Risiko og sårbarhet). 

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2022  

Følgende målsettinger/prinsipper i kommuneplanen har innvirkning på hovedplanen:  

 Utbygging av boligfelt i kommunens tettsteder / større mangfold i boligtilbud krever sikker 

vannforsyning. 

 Tilrettelegging for attraktive næringsareal krever planlegging av sikker vannforsyning. 

 Standardheving og fortetting av hyttegrender krever planlegging av forsvarlig vannforsyning. 

 Videreutvikling av Geilo som turistdestinasjon og nasjonalparklandsby krever god planlegging 

av infrastruktur, også når det gjelder vannforsyning. 

 Visjon og målsetting om god folkehelse og samfunnssikkerhet setter krav til levering av 

tilfredsstillende vannkvalitet og god sikring av vannforsyningskilder/ renseanlegg og 

ledningsnett. Uønska hendelser skal forebygges og evt. skadevirkninger av uønska hendelser 

skal reduseres. 

 Vann og vassdragsområder skal ivaretas gjennom bærekraftig, helhetlig arealforvaltning. 

 Utbyggingsavtaler: ”Hol kommune vil bruke utbyggingsavtale som verktøy ved bolig- og 

turistutbygging når dette kan bidra til å sikre at utbygging blir gjennomført i samsvar med 

kommuneplanen og kommunens utbyggingspolitikk”. 

 

Kommuneplanens arealdel  2014 – 2025 

Planen viser nye utbyggingsområder for boliger, næringsutvikling og hytteutbygging. Det er viktig at 

en ved revisjon av hovedplan for vannforsyning tar høgde for vannforsyningsbehov og –levering i 

kommende 12-års periode. 

Kommunedelplan for Geilo: Denne planen ble vedtatt i 2010 og medfører godkjenning av nye 

utbyggingsområder for næringsvirksomhet, for plassering av boligfelt og annen utbygging som krever 

framtidsretta planlegging av infrastruktur, herunder vannforsyning.  

Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2016 – 2028 

Denne hovedplanen skaffer oversikt og klarlegger status for avløp og vannmiljøet i kommunen. HPA 

er under revidering og planene blir derfor samkjørt med hverandre. Spesielle forhold der samkjøring 

er viktig er særlig inntak til drikkevann.  

ROS-analyse (Risiko og Sårbarhet), revidert 2014  

Omtaler risiko og sikkerhet ved kommunens større vannverk og krav til planlegging av 

leveringssikkerhet, krav til tilfredsstillende kvalitet, krav til rensetiltak (barrierer) og krav til 

reservevannforsyning. 
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Befolkningsprognosene for planperioden baserer seg i stor grad på utbyggingsplaner innenfor 

forsyningsområdene i henhold til kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Geilo. For en del 

områder foreligger det konkrete planer om hvor mange hus/hytter/leiligheter og lignende som skal 

bygges. For områdene der dette ikke foreligger er det i samarbeid med kommunens arealplanleggere 

estimert et antall som sannsynligvis bygges i løpet av planperioden.  

 

2.6 Annet bakgrunnsmateriale 

 

I tillegg har følgende dokumenter vært viktige under revideringen. 

 Hovedplan Vannforsyning Hol kommune, 2007 - 2015 

 Driftsdata kommunale vannverk 

 Diverse opplysninger fra drifts- og vedlikeholdsavdelingen 

 GisLine ledningsdatabase 

 Data fra MATS, VREG 
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3 MÅLSETTINGER FOR VANNFORSYNINGEN 
 

3.1 Hovedmål 

 

Hvert av hovedmålene er videre delt inn i konkrete delmål:  

A. Nok vann 

 Alle kommunale vannverk skal med en eller (samkjøring av) flere kilder kunne forsyne den 

enkelte forbruker med det vann han til enhver tid har behov for. Herav unntas hagevanning, 

hvor det må kunne godtas tidvise restriksjoner. 

 Det skal være nok vann til all eksisterende og planlagt boligbygging innenfor 

forsyningsområde. 

 Kommunen skal levere nok forbruksvann til alt ønsket industriforbruk og annen 

næringsvirksomhet innenfor forsyningsområdet. Vannavgift for denne type forbruk betales 

etter kubikkmeterpris målt med vannmåler. 

 Det skal kunne leveres tilstrekkelig brannvann til boligformål på kommunalt hovednett. 

 Vanntrykket skal ved normal drift være mellom 20 og 90 mVs. For nye områder skal trykket 

være mellom 30-80 mVs. 

 Det skal ikke forekomme undertrykk i nettet ved spyling eller brannvannsuttak. 

B. Godt vann 

 Alle kommunale vannverk skal tilfredsstille kravene i Drikkevannsforskriften. 

 Drikkevann til kommunens innbyggere som ikke er tilknyttet kommunale vannverk skal ha 

hygienisk tilfredsstillende kvalitet. For å få byggetillatelse for bolighus og hytter må det være 

avklart at det finnes en god vannforsyning som ikke er i konflikt med kjent aktivitet nå og i 

fremtiden. Saksbehandlingsrutiner som avklarer og forebygger konflikter mellom 

drikkevannsinteresser skal følges. 

 Utslipp fra spredt bosetning skal bare være tillatt der det klart ikke er konflikt med inntak av 

drikkevann (også brønner og borehull). Utslippet skal oppfylle kravene i 

forurensningsforskriften, utslippstillatelsen og lokal forskrift for Hol kommune. 

 Etablerte kommunale og private vannverk som forsyner minst 20 husstander/hytter eller 

minst 50 personer, næringsmiddelvirksomhet eller helseinstitusjon skal være godkjent av 

godkjenningsmyndighetene (Mattilsynet). 

 Vannkvaliteten i godkjenningspliktige vannverk skal kontrolleres regelmessig ved prøvetaking 

i kilde, behandlingsanlegg og på nett etter oppsatt prøvetakingsprogram. Dette baseres på 

krav i drikkevannsforskriften og er iht. internkontrollsystemet. 
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C. Sikker vannforsyning 

 Alle kommunale vannverk som forsyner mer enn 50 personer eller 20 boliger/hytter skal ha 

utpekt reservevannkilde eller ha annen form for krisevannforsyning.  

 Alle reservevannforsyningsanlegg skal minst være sikret med en hygienisk barriere. 

 Alle kommunale vannverk som forsyner mer enn 50 personer eller 20 boliger/hytter skal 

sikres hygienisk med to uavhengige barrierer. Minst en av disse skal sørge for at vannet blir 

desinfisert eller på annen måte behandlet for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe 

smittestoffer. Dersom råvannskvaliteten og beskyttelsen av kilden er så god at desinfisering 

ikke er nødvendig, kan det i hvert enkelt tilfelle godtas at desinfiseringsutstyret kun er i 

beredskap. 

 Avbrudd i vannforsyningen på dagtid skal ikke ha varighet over 4 timer, og ikke oftere enn 

maks. 1 gang pr. mnd. I boligområder skal ledningsbrudd i hovedsak repareres på dagtid. 

 For ekstra sikkerhet på forsyningsnettet bør det legges ringledningssystemer hvor det er 

mulig og økonomisk forsvarlig. 

 Sikkerhets- og beredskapsplanen for drikkevannsforsyningen skal oppdateres årlig dersom 

endringer i forsyningssystemet.  

 

D. Effektiv vannforsyning 

 Det skal hvert år utarbeides fullstendig årsrapport og regnskap for vannverkene. 

 Det er en forutsetning at totalkostnadene for vannverkene dekkes av vannavgiftene. 

Vannforsyningen skal være 100 % selvfinansierende. Utbyggingsavtaler 

kan brukes ved planer som direkte utløser større behov for nytt/utvidet 

vannforsyningssystem. 

 I løpet av planperioden skal lekkasjenivået reduseres til under 30 % av 

middelforbruket for alle kommunale forsyningsområder. 

 

 

  

 

  



         Hol kommune  

Hovedplan Vannforsyning 2016-2028  17 
 

4 EKSISTERENDE VANNFORSYNING 

 

4.1 Kommunal vannforsyning Geilo 

 

Størsteparten av innbyggerne og virksomhetene på Geilo er i dag tilknyttet det kommunale 

vannforsyningsnettet, forsynt fra Geilo Nye Vannverk beliggende helt vest i forsyningsområdet. 

Vannforsyningssituasjonen på Geilo er veldig spesiell i og med det store innslaget av turistbedrifter 

og private hytter/leiligheter i området. Befolkningen blir mer enn fordoblet i høysesongen som 

vinter- og påskeferie. Dette gjør det også vanskelig å vurdere økt vannforbruk i forsyningsområdet, 

men en slik vurdering er nødvendig for å kunne si noe om fremtidig dimensjonering av vannverk og 

kommunalt nett.  

Det er utført en betydelig rehabilitering av vannverk og ledningsanlegg i sist planperiode, samt at det 

er kommet opp flere høydebasseng i privat regi siste 10 år.   
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4.1.1 Forsyningsområdet 

 

Forsyningsområdet er vist på Figur 2 og tegning HB101. Området er tilnærmet sammenfallende med 

rensedistrikt for Geilo RA. Det er vist de ulike forsyningsområdene og trykksonene i 

forsyningsområdet, illustrert med forskjellige farger.  

 
Figur 2. Forsyningsområde/rensedistrikt Geilo  
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4.1.2 Vannkilde 

 

Hovedvannkilden for Geilo Nye Vannverk er i dag grunnvann som hentes opp fra seks brønner i 

vestenden av Ustedalsfjorden, markert som GVAN på tegning HB101. Brønnene er løsmassebrønner 

og ble etablert i henholdsvis 1996 og 2008. Brønnene er dimensjonert for et maksimalt uttak på cirka 

68 l/s.  Det foreligger ikke data fra brønner og anlegget i driftsfasen, og en kjenner derfor ikke til 

hvordan kapasiteten for de enkelte brønnene har utviklet seg over tid. 

Vannverket står overfor en problemstilling hvorvidt et økt uttak vil redusere oppholdstiden til et 

kritisk nivå. Det vil være viktig å opprettholde en hygienisk barriere i akviferen ved 

produksjonsbrønnene, se eget notat (AsplanViak, Vurdering av kapasitet for brønner og 

grunnvannsforekomst, 2015). 

Fra grunnvannsbrønnene transporteres vannet til behandlingsanlegget på Lia ved Fekjo. 

Vannbehandlingen består av lufting, pH justering og UV behandling. Dette gjøres ved å pumpe 

grunnvannet åpent inn i 4 alkaliske filtre bestående av knust marmor. Videre filtreres vannet 

gjennom marmoren, hvor det der blir pH-justert, alkaliteten øker og vannet tilføres kalsium. Videre 

strømmer vannet gjennom UV-lampene som desinfiserer.  

Vannet blir lagret i et basseng på 90m3 før det blir pumpet ut på nettet og til høydebassengene 

GLOVHB1 Haugeplass og GLOVHB2 Vestlia. Ved utvidelse av vannverket i 2009 ble det av Cowi AS 

teoretisk beregnet at forsyningspumpene ved vannverket har en kapasitet mellom 60 og 64 l/s. 

Geilo Nye Vannverk tilfredsstiller kravet i drikkevannsforskriften om to hygieniske barrierer. 

Vannkvaliteten fra vannverket er veldig god. Alle prøver overholder kravene i drikkevannsforskriften. 

Faktisk er kvalitetskravene for drikkevann overholdt allerede som råvann. pH verdiene er også bra, 

stort sett innenfor de anbefalte grensene for å få minst mulig tæring i systemet (8,0 – 8,5).   

 

4.1.3 Reservevannkilde 

 

Reservevannkilden for Geilo er Budalsvannet som var i bruk inntil Geilo Nye Vannverk ble etablert i 

1996. Dette er den eneste fullverdige reserve vannkilden til Geilo, men den krever en oppgradering 

og grundig testing før den tas i bruk. Vann kan overføres fra Budalsvannet til det gamle 

behandlingshuset i Havsdalen (GLOVHB3), der det må bli silt og UV-behandlet før det sendes ut på 

nettet mot Geilo sentrum. I HB3 er det også kloreringsutstyr i beredskap. Oppgraderingen av dette 

reservevannsystemet er et arbeid som må prioriteres i starten av denne planperioden. 

Geilo Vannverk (privat), som har grunnvannsbrønner i Havsdalen, er en vannkilde som Hol kommune 

har avtale om å få benytte seg av ved behov. Kapasiteten til dette er 564 m3/d og anlegget har 

marmorfiltrering og klor som vannbehandling. Kapasiteten til Geilo Vannverk er derimot ikke stor nok 

til å være en reservevannkilde, og derfor kun en midlertidig nødvannskilde. 
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4.1.4 Forsyningssystemet 

 

Forsyningssystemet på Geilo består av ledningsnett, høydebasseng og pumpe- og 

trykkøkningsstasjoner. Hver av disse delene er viktig for at vannforsyningen skal fungere 

tilfredsstillende og derfor er de nevnt hver for seg i avsnittene under. 

Ledningsnett 

Ledningsnettet på Geilo utgjør cirka 85 km kommunale vannledninger. Størsteparten av ledningene 

er plastledninger (PVC/PE) av relativt nyere dato (etter 1970). Omtrent 16 % er støpejerns-/stålrør.  

 
Figur 3. Type vannledninger i kommunalt ledningsnett Geilo (Gisline, pr 2013).  

Det er to overføringsledninger som går ut fra Geilo Nye Vannverk: en 250mm PE sjøledning mot 

GLOVHB2 Vestlia og en 150mm STJ/160 mm PVC ledning mot Geilo sentrum. Disse ledningene 

forsyner høydebassengene GLOVHB1 og GLOVHB2 samt abonnentene direkte. Hovedledningene og 

bassengene er koblet sammen via en overføringsledning over Usteåne ved skileikområdet (250 mm 

STJ) og en ledning ved Geilo Bru (110 mm PVC). Dette for å bedre leveringssikkerheten i systemet. 

Hele dette forsyningsområdet er definert som trykksone 0. Statisk trykk er her tilsvarende 

bassengene GLOVHB1 og GLOVHB2, cirka kote 860. Men pga. av pumping fra vannkilden er trykket ut 

fra vannverket opp mot kote 890. Det er tilknyttinger mellom kote 730 og 830. Dette gir et høyt trykk 

i deler av trykksone 0. Reduksjon av trykket i deler av trykksone 0 er et godt tiltak for å redusere 

lekkasjer. En må vurdere om en kan redusere trykket i delområder i trykksone 0 hvor det i dag er 

høyt trykk.   

Lien-området helt i øst er en egen trykksone der statisk trykk er cirka kote 815, med 

forsyningsområde 730-790.   

Fra trykksone 0 pumpes så vannet videre opp mot de høyereliggende delene av forsyningssystemet, 

som f.eks. Havsdalen, Geilohovda, Budalslie og Skurdalsåsen/Kikut ved hjelp av 

trykkøkningsstasjoner.  

Tegning HB101 viser de ulike trykksonene.  
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Høydebasseng 

Det er i dag fem kommunale basseng på Geilo: 

Tabell 1 Kommunale høydebasseng, Geilo 

Basseng Plassering Kote (fullt) Forsyner Byggeår Størrelse  Type 

GLOHB1 Haugeplass  859  Trykksone 0 1955-1960 554 m
3 

Betong plasstøpt 

GLOHB2 Vestlia  860  Trykksone 0 1996/97 757 m
3 

Betong plasstøpt 2 * 378,5 m
3 

GLOHB3 Havsdalen  989  Trykksone 3B 
Havsdalen  

1987 54 m
3 

Betong plasstøpt 

GLOHB4 Geilohovda 1055  Trykksone 5 
Geilohovda 

2005 750 m
3
 Betong, sirkulært av 

betongelementer 

GLOHB6 Budalslie 963  Trykksone 4 
Budalslia 

2013 35 m3 Glassfibertank   

GLOHB8 Blomset 975  Trykksone 2 
og 3 Blomset 

2015 30 m3 Glassfibertank    

 

De eksisterende bassengene utgjør et totalt volum på 2180 m3. Ved eventuelt brudd i 

vannforsyningen utgjør totalvolumet av disse bassengene cirka. 18 timer forsyning i høysesongen ved 

dagens forbrukssituasjon.  

I trykksone 0 som forsynes av GLOVHB 1 og GLOVHB2 er volumet 1311 m3. Cirka 60 % av 

tilknyttingene er i trykksone 0.   

Alle høydebasseng er i bra stand, Geilohovda og Budalslie er utbygd privat og overtatt i 2013. 

Blomset vil bli overtatt i 2016.  

I tillegg er det et basseng på 90 m3 i forbindelse med Geilo Nye Vannverk. 

Vannmengden i GLOVHB1 Haugeplass, GLOVHB2 Vestlia og GLOVHB4 Geilohovda er tilstrekkelig i 

forhold til dagens brannvannskrav til større enheter, som er 50 l/s i en time (180 m3). De nye 

bassengene i Budalslia og Blomset har ikke brannvannsreserve. Disse forsyner kun hytter, og 

bassengene er godkjent av Hol kommune selv om de kun har utjevningsvolum.  

I tillegg er det flere store og små høyde-/utjevningsbasseng som er private, med Geilo Fjellandsby 

som det største, med en kapasitet på 750 m3.  

Tabell 2 Private høydebasseng 

Basseng Plassering Kote (fullt) Forsyner Byggeår Størrelse Type 

GLOHB16 Kikut 
Fjellgrend 2 

980  Trykksone 2B 
Kikut  

2006   80m
3
 Liggende glassfibertank  

GLOHB19 Geilo 
Fjellandsby 

1063  Trykksone 4B 
Kikut 

2006 750 m
3 

Betong stikulært av 
betongelementer 

GLOHB5 Uthusslåtta   - Under 
bygging 

  

 

Totalt volum i forsyningsområde Geilo er derfor over 3000 m3. 

Med dagens tilknytninger har en god forsyningssikkerhet i forhold bassengvolum. Men det kan 

vurderes å etablere styringssystem for å sende vann tilbake fra GLOVHB4 Geilohovda til trykksone 0 

for å øke forsyningssikkerheten i trykksone 0.  
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Pumpe-/trykkøkningsstasjoner 

På Geilo er det trykkøkningsstasjon i vannverket som forsyner hovednettet. I tillegg er det ekstra 

trykkøkningsstasjoner som forsyner de høyereliggende områdene. Alle trykkøkningsstasjonene og 

trykksoner er vist på oversiktstegning HB101.  

Tabell 3 Kommunale trykkøkningsstasjoner, Geilo  

Stasjon Plassering Trykksone/forsyner St. trykk (moh) 

GLOVP1 Haugeplass Forsyner GLOHB1 Haugeplass  

GLOHB1 I HB1 Forsyner GLOHB3 Havsdalen >990 

GLOVP2 Haugeplass Løfter til GLOVP3  

GLOVP3 Øst for Havsdalssenteret Forsyner GLOHB4 Geilohovda >1055 

GLOVP4 Luten  Trykksone 1 Budalslia  
Trykksone 2* og 3 Blomset 
GLOVP5 Budalslia, GLOVHB8 Blomset 

905 Budalslia 
975 Blomset 

GLOVP5 Budalslia  Trykksone 2-1* og 2 Budalslia 
GLOHB6 Budalslia 

963 

GLOVP6 Budalslia Trykksone 3-1*, 3* og 4 Budalslia 
GLOVP7 Øvre Budalslia  

1045 

GLOVP7 Øvre Budalslia Trykksone 5 Budalslia  1080 

GLOVP8 Prestholtvegen Trykksone 5 Havsdalen 1070 

GLOVP9 Havsdalsenteret Trykksone 4B Havsdalen 1010 

*Forsyning via reduksjonsventil. 

I tillegg er det en liten trykkøkningsstasjon ved Verpe som ikke er i god stand. Alle øvrige 

trykkøkningsstasjoner er i god stand.  

Det finnes en rekke pumpestasjoner opp til Kikut som pr i dag er private, men som på sikt kan bli 

overtatt av kommunen.  

Tabell 4 Private trykkøkningsstasjoner, tilknyttet kommunalt vannforsyningssystem.  

Stasjon Plassering Trykksone/forsyner St. trykk (moh) 

GLOVP10 Uthusslåtta Trykksone 1 Uthusslåtta 890 

GLOVP1A Ivarstølen Trykksone 1A Skurdalsåsen 
GLOVP2A 

925 

GLOVP2A Kikut Nord Trykksone 2A Skurdalsåsen 
GLOVP3A 

980 

GLOVP3A Kikut Trykksone 3A Skurdalsåsen 1050 

GLOVP1B GLOHB2 Vestlia Trykksone 1B Skurdalsåsen 
GLOVP2B 

905 

GLOVP2B Øvrestølen Trykksone 2B Skurdalsåsen 
GLOHB16 Kikut Fjellgrend 

980 

GLOVP3B GLOHB16 Kikut 
Fjellgrend  

Trykksone 3B Skurdalsåsen 
GLOVP4B og GLOV4C 

1025 

GLOVP4B Geilo Fjellandsby Trykksone 4B Skurdalsåsen 
GLOHB19 Geilo Fjellandsby 

1063 

GLOVP4C Kikut Fjellgrend Trykksone 4C Skurdalsåsen 1065 

GLOVP5B Geilo Fjellandsby Trykksone 5B Skurdalsåsen 1105 

GLOVP5C Geilo Fjellandsby Trykksone 5C Skurdalsåsen 1085 

Det er også montert omløpsventil i GLOVP4B, slik at høgdebasseng GLOHB19 Geilo Fjellandsby kan 

forsyne tilbake til trykksone 3B. Denne er stengt ved vanlig drift.  
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4.1.5 Tiltak forrige planperiode, Geilo 
 

Tilnærmet alle tiltakene satt opp i forrige hovedplan er gjennomført. Det gjenstår å føre videre 

hovedledning i Hegnavegen, frem til Dr. Holms hotell. Dermed vil en også få et enda bedre 

ringledningssystem i sentrum. 

Tabell 5 Status tiltak fra planperiode 2008-2015.  

Tiltaksnr Beskrivelse Status 

I-03 Ny vannledning Rønsgård – dr Holms Utført 2/3 av strekningen.  

I-04 Rehabilitere vannledning ved 
Øen (grandeledningen) 

Ikke utført 

I-06 Utvidelse av Geilo Nye vannverk Utført 

I-07 Ny vannledning Øen – Lien Barnehage Utført, men foreløpig ikke ført helt 

frem i Lien  

I-08 Rehabilitering av gamle ledninger, videre i 
perioden utover de konkrete i 06/07. 

Kontinuerlig 
fra 08 

I-11 Rehabilitering ledningsnett Geilo sentrum Utført ifm gatebruksplanen 

I-12 Rehabilitere ledning Nye Havsdalsveien Utført  

I-14 Ny vannledning Rønsgård – Rv. 7 Utført 

I-16 Ny vannledning Esso – Øyo - Øen   Ikke aktuell å gjennomføre.  

 

 
Bilde 1. Rehabilitering av vann- og avløpsledningsanlegg langs Nye Havsdalsvegen, utført 2014-2015. 
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4.2 Kommunal vannforsyning Hol 

 

4.2.1 Forsyningsområdet 

Hol vannverk forsyner cirka. 170 husstander og 5 hytter i tillegg til diverse næringsbygg og 

institusjoner.  

Forsyningsområdet er vist på Figur 4 og tegning HB102. Området er sammenfallende med 

rensedistrikt for Hol renseanlegg.    

 
Figur 4. Forsyningsområde/rensedistrikt Hol.  

 

4.2.2 Vannverk 

 

Hol vannverk har siden desember 1993 vært forsynt fra en grunnvannsbrønn ved Smestad. Kildens 

maksimale kapasitet er 9 l/s. Grunnvannet i Hol er surt (har lav pH), men har god hygienisk kvalitet. 

Vannet har for mye kullsyre (fritt CO2), og dette medfører tæring i husinstallasjoner, som rør og 

armaturer i kobber og messing. For å unngå dette må vannet behandles før det sendes ut til 

forbrukerne. Lut (NaOH) fjerner fritt CO2 og benyttes i dag som vannbehandling ved Hol vannverk. 

Ved å tilføre små mengder lut øker mengden av natrium i vannet. Etter forskrift om vannforsyning og 

drikkevann, er veiledende mengde for natrium i drikkevann 20 milligram per liter (20 mg Na/l). 

Råvannet har 1,7 mg Na/l, men etter lutdosering øker verdien i drikkevannet til 15-20 mg/l.  Lut 

medfører også at alkaliteten i vannet (bufferevne) øker noe – slik at pH nivå på nettet blir mer stabilt. 
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Det tas jevnlig prøver av både råvann og behandlet vann i Hol vannverk. Vannkvaliteten er veldig bra 

fra råvannskilda. Målingene ligger stabilt, langt under grenseverdiene for de aller fleste parameterne 

det måles på, hvis en ser bort fra pH verdiene.  

pH-verdiene for rentvann ligger i nedre del av grenseområdet og stabilt litt under det anbefalte 

nivået på 8 – 8,5. Lut-dosering, som er eneste behandlingsmåte i dag, øker ikke pH riktig så mye som 

ønskelig. pH i råvannet ligger normalt på rundt 6,6. Vannbehandlingen må altså oppgraderes til å øke 

pH mer enn det lutdoseringen gjør i dag. Samtidig er det ønskelig med en enklere og mer stabil 

behandlingsmetode. Ny behandlingsmetode (marmorfilter og UV-behandling) var oppført som tiltak i 

forrige planperiode, og videreføres til neste planperiode. 

 

4.2.3 Krisevannkilde 

 

For Hol finnes det ikke noen reservevannkilde som står klar til bruk. Ved vannforsyningsbrudd kan 

man pumpe vann fra elva og inn i vannbehandlingshuset hvor man behandler vannet med UV før 

man pumper det videre inn på nettet. Ved forurensning i elva og grunnvannskilden må det kjøres 

vann med tankbil. 

 

4.2.4 Forsyningssystem 

 

Ledningsnett 

Alle ledningene er av relativt ny dato (etter 1965) og består stort sett av PEH og PVC materiale med 

dimensjon 50 - 160 mm. Ledningsnettet er av varierende kvalitet og mye av nettet i Høgehaugsfeltet 

blir utskiftet i løpet av 2016. 

Fra grunnvannsbrønnen pumpes vannet til vannbehandlingsanlegget og videre til nett/høgdebasseng 

HOLHB1 samt til HOLHB2 via trykkøkningsstasjonen HOLVP1, jfr. tegning HB102 og Figur 4.  

Høydebasseng og trykkøkningsstasjoner 

Hol vannverk har to høydebassenger i bruk.  

Tabell 6 Kommunale høydebasseng, Hol 

Basseng Plassering Kote (fullt) Forsyner  Byggeår Størrelse Type 

HOLHB1 Prestegard Cirka 610  Trykksone 0 - 200 m
3 

Betong plasstøpt 

HOLHB2 Nestegard Cirka 654  Trykksone 1 - 150 m
3 

Betong plasstøpt
 

 

Samlet sett har bassengene sikkerhetsvolum tilsvarende cirka 1,5 døgn forsyning (middelforbruk).     

Tabell 7 Kommunale trykkøkningsstasjoner, Hol 

Stasjon Plassering Trykksone/forsyner St. trykk (moh) 

HOLVP1 Nerolsvegen Forsyner HOLHB2 Nestegard, trykksone 1 >654 

HOLHB1 I HOLHB1 Forsyner cirka 10 hus, trykksone 2  Cirka 640 

HOLHB2 I HOLHB2 Trykksone 3 Cirka 680 
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4.2.5 Tiltak forrige planperiode, Hol 

 

Tabell 8 Status tiltak fra planperiode 2008-2015. 

Tiltaksnr Beskrivelse Status 

I-01 Ny vannledning, Hagafoss Ikke utført 

I-02 Rehabilitere vannledning Tuftehuset – 

Reinebu, Hol 

Ikke utført–skal videreføres  

I-09 Oppgradering Hol Vannverk, inkl ny brønn Ikke utført–skal videreføres 

I-10 Rehabilitere ledningsnett Høgehaug Pågår, utføres i 2015/16 

I-17 Utvidelse av HB Hol Ikke utført – ikke aktuelt 

 

I Hol har rehabilitering av ledningsanlegget i Høgehaug boligfelt blitt prioritert. Dette er en 

omfattende rehabiliteringsjobb. Det har vist seg under utførelsen av rehabiliteringen at tilstanden til 

eksisterende anlegg er svært dårlig, og nytt ledningsanlegg er påkrevd.  

 

 
Bilde 2. Øverste bilde viser den gamle, kommunale kummen fremfor Hol bo og behandlingssenter, der vann- og 
avløpsledning er i samme kum og ledningene delvis neddykket i grunnvann. Bildene under viser ny brannvannskum og ny 
separat spillvannskum.  
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4.3 Kommunal vannforsyning Hovet 

 

4.3.1 Forsyningsområde  

Vannverket i Hovet forsyner cirka 135 husstander og 24 fritidsboliger i tillegg til institusjoner og 

næring. 

Forsyningsområdet er vist på Figur 5 og tegning HB103. Området er sammenfallende med 

rensedistrikt for Hovet RA.   

 
Figur 5. Forsyningsområde/rensedistrikt Hovet.  

 

4.3.2 Vannverk 

 

Det er etablert to hovedbrønner i grusforekomsten ved Tiuløken i 2003. Brønnene er 12 meter dype.  

Det er lagt restriksjoner for bruk av tilsigsområdet for brønnene. 

Resultatet fra langtidsprøvepumping før etablering av produksjonsbrønnene viste at 

grunnvannsbrønnene har tilstrekkelig kapasitet, meget god bakteriologisk kvalitet og vannet er også 

av god kvalitet for de fysisk/kjemisk parametere. Oksygeninnholdet, pH og alkalitet/bufferevne er 

lavt. 

Vannet blir pumpet til vannbehandlingshuset hvor vannet blir luftet over fritt vannspeil i 2 

råvannsbasseng. Dette gjøres for å fjerne CO2 fra vannet og vannet blir mindre ”aggressivt”. 

Videre pumpes vannet via 2 trykksatte marmorfilter, dette for å heve pH-verdien, samt øke alkalitet 

og kalsiuminnhold i vannet.  Etter marmorfiltrering går vannet via UV-anlegg for desinfeksjon og ut 

på nett til abonnenter og høgdebasseng. 

Vannverket har en kapasitet på 6 l/s.  

Analyser av råvannet tyder på at man overholder grenseverdiene i drikkevannsforskriften med god 

margin. Faktisk tilfredsstiller det ubehandlede råvannet alle krav utenom en litt for lav pH-verdi. Det 

er hovedsakelig det luftingen og de alkaliske filtrene i vannverket justerer.  
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4.3.3 Forsyningssystem 

Ledningsnett 

Ledningsnettet består av PEH og PVC ledninger på omtrent 7050 meter. I tillegg har Hol kommune 

overtatt ledningsnett fra Oslo Energi AS som er av eldre type. En del av dette ledningsnettet er 

rehabilitert, og resterende skal skiftes ut. Lengden på hoved- og samleledning overtatt fra Oslo 

Energi AS, er på cirka. 2000 m.  

Totallengden på vannledninger i Hovet er derfor på 9050 meter.           

Høydebasseng  

Hovet har et høydebasseng (HOVHB1) ved Berg på kote 700. Dette har en størrelse på cirka 100 m3. I 

høydebassenget er det i dag installert kloreringsutstyr som reserveløsning.  

Bassenget har 16 timer reserveforsyning ut fra dagens middeldøgnforbruk.  

 

4.3.4 Tiltak forrige planperiode, Hovet 

 

Tabell 9 Status tiltak fra planperiode 2008-2015. 

Tiltaksnr Beskrivelse Status 

I-05 Rehabilitering hovedvannledning Hovet VV Ikke utført 

I-13 Nytt høydebasseng Hovet Ikke utført  
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4.4 Kommunal vannforsyning Sudndalen 

 

4.4.1 Forsyningsområdet 

Forsyningsområdet er vist på Figur 6 og tegning HB104. Vannverket forsyner ikke hyttefeltet i 

Nonstøllie, men dette er tilknyttet renseanlegget. 

 
Figur 6. Forsyningsområde/rensedistrikt Sudndalen.  

 

4.4.2 Vannverk 

 

Vannkilden til Sudndalen er grunnvannsbrønn (SUDGVP) på odden vest for Badstuguviki. Kilden ble 

anlagt i 1992 av Hallingdal Bergboring og prøvepumpet med en konstant kapasitet på 60 m3/t (16,7 

l/s) over en periode på cirka 1 måned. Dette er det maksimale uttaket man kan ha fra en brønn av 

denne størrelsen. Kildens kapasitet ble etter dette satt til 16,7 l/s. 

Råvannet blir pumpet direkte opp i vannbehandlingshuset som også er høydebasseng (SUDHB1). 

Vannbehandlingen består av pH justering med oppstrøms marmorfilter (1 - 3mm diameter). I 

vannverket er det UV- anlegg i beredskap for desinfeksjon. Det er også muligheter for å desinfisere 

vannet med klor. Vannverkets kapasitet var før ombygging til marmorfiltrering cirka. 12 m3/t (3,33 

l/s) (Samfunnsteknikk AS, 1985). Etter ombyggingen er ikke kapasiteten kontrollert.  

I Sudndalen tas det fire prøver årlig av vannkvaliteten ute på nettet. Prøvene er godt innenfor 

grenseverdiene. Sudndalen vannverk renser altså vannet tilfredsstillende og det er ingen grunn til å 

forbedre vannverket hva angår vannkvaliteten. 
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4.4.3 Krisevannkilde 

 

Reservevannkilde for Sudndalen er i dag Stegletjødnane. Stegletjødnane ligger på kote 1007 moh. i et 

myrområdet. Kilden er grunn og har periodevis dårlig vannkvalitet med høyt fargetall, humusinnhold 

og koliforme bakterier. Vannkilden har begrenset kapasitet og etter avtale med grunneiere er maks 

uttak satt til 2,5 l/s (216 m3/d). 

Det er ikke aktuelt å bruke denne kilden som krisevannkilde pr i dag, og hvis grunnvannskilden faller 

ut må man iverksette krisevannforsyning med blant annet tankbil eller pumping fra Sudndalsfjorden.  

 

4.4.4 Forsyningssystem 

 

Ledningsnettet er relativt nytt i Sudndalen, fra begynnelsen av nittitallet, og består av PVC og PEH 

ledninger på til sammen cirka 2000 meter.  

Råvannet blir pumpet direkte til høydebassenget fra grunnvannsbrønnen. Det finnes ikke noe 

ringsystem slik at abonnentene får vann hvis det er brudd på hovedledningen.  

Høydebassenget i Sudndalen (SUDHB1) er på 150 m3 og dekker reservevann i cirka 2 døgn i 

høysesong (maksbelastning).  

Høydebassenget er dimensjonert for brannvann i henhold til dagens brannvannskrav (50 l/s i 1 time), 

og både pumpeledning og selvfalls-/hovedledning har dimensjon Ø160mm. 

Det er ingen trykkøkningsstasjoner i nettet utover pumpe i grunnvannsbrønn.  

 

4.4.5 Tiltak forrige planperiode, Sudndalen  

 

Tabell 10 Status tiltak fra planperiode 2008-2015  

Tiltaksnr Beskrivelse Status 

I-15 Ny grunnvannsbrønn, Sudndalen Ikke utført - videreføres 
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4.5 Annen kommunal vannforsyning 

I denne kategorien kommer kommunale vannverk som forsyner mindre enn 20 husstander/hytter 

eller mindre enn 50 personer. Disse vannverkene trenger ikke godkjenning av mattilsynet 

(Drikkevannsforskriften, 2002) men de har likevel de samme kravene til kvalitet og beskyttelse som 

større vannverk. Hol kommune vil sørge for hygienisk betryggende vann også for disse abonnentene. 

 

4.5.1 Ustaoset 

 

På Ustaoset er det et lite kommunalt vannverk som forsyner 4 bolighus og 10 hytter samt 

grendehuset. I vannverket er det to brønner i fjell (690 l/t og 2200 l/t). 

Grunnvannet pumpes til et utjevningsbasseng med et volum på cirka 6 m3. Derifra pumpes vannet 

videre til nettet.  

 

4.5.2 Skurdalen 

 

I Skurdalen er det to små kommunale vannverk. Det ene forsyner skolen, barnehagen og noen 

nabohus. Denne vannforsyningen er godkjent av Mattilsynet.  

Det andre vannverket forsyner et boligfelt med totalt 7 bolighus. Vannkilden for begge disse to er 

brønner i fjell.  

 

4.5.3 Dagali 

 

I Dagali er det et kommunalt vannverk som forsyner boligfeltet, noen nabohus samt campingplassen. 

Totalt utgjør dette 12 boliger og campingplassen. Brønnen er boret i fjell i 1996 og har ifølge 

Hallingdal bergboring en kapasitet på 4 m3/time.  

I 2013 ble det etablert et nytt vannanlegg i boligfeltet. Dette anlegget består av et utjevningsbasseng 

på 70m3, RO-behandling (redusering av fluor ved membranfilter/omvendt osmose) og nytt UV-

anlegg. 

I reguleringsplan for Del av Dagali vest(1992) er det regulert inn et byggeområde for 11 nye 

boligtomter rett ved det eksisterende feltet. Dette er et privat tiltak, men kommunen har i 

forbindelse med nytt vannanlegg i 2013 lagt til rette for tilkobling til det kommunale nettet.  

Vannverket må i så fall forsyne totalt 23 bolighus samt campingplassen og blir da også 

godkjenningspliktig. Ved en slik utbygging vurderes det å etablere en brønn til. 

I tillegg har Dagali barnehage egen vannkilde som er godkjent av Mattilsynet.  
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4.6 Drift og vedlikehold 

4.6.1 Driftsovervåking 

Det er utarbeidet egen rapport i 2013 med vurdering av utbygging av driftskontrollanlegget, se Figur 

7. Deler av dette er utbygd, men noe gjenstår.  

 
Figur 7. Sambandsplan utarbeidet2013.  

Ved ombygging av Hol vannverk skal det etableres ny prosess-styring. For Dagali etableres det 

kommunikasjon mot driftssentral Geilo renseanlegg.  

Videre er det behov for få linje (fiber/tele) mellom Hovet vannverk og Hovet renseanlegg. Det er også 

behov for å få knyttet GLOP4 med fiber opp mot driftssentral på Geilo Renseanlegg.  

Men det viktigste tiltaket er å få sikret kommunikasjonen mellom driftssentralen ved Geilo 

Renseanlegg, vannverk og høydebassengene GLOHB1 og GLOHB2. Det har vært tilfeller der 

tordenvær har slått ut kommunikasjonen og bassengene har gått tom uten at alarmer blir sendt 

driftspersonalet. Som midlertidig løsning bør en vurdere radiokommunikasjon/GSM-varsling.  

4.6.2 Status for kartbasen 

Hol kommune benytter GisLine til å registrere ledningsnett. Det har blitt gjort et omfattende arbeid 

med registering og ajourføring av ledningskartverket.    
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4.7 Administrative og organisatoriske forhold 

4.7.1 VA-norm 

Kommunen har egen VA-norm fra 2013. Denne beskriver krav til utførelse av alle nye kommunale 

anlegg samt private anlegg som skal overtas av Hol kommune.  

4.7.2 Organisasjon 

Bemanningen i Teknisk Etat er delt i fire deler som må vurderes hver for seg. 

 Administrasjonen: Står for prosjektering, bygging og igangsetting av nyanlegg samt 

optimalisering/rehabilitering av eksisterende anlegg. Dvs. alle de større investeringstiltakene 

i handlingsplanen. 

 Driftsoperatører: Står for den daglige driften av vannverk, trykkøkningsstasjoner og 

høydebasseng og vil være involvert i tiltakene som har med dette å gjøre.  

 Vedlikehold, avd. Djupedalen: Står for drift og vedlikehold av ledningsnettet i områdene Hol, 

Hovet og Sudndalen 

 Vedlikehold, avd. Geilo: Står for drift og vedlikehold av ledningsnettet i områdene Geilo, 

Ustaoset, Dagali og Skurdalen  
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4.8  Økonomi 

4.8.1 Gebyrnivå 

Tabellen under gir en oversikt over gjeldende gebyrer og gebyrsatser for vann og avløp (fra 1.1.2016): 

 

Tabell 11 Gjeldende gebyrer og gebyrsatser for vann og avløp (eks mva). 

Beskrivelse Vann Avløp 

Tilknyttingsgebyr, gruppe 1 12-24.000,- kr pr. bolig/fritidseiendom Som vann 

Tilknyttingsgebyr, gruppe 2* 6-12.000,- kr pr. bolig/ fritidseiendom Som vann 

Abonnementgebyr boliger 1.500,- kr/bolig og år Som vann 

Abonnementgebyr fridtidseiendom 2.500,- kr/bolig og år Som vann 

Forbruksgebyr, målt med måler 16,32 kr/m
3 

16,10 kr/m
3
 

Forbruksgebyr, stipulert 0-112 m
2
 = 144 m

3
 x 16,32 kr/m

3 

112-156 m
2
 = 200 m

3
 x 16,32 kr/m

3 

112-156 m
2
 = 280 m

3
 x 16,32 kr/m

3 

 

Som avløp, men 16,10 
kr/m

3
 

*Eiendommer som har betalt refusjon eller opparbeidelseskostnader 

 

Årlig gjennomsnittlig investeringsnivå i Hol kommune de siste 5 årene har vært på cirka 8,1 millioner. 

 

4.8.2 Sammenligning av gebyrnivå  

Nedenfor vises tabell med gebyrnivå i Hol, i forhold til gjennomsnittet i Buskerud og 

landsgjennomsnittet (sett bort fra Oslo).  

 Tabell 12 Sammenligning av gebyrnivå (tall fra KOSTRA, 2015) 

Kommune/område Stipulert årsgebyr, vann 
(kr) 

Hol  4935 

Buskerud 3 850 

Hele landet 3 346 

 

  



         Hol kommune  

Hovedplan Vannforsyning 2016-2028  35 
 

5 PRIVAT VANNFORSYNING 

5.1 Små anlegg 

 

Vannforsyningen i Hol kommune utenom de kommunale vannverkene består stort sett av private 

enkeltbrønner til ett eller noen få hus/hytter. Disse er følgelig ikke godkjenningspliktige, men vannet 

skal likevel være hygienisk betryggende iht. drikkevannsforskriften. Disse private 

vannforsyningsanleggene blir ikke beskrevet videre her.  

 

5.2 Godkjenningspliktige 

Det er en rekke private vannverk i kommunen som er godkjent iht. Drikkevannsforskriften, jfr Tabell 

13.  

Tabell 13 Godkjente vannverk registeret i Vannverkregisteret (MATS-VREG pr 2013) og opplysninger fra Mattilsynet. 

Godkjente, private vannverk  
 
Forsyner 

Forsyner maks 
antall personer 

Vannleveranse pr år 
[cirka m

3
] 

Bjørkelia vannverk* Boliger og hytter i Tuftelia 152 24000 

Dagali Hotel Turistbedrift 150 1500 

Fagerheim Fjellstugu Fagerheim Fjellstugu 100 320 

Fagerli leirskole, vannverket 
Fagerli leirskole og 2 
privatboliger 

90 829 

Geilo fjellandsby, vannforsyning Del av Geilo fjellandsby 1000 0 

Geilotoppen Serveringssted 175 ? 

Geilo vannverk** Del av Geilo Sentrum 700 40000 

Geiteryggshytta Turisthytte 100 670  

Gretteberg kafe Serveringssted 45 140 

Hallingskarvet Fjellgrend Hyttefelt 200 450 

Haugastøl Turistsenter Turistbedrift 100 3400  

Hermon høyfjellsenter Turistbedrift 100 3800  

Iungsdalshytta Turisthytte 60 233  

Knuts hyttegrend, vannforsyning Hyttefelt 80 400  

Krekja turisthytte Turisthytte 160 196  

LIA FJELLHOTELL Turistbedrift 90 2700  

Løyte gård Turistbedrift 150 ? 

Myrland Turist og servicesenter Turistbedrift 165 1000 

Myrland vann og avløp Myrland hyttefelt 300 5280 

Prestholtseter Turisthytte 80 100  

Raggsteindalen turisthytte AS Turistbedrift 80 750  

Sameiget Ustebua vassverket  50 420  

Storestølen Fjellstugu Turisthytte 50 5600  

Toppen kafe Serveringssted 50 ?  

Tunlia Hyttefelt vassverket Tunlia Hyttefelt 100 231 

Ustaoset vannforsyning Sameige, leilighetsbygg 500 3000 
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Bjørklia vassverk* 

Området rundt Jons Kro i Tuftelia forsynes i dag fra Bjørkelia vannverk. Dette området er også innenfor 

forsyningsområdet til Geilo Nye Vannverk. Det er registeret i MATS at vannverket forsyner totalt maksimalt 152 

personer ved maksimal belastning. 

Vannkilden er borebrønn i fjell med kapasitet på 1.0 l/s og vannet sendes rett på nettet uten noe mer 

behandling. Til vannverket hører det 1100 meter plastledninger av relativt nyere dato og et utjevningsbasseng 

på 40 m3.  

Geilo Vannverk** 

Mesteparten av Geilo sentrum (inkl. dr. Holms Hotell) og Slåttaliveien er i dag forsynt fra Geilo vannverk 

(privat), selv om området ligger innenfor forsyningsområde til Geilo Nye Vannverk. Vannverket forsyner opp 

mot 900 personer ved maksimal belastning og har derfor de samme kravene til vannkvalitet og lignende som 

kommunens større vannverk. Vannkilden er her to borebrønner i fjell med kapasitet på 2,2 og 3,75 l/s. Brønnene 

ble etablert i 1995 og 1997. Vannet herfra går rett på nett uten noen behandling.  

Ledningsnettet til dette vannverket består for en stor del av eldre støpejernsledninger på 100 - 150mm, men 

deler av dette er skiftet ut ifm opprusting av Geilo sentrum.  

Til vannverket hører det også et høydebasseng på 350 m3. Krisevann er fra Havsdalsbekken med tilhørende 

sandfilter og desinfisering med klor (Vannverksregisteret, 2004).  

All næringsmiddelvirksomhet med privat vannforsyning er for øvrig godkjenningspliktige i henhold til 

drikkevannsforskriften.  I tillegg anleggene som forsyner 50 personer eller flere. 

Det er flere private vannverk i Hol kommune som foreløpig ikke er godkjent. Det er et prioritert tiltak 

å få registeret alle disse vannverkene og at de får på plass godkjenning.  

 

  



         Hol kommune  

Hovedplan Vannforsyning 2016-2028  37 
 

6 VANNFORBRUK, VANNBEHOV OG DIMENSJONERING 

6.1 Generelt 

Vannforbruket vil i det etterfølgende bli splittet for følgende kategorier: 

 husholdningsforbruk med evt. hagevanning 

 forbruk til fritidsbebyggelse (hytter og leiligheter) 

 offentlig forbruk 

 forbruk til virksomheter (turistvirksomheter og andre) 

 lekkasjer og uspesifisert forbruk 

6.2 Husholdningsforbruk 

Husholdningsforbruk eller vannforbruk i boliger i Norge er i dag godt kartlagt via vannmålere som er 

satt ut hos et representativt utvalg av abonnentene.  I de kommuner som har innført vannmålere 

foreligger det målinger som viser at nivået varierer i området mellom 130 - 200 l/p·d.  Dette er 

avhengig av type bolig, omfang av hagevanning, osv.   

I Hol kommune er det installert vannmålere i en del private husholdninger, noen hytter og de fleste 

virksomheter. For husholdninger viser det seg at snittet ligger på 122 l/pd som er noe lavere enn 

snittet i Norge. Grunnen er antakelig at det stort sett er dem som bruker lite vann som installerer 

måler. 

Det er benyttet 150 l/person og døgn for boliger i de videre vurderingene inkl hagevanning.  Dette er 

også det tallet som brukes av MATS mv.  Hagevanningen i Hol kommune en liten del av årets forbruk 

sett under ett og forekommer ikke når forbruket ellers er høyest. Det forutsettes 3,0 person pr. bolig 

ved dimensjonering.  

Basert på generell statistikk/erfaringstall vil en omtrentlig fordeling av husholdningsforbruket være 

som vist i Tabell 14. 

Tabell 14 Omtrentlig fordeling av vannforbruket i en husholdning (tabell hentet fra boken «Vann og avløpsteknikk», 
Norsk vann – 2012).  

 Kilde 
Vannforbruk i en 

husholdning (l/p d) 
 

 Bilvask og hagevanning 0-20  

 WC 30  

 Kjøkken, oppvask, mat 40  

 Tøyvask 30  

 Bad/dusj 50  

 Sum 150-170  
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6.3 Fritidsbebyggelse 

Spesielt Geilo og Sudndalen forsyner en god del hytter og fritidsleiligheter. Det er også forventet en 

stor vekst av dette i tiden fremover med bakgrunn i m.a. godkjente utbyggingsområder i 

kommuneplanen samt godkjente reguleringsplaner.  Dette gjelder i hovedsak på Geilo. For hytter og 

leiligheter benyttes 150 l/person og døgn. For beregning av vannforbruket forutsettes det 4 

personer i fritidsleiligheter og 5 personer i hytter, eller i gjennomsnitt 4,5 person pr enhet.  

6.4 Offentlig forbruk og forbruk virksomheter 

Følgende inngår i det offentlige forbruket: 

a) Vannverkets eget forbruk til rengjøring av ledninger, basseng mv 
b) Forbruk til brannslukking 
c) Forbruk til spyling av ledninger, gater og avløpsanlegg 
d) Forbruk til vanning av parker, idrettsanlegg o.a. 
e) Forbruk til skoler, sykehjem, barnehager, svømmehall mv og alle offentlige bygg (inngår ofte 

under målt forbruk). 
 
For pkt. a-d foreligger det estimater for en del kommuner.  Dette forbruket overstiger normalt ikke 

25 l/person og døgn (beregnet ut fra fastboende).  

Det er valgt å legge til grunn at offentlig forbruk og forbruk til virksomheter samlet sett utgjør 40% av 

forbruket til fastboende dvs. 60 l/pd. Det er da ikke inkludert overnattingsbedriftene (hoteller mm).  

Det er for øvrig veldig lite vannkrevende industri i Hol kommune, slik at dette ikke er avgjørende for 

dimensjoneringen utover vanlig forbruk forbundet med arbeidsplassene.  

For overnattingsbedriftene er det regnet ut et spesifikt forbruk (l/seng og døgn) som er brukt i 

beregningene, på samme måten som for husholdninger. Det er benyttet 150 l/person og døgn.  

6.5 Lekkasjemengder 

Lekkasjevannmengdene er betydelige i norske vannledningsnett.  Lekkasjemengden omfatter 

lekkasjer på hovedledninger og stikkledninger, frosttapping og lekkasjer inne hos abonnentene.  

Defekte klosetter og pakningslekkasjer kan utgjøre en del av vanntapet.  Men ofte er det store 

lekkasjer i ledningsnettet som bidrar mest. 

Lekkasjene er større i Norge i forhold til andre land på grunn av: 

 Generelt god tilgang på vann med lave kostnader 

 Høyt trykk i ledningsnettet 

 Dårlig anleggsutførelse 

 Mangel på drift og kontrollsystem for å holde nettet tett 

Svært mange kommuner ligger med lekkasjenivå i området mellom 100-500 l/person og døgn. 
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6.6 Jordbruksvanning og husdyrhold 

Det er ingen eller svært få abonnenter som bruker vann fra det kommunale vannverket til 

jordbruksvanning eller husdyrhold. 

 

6.7 Hagevanning 

Det er svært begrenset med hagevanning i Hol kommune og medfører ikke noe kapasitetsproblemer, 

siden vannforsyningsanlegget har størst belastning i vintersesongen.      

 

6.8 Befolkningsutvikling 

Det er cirka 4500 personer bosatt i Hol kommune. 

Det har vært en nedgang på cirka 2% de siste 10 år. I kommuneplanen for perioden 2012-2022 er det 

en visjon om positiv befolkningsutvikling i Hol kommune.     

Det er differensiert mellom de ulike områdene hvor en forventer vekst. På Geilo er det eksempelvis 

forutsatt etablering av 10 nye boliger pr år.  Der vil det likevel være utbygging av fritidsenheter som 

er mest avgjørende på vannforbruket.  For eksempel i forsyningsområdet Hol er det tatt høyde for 2 

nye boliger pr. år i planperioden.  

 

6.9 Variasjon i vannforbruket 

Vannforbruket kan variere en god del over året og over døgnet og dette må man ta hensyn til ved 

dimensjonering av vannforsyningssystemet. Døgnforbruket kan være flere ganger større enn 

gjennomsnittlig døgnforbruk over året, for eksempel i påsken.  

For vannverkene finnes historiske data for vannforbruket over flere år bakover er det mulig å lese av 

maks døgn og maks timeforbruk.  På grunnlag av det kan det regnes ut faktorer for maks døgn og 

maks time.  Definisjonen av maks døgnfaktor og maks timefaktor er som følger: 

 Maks døgnfaktor = maks døgnforbruk / midlere forbruk over et år 

 Maks timefaktor = maks timeforbruk/midlere forbruk over et døgn 

For Geilo, Hol, Hovet og Sudndalen vannverk legges følgende faktorer til grunn for dimensjonering. 

 Maks døgnfaktor: 1,75 

 Maks timefaktor: 2,0 
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6.10 Dimensjonering 

6.10.1 Vannverk 

Vannverket er normalt dimensjonert for maks døgnforbruk. Vannverket trenger ikke å dimensjoneres 

for brannvann da dette blir tatt fra nærmeste høydebasseng. Dette gjelder også hovedledningene 

mellom vannverket og høydebassengene. Vannverket dimensjoneres heller ikke for maks 

timeforbruk da dette utjevnes fra høydebassengene.  

6.10.2 Ledningsnett 

Ledningsnettet generelt dimensjonert for følgende forbrukssituasjoner: 

 Vanlig forbruk (maks. døgn, maks. time) + min. 20 mVs ved høgstliggende tappested. 

 Brannvannsuttak på ugunstigste tappested ved forbruk i middeldøgn og maks. time. 

Minimumstrykk under brann er 15 mVs.  

Det er ikke tatt hensyn til hagevanning under dimensjonering av forsyningsnettet i Hol kommune da 

det ikke forekommer hagevanning i perioden med størst forbruk (som er dimensjonerende for 

nettet). Dessuten utgjør hagevanningen i Hol kommune en forsvinnende liten del av årets forbruk 

sett under ett.  

6.10.3 Høydebasseng 

Et høydebasseng skal dekke følgende funksjoner: 

 Utjevning av forbruksvariasjoner over døgnet 

 Reservevolum ved sviktende vannleveranse 

 Tilstrekkelig mengde vann ved brann (brannreserve) 

 Gi stabilt trykk i fordelingssystemet 

 Leveringsdyktighet ved strømstans 

 

Sikkerhet: 

Høgdebassengene dimensjoneres for et volum tilsvarende 24 timers midlere vannforsyning. 
Bassenget vil gi vannforsyning ved brudd på forsyningsledning, pumpestans eller annen 
driftsstans.  
 

Brannvann: 

Det forutsettes en brannvannskapasitet på min 50 l/s i 1 time, dvs. 180 m3.  
 

Utjevning: 

Bassenget fungerer som utjevningsvolum for timevariasjoner over døgnet.  Normalt utgjør dette 
20-25% av midlere døgnforbruk. 

 

Dersom reservevolumet er ivaretatt av brannvannsvolumet eller omvendt, brukes det største av 

disse i beregningene.   
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6.11 Vannbudsjett Geilo 

 

Ved en overslagsberegning av forventet utbygginger av allerede godkjente reguleringsplaner for 

fritidsbebyggelse og områder som er avsatt i kommuneplanen, utgjør dette opp mot 15000 personer.  

Tilnærmet fordeling av boliger og fritidsenheter:  

Sentrumsområdet     Cirka 4000 personer 

Område Nord (Geilohovda, Budalslia, Blomset): Cirka 5000 personer 

Område Sør (Vestlia, Kikut, Solhovda, mm):  Cirka 6000 personer 

 

Følgende er derfor lagt til grunn i planperioden (til 2028) samt neste 12 årsperiode:  

- Inntil 10 nye boliger pr år 

- Inntil 150 nye fritidsenheter pr år 

- Inntil 8 hotellsenger pr år 

- 11 % økning av forbruk til offentlige og private virksomheter (eks overnattingsbedrifter) 

- Uforutsatt/reserve på 200 m3/døgn  

- Geilo Vannverk (privat) tilknyttes kommunalt vannverk etter 2028  

Tabell 15. Forutsatt vannbudsjett for Geilo splittet på kategorier. 
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Husholdning 1088 3 3264 150 490 1208 3 3624 150 544 1328 3 3984 150 598

Fritids-bebyggelse 1266 4,5 5697 150 855 3008 4,5 13536 150 2030 4808 4,5 21636 150 3245

Overnattings-bedrifter 2300 1,2 2760 150 414 2396 1,2 2875 150 431 2492 1,2 2990 150 449

Offentlig forbruk og  

virksomheter eks. hoteller 3264 0,4 1306 150 196 3624 0,4 1450 150 217 3984 0,4 1594 150 239

Fratrekk Geilo  private VV -900 150 -135 -900 150 -135 0

Lekkasjer (fordelt på 

fastboende) 3264 350 1142 3624 250 906 3984 200 797

Uforutsatt 200 200

Sum 2961 4194 5527

Sum (avrundet) 12100 3000 20600 4000 30200 5300

 

Målt middelforbruk siste 3 år ligger på 2700-3000 m3/døgn, cirka. 1 mill. m3/år.  

Lekkasjen i dag er forutsatt utgjør cirka. 40 % av middelforbruket, dvs. 1140 m3/døgn. Lekkasjen skal 

være målt til 540 m3 (nattforbruk, usikkert når måling er foretatt). Lekkasjen ligger trolig et sted 

mellom målt og beregnet mengde. I Hovedplan 2007-2015 er det forutsatt en lekkasje på 840 

m3/døgn. 
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Ser en på behandlet vannmengde ved Geilo Renseanlegg er dette 650-750.000 m3/år. Abonnenter til 

Geilo private vannverk er tilknyttet renseanlegget, samt at det er en del innlekkasje spesielt ved 

snøsmeltingen. Så avløpsvannmengden indikerer også at lekkasjen fra vannledningsnettet er nokså 

stor. 

Lekkasjen er beregnet til å utgjøre 350 l/person og døgn, beregnet ut fra fastboende. Det er lagt opp 

til at lekkasjen reduseres til 250 l/person og døgn i 2028 og til 200 l/person og døgn i 2040, slik at 

lekkasjen vil da utgjøre 14 % av totalforbruket. 

I beregningene er det trukket i fra forsyningen fra Geilo private vannverk, siden bedrifter og private 

som er tilknyttet dette er inkludert i de ulike kategoriene.  

 
Figur 8. Grafisk fordeling av forbruk, angitt som m

3
/døgn og fordelt på kategorier. 

Vannforbruket på Geilo er svært varierende på grunn av det sterke innslaget av turistbedrifter og 

mange hytter/fritidsleiligheter som også er koblet til kommunalt vann.  

Maksimalt forbruk har vært oppe i 4500 m3/døgn (52 l/s) ved f.eks. nyttårshelg og i påska. Figur 9  

viser variasjon over døgn og år. Noen av toppene utenom høysesongene viser lekkasjer som har 

oppstått og har blitt utbedret.  
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Figur 9. Målt variasjon i døgnforbruket på Geilo, 2008, 2012 og 2013 

 

 
Figur 10. Målt vannproduksjon pr år for Geilo vannverk.  

Det har vært en nedgang i produksjonen fra 2009 til 2012, men siste tre åra (inkl. 2015) ligger 

produksjonen på cirka 1 mill. m3. Ut fra dette tallgrunnlaget har ikke lekkasjen økt sett perioden 

under ett, siden det har kommet til en god del flere tilknyttinger i perioden. Fra 2005 til 2015 skal det 

være tilknyttet kommunalt nett f.eks. cirka. 120 nye boliger/leiligheter og cirka. 700 

hytter/fritidsleiligheter. 

I perioden fra 2008 har blitt utført en god del rehabilitering av ledningsanlegg, slik at tiltakene har 

hatt positiv innvirkning på lekkasjene. Men det er meget viktig å ha fokus på å redusere 

vannlekkasjemengden i årene fremover.   
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6.12 Vannbudsjett Hol 

 

Det er tilknyttet 169 boliger/leiligheter til vannverket i Hol, i tillegg til noen få hytter. Forbruk til 

offentlige og private virksomheter er forutsatt utgjør 40 % av forbruket til fastboende. I tillegg blir 

Kongshaugen brukt som asylmottak, slik at drift og belegg her vil påvirke vannforbruket en del.   

Følgende er derfor lagt til grunn i planperioden (til 2028) samt neste 12 årsperiode:  

- Inntil 2 nye boliger pr år 

- Inntil 5 nye hytter ila planperiodene 

- Belegg på Kongshaugen med 150 personer 

- 11 % økning av forbruk til offentlige og private virksomheter (i planperioden) 

- Reserve/uforutsett 10 m3/døgn 

 Tabell 16. Forutsatt vannbudsjett for Hol splittet på kategorier. 
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Husholdning 169 3 507 150 76 193 3 579 150 87 217 3 651 150 98

Fritids-bebyggelse 5 4,5 23 150 3 10 4,5 45 150 7 15 4,5 68 150 10

Overnattings-bedrifter 150 1,2 180 150 27 150 1,2 180 150 27 150 1,2 180 150 27

Offentlig forbruk og  

virksomheter eks. hoteller 507 0,4 203 150 30 579 0,4 232 150 35 651 0,4 260 150 39

Lekkasjer (fordelt på 

fastboende) 507 170 86 579 140 81 651 100 65

Uforutsatt 10 10

Sum 912 223 1036 246 1159 249

 

I Hol utgjør hagevanningen en høyere andel av total forbruket enn på Geilo. Likevel ser en ingen stor 

forskjell i forbruket fra vinter til sommer.  

Målt middelforbruk siste 3 år ligger på 150 – 220 m3/døgn. Det har vært en nokså stor økning i 2015. 

I 2015 har mye av ledningsnettet i Høgehaug boligfelt blitt rehabilitert. Større forbruk i 2015 kan ha 

sammenheng med noe frosttapping under anleggsarbeidene.  

I tillegg vil en utføre mye arbeider i 2016. Slik at en får en bedre oversikt over effekten av tiltakene i 

2017.  

Det har ikke vært mange tilknyttinger siste årene, slik at variasjonen har mest sammenheng med 

vannlekkasjer. Vannlekkasjene er beregnet til å utgjøre cirka. 40 %, men det er forutsatt i 

vannbudsjettet at dette blir redusert til 25%. 
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Figur 11. Grafisk fordeling av forbruk i Hol, angitt som m

3
/døgn og fordelt på kategorier. 

 

  
 Figur 12. Målt vannproduksjon pr år for Hol vannverk. 
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6.13 Vannbudsjett Hovet 

 

Det er tilknytter 113 boliger til vannverket i Hovet, i tillegg til 24 hytter. Forbruk til offentlige og 

private virksomheter er forutsatt utgjør 40% av forbruket til fastboende, i tillegg til noen 

overnattingsbedrifter (campingplass, mm). 

Følgende er lagt til grunn i planperioden (til 2028) samt neste 12 årsperiode:  

- Inntil 10 nye boliger i planperiodene 

- 9% økning av forbruk til offentlige og private virksomheter (i planperioden) 

- Reserve/uforutsett 5 m3/døgn 

 Tabell 17. Forutsatt vannbudsjett for Hovet splittet på kategorier. 

2015 2028 (12år) 2040 (24 år)
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Husholdning 113 3 339 150 51 123 3 369 150 55 133 3 399 150 60

Fritidsbebyggelse 24 4,5 108 150 16 24 4,5 108 150 16 24 4,5 108 150 16

Overnattings-bedrifter 50 1,2 60 150 9 50 1,2 60 150 9 50 1,2 60 150 9

Offentlig forbruk og  

virksomheter eks. hoteller 339 0,4 136 150 20 369 0,4 148 150 22 399 0,4 160 150 24

Lekkasjer (fordelt på 

fastboende) 339 170 58 369 140 52 399 100 40

Uforutsatt 5 5

Sum 643 154 685 159 727 154

  

 

 
Figur 13. Grafisk fordeling av forbruk i Hovet, angitt som m

3
/døgn og fordelt på kategorier. 
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Måling av vannproduksjonen ved vannverket viser at middelforbruket har gått ned fra cirka 250 

m3/døgn i 2013 til cirka 150 m3/døgn i 2015. Grunnen til dette er i hovedsak tetting av lekkasje i 

ledningsnettet.  

Det er lagt opp i vannbudsjettet en videre reduksjon av lekkasjene i Hovet, ned mot 25% 

 

 
Figur 14. Målt vannproduksjon pr år for Hol vannverk.  
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6.14 Vannbudsjett Sudndalen 

Det er tilknyttet 8 boliger til vannverket i Sudndalen. Størsteparten av tilknyttingene er hytter, 88 

hytter i 2015. I tillegg er Hallingskarvet hotell tilknyttet kommunalt nett. Det er videre forutsatt 

forbruk til offentlige og private virksomheter er forutsatt utgjør 40 % av forbruket til fastboende, dvs. 

1 m3/døgn.  

Hyttefeltet øst for skiheisen har etablert eget vannverk, slik at det legges ikke opp til vesentlig økning 

av tilknyttinger.  

Følgende er derfor lagt til grunn i planperioden (til 2028) samt neste 12 årsperiode:  

- Ingen tilknytting av nye boliger 

- Inntil 10 hytter tilknyttet i planperiodene 

- Reserve/uforutsett 10 m3/døgn 

 Tabell 18. Vannbudsjett for Sudndalen splittet på kategorier, middeldøgn i høgsesong (uke).  

2015 2028 (12år) 2040 (24 år)
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Husholdning 8 3 24 150 4 8 3 24 150 4 8 3 24 150 4

Fritidsbebyggelse 88 4,5 396 150 59 98 4,5 441 150 66 108 4,5 486 150 73

Overnattingsbedrifter 50 1,2 60 150 9 50 1,2 60 150 9 50 1,2 60 150 9

Offentlig forbruk og  

virksomheter eks. hoteller 24 0,4 10 150 1 24 0,4 10 150 1 24 0,4 10 150 1

Lekkasjer (fordelt på 

fastboende) 24 170 4 24 140 3 24 100 2

Uforutsatt 10 10

Sum 490 78 535 94 580 99

  

Målt middelforbruket har ligget jevnt på 6-9 m3 fra 2010 til 2013. I 2014 har det vært feil på PLS slik 

at en har mangelfulle data for 2014.  

I 2015 har middelforbruket økt til 20 m3/døgn. I tillegg til økt tilknytting, kan merforbruket ha 

sammenheng med økt lekkasje.  

I Tabell 18 er det forutsatt 78 m3/døgn. Dette er å betrakte som et middeldøgn i høysesong.  

Målt forbruk i påska 2015 varierte forbruket mellom 50 og 100 m3/døgn 

 

 



         Hol kommune  

Hovedplan Vannforsyning 2016-2028  49 
 

 
Figur 15. Grafisk fordeling av forbruk i Sudndalen, angitt som m

3
/døgn og fordelt på kategorier. 

 

 
Figur 16. Målt vannproduksjon pr år for Hol vannverk (feil på PLS i 2014, mangelfull registrering). 
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6.15 Ustaoset, Skurdalen og Dagali 

 

Det er ikke satt opp noen vannbudsjett for vannforsyningsanleggene på Ustaoset, Skurdalen og 

Dagali.  

Det forutsettes at alle disse anleggene har tilstrekkelig kapasitet ut fra det en kjenner til av forventet 

tilknytting.   
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7 AVVIK MELLOM MÅL OG TILSTAND, OG STRATEGI FOR Å NÅ MÅLENE 

7.1 Nok vann 

 

Vannkilde Geilo: 

 I forbindelse med arbeidet med hovedplanen er det gjort en foreløpig vurdering av kapasiteten til 

eksisterende vannkilde. Det er utarbeidet et eget notat som beskriver forholdene (AsplanViak, 

Vurdering av kapasitet for brønner og grunnvannsforekomst, 2015). Pr. i dag vurderes kapasiteten til 

grunnvannsbrønnene tilfredsstillende. Men en bør kartlegge bedre status for kapasiteten til 

brønnene. Trolig er kapasiteten tilfredsstillende selv med forventet økt tilknytting på Geilo. Men det 

ligger inne i forutsetningene at en får redusert lekkasjenivået fra ledningsnettet.  

Anbefalte tiltak på kort sikt: 

 en korttids trinnvis testpumping av alle produksjonsbrønnene ved ulike uttaksmengder 

 område for brønnetablering og grunnvannsuttak sikres og beskyttes ved etablering av 

reguleringsplan for aktuelt område med utnyttbare grunnvannsressurser 

(grunnvannsforekomst). 

Aktuelle tiltak på lengre sikt bør m.a. omfatte følgende forhold: 

 Det vil på sikt høyst sannsynlig bli behov for å øke kapasiteten på råvannskilden for å oppnå 

bedre fordeling på uttaket og øke oppholdstiden i akviferen. Dette kan gjøres ved etablering 

av flere produksjonsbrønner og evt. rehabilitering av eksisterende brønner 

(kapasitetsøkende tiltak). 

 Vurdering av behovet for, og evt. gjennomføre, grundigere beregninger av brønnenes 

oppholdstid som følge av økt uttak. Ved vurdering av hvorvidt et økt uttak vil redusere 

oppholdstiden og dermed påvirke hygienisk barriere i akviferen tas med at maks uttak vil 

oppstå et begrenset antall dager i året. 

 Vurdering av behovet for endring av drift av brønnene - turtallsjustering av pumpene og 

driftsrutine/styring av produksjon 

 Vurdering av behovet for og evt. innhente avsenkningsdata for brønnene i drift - helst for 

påskeuka/toppbelastning.  

 Registrere og evt. forbedre separate avløpsanlegg de nærmeste 1 – 2 km oppstrøms 

vannverket.  
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Forsyningsnett Geilo:  

Nettberegning utført med simuleringsprogrammet Epanet viser at dagens ledningsnett har 

tilfredsstillende kapasitet, jfr. notat (AsplanViak, Vurdering vannledningsnett på Geilo, 2015).  

Det er vurdert å styrke forsyningsnettet med en ny hovedledning til GLOHB2 Vestlia, men dette er 

ikke nødvendig for eksisterende forsyning. Men en overføringsledning vil være positiv for å kunne 

redusere utgangstrykket ut fra vannverket.  

Forsyningstrykket i trykksone 0 på Geilo er flere steder over 90 mVs, opp mot 130 mVs ved Lauvrud. I 

målsettingene er det forutsatt maksimalt 90 mVs. Reduksjon av forsyningstrykket i deler av trykksone 

0 vil være positivt for å redusere vannlekkasjer.    

 
Figur 17. Trykksone 0 på Geilo, markert med lilla farge. 

Med forutsatt tilknyttinger frem mot 2028, vil ny forsyningsledning fra vannkilde til GLOHB2 Vestlia 

være påkrevd.  

Med ytterliggere tilknyttinger frem mot 2040 må i tillegg kapasiteten på vannverket utvides og 

bassengvolumet til HB2 Vestlia dobles (700 m3 ekstra) for å ha tilstrekkelig forsyning.  
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Figur 18. Aktuell løsning med ekstra forsyningsledning til GLOHB2 Vestlia markert med rødt. Forsyning til trykksone 1 

markert med brunt. 

For å sikre nok vann er det også viktig å redusere vannlekkasjen i vannforsyningsnettet. Rehabiltering 

av gamle ledningsstrekninger er her et meget viktig tiltak. Det vises til tiltakslista for rehabilitering av 

ledningsstrekninger.  

 

Øvrige forsyningsområder: 

Det er ikke behov for å øke forsyningskapasiteten til vannkildene eller forsyningsnettet til de øvrige 

forsyningsområdene.  

Men det er også her viktig å ha fokus på vannlekkasjer. Her er m.a. arbeidet som pågår med sanering 

ledningsanlegg i Høgehaug et viktig tiltak.  
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7.2 Godt vann 

 

Det er generelt god vannkvalitet på både råvann og vannet som forsynes ut på nett i de kommunale 

anleggene.  

Tiltaket med endret vannbehandlingsløsning til Hol vannverk ligger fortsatt inne i tiltakslista. 

Vannkvaliteten er tilfredsstillende, men en ombygging av vannbehandlingen vil gjøre vannet litt 

mindre aggressivt og vannbehandlingsmetoden blir enklere.  

Når det gjelder privat vannforsyning er det viktig at kommunen er en pådriver til å sikre god 

vannforsyning ved etablering av nye utbyggingsområder med egen vannforsyning. Dvs. se til at 

vannforsyning blir sikret gjennom overordnet planer og i reguleringsprosessen, og en forsøker å få til 

felles vannforsyningsanlegg for disse utbyggingene. Dermed vil en ha mer kontroll ved drift av 

vannforsyningsanlegget med jevnlig prøvetaking av vannet.  

 

7.3 Sikker vannforsyning 

Generelt er det dårlig med reserve- og krisevannkilder for de kommunale vannforsyningsanleggene. 

Spesielt for Geilo er det viktig at en får sikret at en kan benytte Budalsvannet som reservevannkilde.  

Det var i forrige planperiode forutsatt at en skulle utvide bassengvolumene i Hol og i Hovet. Det er i 

målsettingene forutsatt 24 timer sikkerhetsvolum. Dette er tilfredsstillende for Hol.  For Hovet er 

dette 16 timer. Utvidelse av bassengvolumet i Hovet beholdes i tiltakslista.  

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.  

Det har vært episoder med at bassengene GLOHB1  Haugeplass og GLOHB2 Vestlia har gått tom og 

ledningsnettet har blitt tappet ned. Dette er meget kritisk situasjon og svært uheldig mht. at nye 

lekkasjer oppstår. Grunnen til at bassengene har gått tom er at det etter tordenvær har blitt feil på 

signaloverføringer, og alarmer ikke har varslet driftspersonale. Nye kommunikasjonskabler mellom 

høydebasseng og vannkilde er påkrevd, men som midlertidig løsning kan det settes i drift en 

backupløsning uavhengig av dagens signalanlegg. 
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7.4 Effektiv vannforsyning 

Rehabilitering av ledningsnett for å redusere lekkasjer vil være en effektiv måte å: 

- øke forsyningskapasiteten i ledningsnettet 

- redusere behovet økt kapasitet fra vannkilde med påfølgende vannbehandlingsanlegg, 

trykkøkningsstasjoner og høgdebasseng.   

- redusere kostnadene med drift av vannforsyningsanlegget 

Spesielt gjelder dette forsyningsområdet på Geilo. I tiltaksplanen er det satt strekningene som 

driftspersonalet kjenner til er av dårlig tilstand. Som første tiltak må en da kartlegge tilstanden av alle 

strekningene og etter det lage en detaljert plan rekkefølge av gjennomføring av rehabilitering av 

strekningene. 

  

Figur 19. Ledningsanlegg på Geilo som er planlagt rehabilitert i planperioden, markert med gul/grønn farge. 
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8 TILTAKSPLAN 

8.1 Innledning 

Hovedplanarbeidet har avdekket behov for en rekke tiltak som har til hensikt å sørge for en bedre 

måloppnåelse innen vannforsyningen. I dette kapitlet er disse tiltakene oppsummert. 

Tiltakene er inndelt i følgende kategorier: 

 Investeringstiltak 

Tiltak som belastes investeringsbudsjettet. Gjøres delvis med eget personell, men 

mesteparten gjøres ved kjøp av tjenester. 

 Drifts- og vedlikeholdstiltak 

Tiltak som gjennomføres som en del av normal drift, både med eget personell og ved kjøp av 

tjenester. 

 Plantiltak 

Tiltak som har til hensikt å forberede senere investeringstiltak eller drifts- og 

vedlikeholdstiltak. Gjøres for en stor del ved kjøp av tjenester. 

 Administrative tiltak 

Tiltak som gjennomføres administrativt, i hovedsak med eget personell. 

 

Tiltaksnummer er samme som i Hovedplan avløp og vannmiljø der dette er relevant. 
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8.2 Tiltak Geilo 

8.2.1 Investeringstiltak Geilo – uprioritert rekkefølge 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

I01-G 
Ny vannledning Hegnavegen, Geiloheisen - 
Dr Holms hotell 

Forlengelse av ny VL225 og sammenkobling ved Dr 
Holms for ringledning, 280 m 

I02-G 
Ny VL Ø63 Gullsteinvegen - Hjalmevegen i 
fbm. rehabilitering av SP Gullsteinvegen-
Hjalmevegen 

Strekning 733125 – 733169, 325 m 

I03-G 
Ny vannledning Lien  Utført store deler av anlegget, men står igjen en del 

bebyggelse ved Lien, 970 m  

I04-G 
Rehabilitere eks. VL i Havsdalen i fbm. ny 

vannforsyningsplan for Havsdalen 

Jfr (AsplanViak, Forprosjekt vannforsyning 
Havsdalen, 2013) 

I05-G 
Ny vannledning fra handikappbrygge til 

Fossgårdfeltet i fbm. Hovedledning Avløp 

Geilo vest 

Strekning 725623 – 659, 1900 m,  
Strekning 733219 – 733130, 390 m,  
Ny VL225 sammen med SP-ledning som 
rehabiliteres. 

I06-G 
Ny VL Ø225 Ustekveikja – Geilo Hotell, 

Geilo 

Vurderes gjennomført ved fortsettelse av 
gatebruksplan Geilo 

I07-G 
Rehabilitere VL Geilomo, Veslerunden  Rehabilitering VL63-100, totalt 1050 m 

I08-G 
Rehabilitere VL Geilomo, Ringvegen Rehabilitering VL63, totalt 420 m 

I09-G 
Rehabilitere VL Geilomo, Storerunden Rehabilitering VL100, totalt 270 m 

I10-G 
Rehabilitere VL Geilomo, Hellemovegen Rehabilitering VL63-100, totalt 320 m 

I11-G 
Rehabilitere VL Geilomo, Lauvrudvegen Rehabiiltering VL63-100, totalt 170 m 

I12-G 
Rehabilitere VL, Langehaugvegen Rehabilitering VL110, totalt 1000 m 

I13-G 
Rehabilitere VL ved tennisbane Vestlia 
Hotell, Geilo 

Rehabilitering (kum 736578 – kum 731618), 65 m  

I14-G Ny hovedvannledning (>250) fra vannkilde 
til GLOHB2 Vestlia for å sikre 
forsyningskapasiteten på Geilo  

Ny ledning over Ustedalsfjorden og til HB Vestlia, 
da gjennom nytt utbyggingsområde i Vestlia og 
boligfelt B1  

I15-G Ny VL øst for Dr. Holms  Muliggjør forsyning fra GOLHB4 Geilohovda og 
tilbake til trykksone 0.  

I16-G Rehabilitere VL Geilomo, Furusetvegen Rehabilitering VL150, totalt 400 m 

I17-G Rehabilitere VL63 Langehaugvegen Rehabilitering VL150, totalt 580 m 

I18-G Rehabilitere VL63-110 Furutoppen Rehabilitering VL63-110, totalt 980 m 

I19-G Rehabilitere VL63 Hjalmevegen Rehabilitering VL63, totalt 270 m 
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8.2.2 Drifts- og vedlikeholdstiltak Geilo 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

D01-G 
 
Sikre kommunikasjon mellom 
høydebasseng GLOHB1 og 
2/vannkilde 

Sikre kommunikasjonen mellom hovedanleggene, slik at 
alarmer mottas av driftsoperatør (sikre fylling av bassengene 
ved evt. utfall av driftsovervåkningen ved tordenvær).  I 
første omgang enkel backup, så fiberkabel mellom 
hovedsentral Geilo RA og til vannverket. Jfr (Grønvold, 2015) 

D02-G 
 
Sikre at det kan tappes fra 
reserve-vannkilden 

Inntak må renskes og kontroll at alle ledninger og utstsyr er i 
orden. Funksjon må testes. Det må innarbeides rutiner for 
kontroll av pumper og jevnlig prøvekjøring slik at alt fungerer 
når det er behov for det.   

D03-G 
 
Vannmålere 

Etablere vannmålere ute på hovedledningene som er koblet 
opp mot fjernovervåkning for å bedre lekkasjekontrollen og 
oversikten over nettet.  

D04-G 
 
Bakkekraner 

Nedsetting av kummer rundt bakkekraner inn til private hus 
for å lette reparasjonen av kranene når de går i stykker (noe 
de ofte gjør). Jobbes kontinuerlig med.   

D05-G 
 
Lekkasjekontroll 

Økt fokus på lekkasjekontroll, også i forhold til private 
ledninger og stikkledninger. Jevnlig måling av nattforbruk. 
Forbedre rutiner og utstyr for lekkasjesøk. 

D06-G 
 
Diverse oppgradering av 
driftskontrollen  

Ny programvare hovedsystem, vannmåler mot Vestlia, 
kommunikasjon Geilo RA – GLOVP4 Luten, fiber Geilo RA – 
PST Vøllo, jfr (Grønvold, 2015) 
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8.2.3 Plantiltak Geilo 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

P01-G 
 
Kontroll av ledningsanlegg 

Det gjøres en kartlegging av tilstand av alle ledninger som 

skal rehabiliteres satt opp i tiltakslista (jfr 9.2.1), slik at en 

kan lage en prioritert rekkefølge av tiltakene. Herunder også 

kontroll/tilstandsvurdering av støpejernsledninger generelt, 

da de har blyskjøter og disse er det i dag vanskelig å 

reparere, spesifikt hovedledning fra GLOHB1 Haugeplass til 

sentrum. 

P02-G 
 
Vurdere reserveforsyning til 
sentrum fra Geilohovda/Kikut 

Vurdere sammenkobling av trykksone 0 på Geilo, med 

ekstra ledningsføring øst for Dr. Holms Hotell for å kunne 

forsyne fra GLOHB4 Geilohovda. 

P03-G 
 
Testing av brønnkapasitet, 
vannkilde 

Korttids trinnvis testpumping av alle produksjonsbrønnen 
ved ulike uttaksmengder. På dette grunnlag beregnes 
spesifikk kapasitet og totalkapasitet. Data for 
prøvepumpingen vi gi grunnlag for anbefalt drift av 
pumpene/brønnene (driftsjustering av eksisterende brønner) 
og også gi grunnlag for beregning/vurdering av oppholdstid 
og hygienisk sikkerhet. 

P04-G 
 
Vurdere mulighet for 
trykkreduksjon 

Pga. høyt trykk i trykksone 0 på Geilo, må det vurderes 
muligheten til å senke trykket i deler av forsyningsområdet. 
Dette ses i sammenheng med rehabilitering av 
ledningsstrekninger, for eksempel området Geilomo, Solli – 
Geilo bru, mm. 

P05-G 
 
Forprosjekt hovedledning  

Vurdering av løsning for ny hovedledning mellom vannkilde 
og GLOHB2 Vestlia (dimensjon, separat fylleledning til 
høydebassenget, trasevalg, kostnadsvurdering, finansiering, 
mm). Dette må ses i sammenheng med planlagt utbygging i 
Vestlia.  

P06-G 
 
Forprosjekt vurdere utvidelse av 
brønnkapasiteten  

Gjennomføre beregninger av brønnenes oppholdstid som 
følge av økt uttak, vurdere oppholdstider, vurdere endring av 
drift av brønnene, registrere data for avsenking ved 
toppbelastning 

P07-G 
Forprosjekt, utvidelse av 
vannbehandlingsanlegg  

Vurdering av løsninger for utvidelse av behandlingskapasitet 

med videre forsyning ut på nett. 

PG08 Oppdatering simuleringsmodellen Videreutvikle og oppdatere simuleringsmodellen av 
forsyningssystemet på Geilo  
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8.2.4 Privat utbygginger av forsyningsnettet på Geilo 

I forbindelse med de mange utbyggingsplanene på Geilo frem mot 2028 må også fordelingsnettet for 

drikkevann utvides. Dette gjøres i hovedsak i privat regi i forbindelse med hver enkelt utbygging. 

Private utbygginger finansieres fullt ut av utbyggerne, og disse utbyggingskostnadene tas derfor ikke 

med på handlingsplanen. Det er vedtak i Hol kommune om at alt ledningsnett som er tilknyttet 

kommunalt nett, skal overtas og driftes av kommunen. Dette skal sikres gjennom utbyggingsavtaler 

eller overtakelsesavtale før utbygging av anleggene 

Det er i dag en del privat eide ledningsanlegg som ikke er overtatt av kommunen:  

 Kikut/Skurdalsåsen - Østre hovedledning: 

o 7 trykkøkningsstasjoner  

o cirka 1500m Ø200 vannledning, evt. samleledningsnett i Kikut Fjellgrend og Geilo 

Fjellandsby 

o Høydebasseng GLOHB16 Kikut Fjellgrend og GLOHB19 Geilo Fjellandsby.  

 

 Kikut/Skurdalsåsen - Vestre hovedledning (”Frydenlundledningen”)  

o 3  trykkøkningsstasjoner  

o cirka 3200 m Ø110 vannledning 

Det ligger til rette for å kunne knytte begge disse anleggene sammen, og bedre 

forsyningssikkerheten. Høydebasseng i Geilo Fjellandsby skal ha volum til forventet utbygginger i 

planperioden. 
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8.3 Tiltaksbeskrivelse Hol 

8.3.1 Investeringstiltak Hol – uprioritert rekkefølge 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

I01-H 
Rehabilitere vannledning 

Tuftehuset – 
Reinebu 

Skifte vannledningen fra Tuftehuset til Reinebu, 200m Ø63 
skiftes med Ø110/Ø160. 

I02-H 
Oppgradering Hol Vannverk, inkl 
ny brønn 

Oppgradering av Hol vannverk for å øke pH mer enn i dag. 
Vannbehandlingen må være lettere å kontrollere/jobbe med 
enn i dagens lut-dosering. Dette vil minske tæringen på 
vanninstallasjoner og ledningsnett. Kildens kapasitet og 
råvannskvalitet er god nok, men det må etableres en brønn til 
for å bedre driftssikkerheten. 

I03-H 
Utskifting VL63 ved Grønlifeltet Utskifting av 65 meter for å kunne ha VL160 helt til Hagafoss 

I04-H 
Utskifting VL75 i Nerolvegen Endres til VL160 til forsyning  

I05-H 
Utskifting VL75 langs 

Ålmannvegen 

Rehabilitering av 680 m VL75  

8.3.2 Drifts- og vedlikeholdstiltak Hol 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

D01-H 
Kontroll av ledningsanlegg Det gjøres en kartlegging av tilstand av alle ledninger som 

skal rehabiliteres satt opp i tiltakslista (jfr 9.3.1), slik at en 
kan lage en prioritert rekkefølge av tiltakene. 

D02-H 
Lekkasjekontroll Økt fokus på lekkasjekontroll, også i forhold til private 

ledninger og stikkledninger. Jevnlig måling av nattforbruk. 
Forbedre rutiner og utstyr for lekkasjesøk. 

D03-H 
Oppgradere styring HOLHB1 
ogHOLHB2 

Endre styringsløsning for pumper i HOLHB1 pga. flere 
tilknyttinger. Endre styringssystemet for trykkøknings-
pumpene i HOLHB2 

8.3.3 Plantiltak Hol 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

P01-H 
Vurdere reserveforsyning  Det mangler i dag reservekilde for vannverket i Hol, dette 

må etableres med nødvendige utstyr som behøves for at 

denne kan settes inn på kort varsel. 

P02-H 
Etablering av nettmodell Etablering av nettmodell av forsyningssystemet i Hol 
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8.4 Tiltaksbeskrivelse Hovet 

8.4.1 Investeringstiltak Hovet– uprioritert rekkefølge 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

I01-HO 
Rehabilitering hovedledning ved 
vannverket 

Utskifting av hovedledning ut fra vannverket, cirka 260m. 
Ø90 byttes ut med Ø160. 

I02-HO 
Rehabilitering VL 
vannverk/høydebasseng 

Øke dimensjonen på ledningsstrekket til Ø225 fra 

høydebassenget  

8.4.2 Drifts- og vedlikeholdstiltak Hovet 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

D01-HO 
Kontroll av ledningsanlegg Det gjøres en kartlegging av tilstand av alle ledninger som 

skal rehabiliteres satt opp i tiltakslista (jfr 9.4.1), slik at en 
kan lage en prioritert rekkefølge av tiltakene. 

D02-HO 
Lekkasjekontroll Økt fokus på lekkasjekontroll, også i forhold til private 

ledninger og stikkledninger. Jevnlig måling av nattforbruk. 
Forbedre rutiner og utstyr for lekkasjesøk.  

D03-HO 
Kommunikasjon med kabel; 
Hovet vannverk – Hovet RA 

Det mangler tele- eller fiberkabel mellom anleggene. 

8.4.3 Plantiltak Hovet 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

P01-HO 
Vurdere reserveforsyning  Det mangler i dag reservekilde for vannverket i Hovet, dette 

må etableres med nødvendige utstyr som behøves for at 

denne kan settes inn på kort varsel. 
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8.5 Tiltaksbeskrivelse Sudndalen 

8.5.1 Investeringstiltak Sudndalen – uprioritert rekkefølge 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

I01-S 
Ekstra grunnvannsbrønn Etablere en grunnvannsbrønn til ved den eksisterende for å 

bedre forsyningssikkerheten. 

8.5.2 Drifts- og vedlikeholdstiltak Sudndalen 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

D01-S 
Kontroll av lekkasje, fylleledning Det tar 45 min før vannet kommer opp til høydebassenget 

etter at pumpe i grunnvannsbrønn har startet. Det må derfor 
være en lekkasje. Må kontrolleres og utbedres. 

D02-S 
Lekkasjekontroll Kontroll hvorfor forbruket har økt siste år. Lekkasje? 

8.5.3 Plantiltak Sudndalen 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

P01-S 
Vurdere reserveforsyning  Dagens reservevannforsyning er ikke mulig å benytte. 

Vurdere om denne kan utbedres eller om en kan etablere en 

annen løsning. 
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8.6 Tiltaksbeskrivelse Ustaoset, Skurdalen, Dagali og øvrige forsyningsområder 

8.6.1 Drifts- og vedlikeholdstiltak Ustaoset, Skurdalen, Dagali og øvrige 

forsyningsområder 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

D01-D 
Forsyningsanlegg på Dagali Oppstart av nytt behandlingsanlegg og optimalisere driften 

av dette 

D02-D 
Kommunikasjon Dagali - 
driftssentral 

Etablering av kommunikasjonsløsning, slik at Dagali 
vannverk, og renseanlegg blir en del av driftsovervåkningen 
som styres fra Geilo Renseanlegg. 

 

  

8.6.2 Administrative tiltak Hol kommune 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

A01 
Ledningskartlegging Fortsette ajourføringen av ledningskartsystemet GisLine VA. 

Jobbes kontinuerlig med. 

A02 
Utbyggings-/overtakelsesavtaler* Alle nye VA-anlegg som knyttes til kommunalt forsyningsnett 

skal overtas av kommunen.  Gjennom overtakelsesavtaler og 
krav til dokumentasjon til nybygd anlegg sikrer at nye VA-
anlegg har tilfredsstillende kvalitet.  

A03 
Forbedring av 
internkontrollsystemet 

Forbedring av internkontrollsystemet. Her må det jobbes 
spesielt med å oppdatere HMS-systemet for vannforsyning til 
den nye situasjonen med alle tiltakene som gjennomføres. 
Rutinene rundt avviksregistrering og vernerunder bør også 
forbedres. Denne planen er også med på å forbedre 
internkontrollen ved å fastslå på hvilke områder fokuset bør 
ligge den neste planperioden. Internkontroll bør det jobbes 
kontinuerlig med. 

A04 
Driftskontrollanlegg Driftskontrollanlegget i kommunen gjennomgikk en generell 

oppgradering i 2015. Det kommer flere 
trykkøkningsstasjoner og høydebasseng utbygd i privat regi, 
slik at en videre optimalisering må tas samtidig med 
bygging/overtagelse av disse. 

A05 
Felles, private forsyningsanlegg* 
 

Ved regulering av nye hytteområder der en baserer seg på 
egen vannforsyning, skal kommunen være en pådriver til at 
det blir etablert felles vannverk for utbyggingsområdet.  
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Utbyggings-/overtakelsesavtaler* 

I Lov om vass- og avløpsanlegg (LOV-2012-03-16-12) er det i krav om at nye vann- og avløpsanlegg skal være 

eid av kommunen (forsyner mer enn 50 personer). Som vann- og avløpsanlegg er det definert hovedledninger, 

høydebasseng, pumpestasjon og anlegg for rensing av vann og avløp.  

Kommunen kan videre gi tillatelse til etablering av privat anlegg dersom det private anlegget ligger langt fra 

kommunalt VA-anlegg eller kostnadene med å tilknyttes det kommunale anlegget er urimelig høye. I disse 

tilfellene skal nye VA-anlegg organiseres som andelslag eid av brukerne.  

Før kommunal overtakelse av privat utbygd VA-anlegg som er tilknyttet eksisterende forsyningssystem må det 

være dokumentert at alt ledningsanlegg, trykkøkningsstasjoner og høydebasseng er testet og er i 

tilfredsstillende tilstand.  

 
Det er viktig at en får sikret at nye ledningsanlegg som skal bygges ut i privat regi blir overtatt av Hol 
kommune. Dette gjelder ledningsanlegg som skal tilknyttes det kommunale nettet på Geilo.  Dette sikres 
med utbyggingsavtaler eller overtakelsesavtale i reguleringsplanprosessen.  
Når det gjelder større fellesanlegg som ikke tilknyttes eksisterende kommunale VA-anlegg, kan kommunen gi 
dispensasjon til at blir privat eid VA-anlegg forutsatt at dette organiseres som andelslag eid av brukerne. 
 

 

8.7 Bemanningsvurdering 

 

Med bakgrunn i de foreslåtte handlingsplanene over vurderes det her hvilken bemanning som er 

nødvendig på avdelingen for å gjennomføre disse samt drifte det fremtidige forsyningssystemet. 

Dette er imidlertid bare å regne som en foreløpig vurdering, den endelige avgjørelsen må tas ved 

revisjon av organisasjonsplanen for Hol kommune.  

Bemanningen i Teknisk Etat er delt i fire deler som må vurderes hver for seg. 

 Administrasjonen: Står for prosjektering, bygging og igangsetting av nyanlegg samt 

optimalisering/rehabilitering av eksisterende anlegg. Dvs. alle de større investeringstiltakene 

i handlingsplanen. 

 Driftsoperatører: Står for den daglige driften av vannverk, trykkøkningsstasjoner og 

høydebasseng og vil være involvert i tiltakene som har med dette å gjøre.  

 Vedlikehold, avd. Djupedalen: Står for drift og vedlikehold av ledningsnettet i områdene Hol, 

Hovet og Sudndalen 

 Vedlikehold, avd. Geilo: Står for drift og vedlikehold av ledningsnettet i områdene Geilo, 

Ustaoset, Dagali og Skurdalen  
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8.7.1 Bemanning i 2016 

 

Følgende tabell oppsummerer bemanningssituasjonen på TE i 2015. 

Del av TE Årsverk Del av årsverk på vann 

Administrasjonen 2 50 % 

Driftsoperatører 4,5 50 % 

Vedlikehold avd. Djupedalen 2,0 50 % 

Vedlikehold avd. Geilo 6,0 50 % 

Sum 14,5  

 

I administrasjonen (unntatt avdelingsleder) og hos driftsoperatørene er hver enkelt stilling fordelt på 

henholdsvis vann og avløp hva angår lønnskostnadene.  

Vedlikeholdsavdelingen kommer indirekte inn i driftsbudsjettet via timelister som blir fakturert på 

forskjellige oppdrag de har. Herfra er det regnet ut et cirka antall årsverk for 2015, men dette 

varierer selvsagt for hvert år avhengig av arbeidsmengde/arbeidsoppgaver/prosjekter.  

 

8.7.2 Bemanningen fremover 

 Administrasjonen: Som vi ser av handlingsplanen forutsettes det gjennomført ett til to større 

prosjekter årlig i denne planperioden som administrasjonen vil ha hovedansvaret for, i tillegg 

til en rekke mindre arbeidsoppgaver som går direkte på vannforsyning. Det ansees derfor 

som nødvendig å opprettholde dagens antall årsverk innen vannforsyning i denne 

planperioden.  

 Driftsoperatører: Avdelingen får ansvaret for et større ledningsnett fremover, ved at 

kommunen overtar ledninger bygd i privat regi som medfører tilsyn og drift. I tillegg har også 

driftsoperatørene en rekke ulike tiltak som skal gjennomføres i perioden.  Det må derfor tas 

sikte på å øke årsverkene her. De nye stillingene fordeles også med 50 % på vann og 50 % på 

avløp som de andre driftsoperatørene.  

 

 Driftsavdelingen Djupedalen: Mengden nye tiltak i Hol, Hovet eller Sudndalen tilsier ikke et 

behov for økt bemanning her. Dagens bemanning er tilfredsstillende for denne perioden.  

 

 Driftsavdelingen Geilo: Avdelingen på Geilo får et større forsyningsnett å drifte enn i dag 

(cirka 11 km mer) samtidig som det blir en økning i konkrete tiltak som skal gjennomføres i 

perioden. Dette kombinert med flere tiltak innen avløp samt en mulig omstrukturering av 

enkelte andre arbeidsoppgaver vinterstid medfører et behov for flere årsverk ved avdelingen 

på Geilo.  
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9 HANDLINGSPLAN OG ØKONOMI 

9.1 Handlingsplan 

Med bakgrunn i tiltakslistene, er utbyggingstakten for å oppnå målene som er satt oppsummert i 

handlingsplanene. Denne er delt inn i rene investeringstiltak og tiltak som går mer på den daglige 

drift.  Dette må også sees i sammenheng med det totale kostnadsbildet for vannforsyningen. 

Handlingsplanen er førende for investeringer i planperioden, men innbyrdes justeringer i den årlige 

økonomiplanen for Hol kommune kan skje.  

9.1.1 Handlingsplan investeringer 

Kostnadene med disse nyinvesteringene tas med på det enkelte års investeringsbudsjett og fordeles 

med avskrivningstider som er angitt i gebyrberegningsdelen under. Det er forutsatt at 

administrasjons- og prosjekteringskostnader er inkludert kostanden både for nye ledninger og 

ledninger som skal rehabiliteres 

Tabell 19. Handlingsplan investeringer (kostnad i tusen kr). 

Nr Tiltak Kostnad Tidsrom  

GEILO    

I01-G Ny vannledning Hegnavegen, Geiloheisen - Dr Holms hotell 2 000 2017-2018 

I02-G 
Ny VL Ø63 Gullsteinvegen - Hjalmevegen i fbm. 
rehabilitering av SP Gullsteinvegen-Hjalmevegen 1 000 2016-2017 

I03-G Ny vannledning Lien  3 400 2019-2022 

I04-G 
Rehabilitere eks. VL i Havsdalen i fbm. ny 
vannforsyningsplan for Havsdalen 7 000 2019-2021 

I05-G 
Ny vannledning fra handikappbrygge til Fossgårdfeltet i 
fbm. Hovedledning Avløp Geilo vest 9 200 2017-2018 

I06-G Ny VL Ø225 Ustekveikja – Geilo Hotell, Geilo*     

I07-G Rehabilitere VL Geilomo, Veslerunden  3 700 2017-2028 

I08-G Rehabilitere VL Geilomo, Ringvegen 1 500 2017-2028 

I09-G Rehabilitere VL Geilomo, Storerunden 1 000 2017-2028 

I10-G Rehabilitere VL Geilomo, Hellemovegen 1 100 2017-2028 

I11-G Rehabilitere VL Geilomo, Lauvrudvegen 600 2017-2028 

I12-G Rehabilitere VL, Langehaugvegen 3 000 2017-2028 

I13-G Rehabilitere VL ved tennisbane Vestlia Hotell, Geilo 400  2022-2028 

I14-G 
Ny hovedvannledning (>250) fra vannkilde til GLOHB2 
Vestlia for å sikre forsyningskapasiteten på Geilo  10 000 2016-2028 

I15-G Ny VL øst for Dr. Holms  2 000 2016-2028 

I16-G Rehabilitere VL Geilomo, Furusetvegen 1 200 2018-2020 

I17-G Rehabilitere VL63 Langehaugvegen 1 800 2016-2028 

I18-G Rehabilitere VL63-110 Furutoppen 3 000 2016-2028 

I19-G Rehabilitere VL63 Hjalmevegen 800 2016-2028 

HOL 
  

  

I01-H Rehabilitere vannledning Tuftehuset – Reinebu 600 2016-2017 

I02-H Oppgradering Hol Vannverk, inkl ny brønn 5 600 2016-2017 

I03-H Utskifting VL63 ved Grønlifeltet 500 2016-2017 

I04-H Utskifting VL75 i Nerolvegen 900 2016 -2018 

I04-H Utskifting VL75 langs Ålmannvegen 2 700 2016-2028 

HOVET 
  

  

I01-HO Rehabilitering hovedledning ved vannverket 1 000 2019-2021 

I02-HO Rehabilitering VL vannverk/høydebasseng 300 2016-2028 

SUDNDALEN       

I01-S Ekstra grunnvannsbrønn 300 2018 

SUM  Investeringer totalt, eks.mva 64 600   

* Er avhengig av utbygginger i sentrumsområdet 
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9.1.2 Handlingsplan drift-/vedlikeholdstiltak og plan-/administrative tiltak 

 

Her er kostnadene fordelt med plan- og adm. tiltak på investeringsbudsjettet og driftstiltak på 

driftsbudsjettet. Mange av tiltakene her er kontinuerlige tiltak som ikke har noen konkret kostnad, 

men som er mer å regne som arbeidsoppgaver gjennom perioden.  

Tabell 20. Handlingsplan drift- og vedlikeholdstiltak (kostnad i tusen kr). 

Nr Tiltak Kostnad Tidsrom  

GEILO    

D01-G 
Sikre kommunikasjon mellom høydebasseng GLOHB1 og 
2/vannkilde 500 2017-2018 

D02-G Sikre at det kan tappes fra reserve-vannkilden 500 2016 

D03-G Vannmålere 600 2018-2022 

D04-G Bakkekraner 
Egen regi Kontinuerlig 

D05-G Lekkasjekontroll 
Egen regi Kontinuerlig 

D06-G Diverse oppgradering av driftskontrollen  
500 2016-2020 

HOL 
  

  

D01-H Kontroll av ledningsanlegg Egen regi 2016 

D02-H Lekkasjekontroll Egen regi Kontinuerlig 

D03-H Oppgradere styring HOLHB1 ogHOLHB2 100 2016 

HOVET 
  

  

D01-HO Kontroll av ledningsanlegg Egen regi 2016-2017 

D02-HO Lekkasjekontroll Egen regi Kontinuerlig 

D03-HO Kommunikasjon med kabel; Hovet vannverk – Hovet RA 
Ukjent 2016 

SUDNDALEN 
 

  

D01-S Kontroll av lekkasje, fylleledning Egen regi 2016 

D02-S Lekkasjekontroll Egen regi 2017-2018 

DAGALI 
  

  

D01-D Forsyningsanlegg på Dagali Ukjent 2016-2028 

D02-D Kommunikasjon Dagali - driftssentral Egen regi 2017-2018 

        

SUM  Drift- og vedlikeholdstiltak , eks. mva 1 700   

 

Generell administrative tiltak er: 

- Ledningskartlegging 

- Utarbeidelse av utbyggings-/overtakelsesavtaler der dette er nødvendig 

- Forbedring internkontrollsystemet 

- Kartlegging av alle private felles forsyningssystem og pådriver for godkjenning av disse 

Mer spesifikke tiltak er satt i Tabell 21.  
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Tabell 21. Handlingsplan Plan og administrative tiltak (kostnad i tusen  kr). 

Nr Tiltak Kostnad Tidsrom  

GEILO    

P01-G Kontroll av ledningsanlegg 400 2016 

P02-G Vurdere reserveforsyning til sentrum fra Geilohovda/Kikut 150 2017-2019 

P03-G Testing av brønnkapasitet, vannkilde 150 2016 

P04-G Vurdere mulighet for trykkreduksjon 150 2017-2018 

P05-G Forprosjekt hovedledning  250 2016 

P06-G Forprosjekt vurdere utvidelse av brønnkapasiteten  250 2017-2018  

P07-G Forprosjekt, utvidelse av vannbehandlingsanlegg  300 2017-2018 

P08-G Oppdatering simuleringsmodellen 100 2016 

HOL       

P01-H Vurdere reserveforsyning  Egen regi 2018-2020 

P02-H Etablering av simuleringsmodell 200 2018-2020 

HOVET       

P01-HO Vurdere reserveforsyning  Egen regi 2018-2020 

SUDNDALEN       

P01-S Vurdere reserveforsyning  Egen regi 2018-2020 

        

SUM  Plan- og adm.tiltak , eks. mva 1 950   
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9.2 Gebyrberegning 

 

Gebyrene bregnes ut ifra kostnader forbundet med selvkostområder.  

Herunder: 

 Administrasjonskostnader 

 Driftskostnader  

 Kapitalkostnader forbundet med investeringer 
o Avskrivninger 
o Rentekostnader 

 

Vann- og avløpsgebyrene fordeler seg på tilkopling, fastavgift og gebyr etter målt forbruk. Etter de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og regulativ. 

Gebyrene blir beregnet årlig ved utarbeidelse av handlings og økonomiplan. 

  

9.2.1 Drift- og vedlikeholdskostnader 

Dagens gebyrnivå dekker vanlige drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 

9.2.2 Fremtidig gebyrnivå 

 

Større investeringer vil påvirke det fremtidige gebyrnivået. Dette er investeringer som er knyttet til 

fremtidig utbygging av VA- anlegg. Påkoblingsgebyr vil dekke store deler av investeringene. 

Kostnadene med rehabilitering og nybygging av ledningsnettet er på cirka 100 millioner i 

planperioden på 12 år. Med en avskrivningstid på 40 år på ledningsnett vil dette utgjøre 8,5 millioner 

hvert år. Deles dette igjen på antall m3 vann produsert og antall m3 mottatt på renseanlegg, vil dette 

utgjøre 8 øre pr. m3.  

For en husstand med et vanlig forbruk på omtrent 150m3 pr. år, vil dette utgjøre 15 kr eller cirka 0,2 

% stigning i året. 
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