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1. INNLEDNING 

Dette notatet er en temautredning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan nr. 

3007_431 for Citygården og hotellkvartalet. Innenfor området skal det etableres hotell 

og boligbebyggelse (blokk). 

 

Figur 1: Utsnitt reguleringsplan (LINK Arkitektur) 

 

Eksisterende hotell skal beholdes men det skal bygges ut mot nord (mot 

sentrumskvartalet). Deler av Citygården skal rives og det skal bygges nytt boligblokk 

med forretninger i 1 etg. 

Det skal bygge ny kjeller under hotellet samt deler av CITY-gården. Innkjøring til kjeller 

er via Sentrumskvartalet. 
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Figur 2: 3D fremstilling (LINK Arkitektur) 

 

 

2. VANNFORSYNING 

Eksisterende bebyggelse er tilknyttet kommunalt vannforsyning og ligger sentralt 

plassert i forhold til eksisterende hovedledninger.   

  

Figur 3: Kartutsnitt vannforsyningsystemet i sentrum 

Utbyggings-

område. 



  

TEKNISK INFRASTRUKTUR – VANN OG AVLØP  -  CITYGÅRDEN OG HOTELLKVARTALET SIDE 6 

O:\A200000\A202022\03-Beskrivelse\Notat_VA-ScandicCity200318.docx 

En av kommunens hovedledninger ligger i Kirkegata og er sentral i forhold til fordeling 

av vann i sentrum mellom nord, sør og øst.  

Det er foretatt beregning av uttak ved eksisterende kum i krysset Kongens gate x 

Kirkegata (kum 818, vist på kartutsnitt nedenfor). Det er gjennomført en enkelt 

beregning med verktøyet Epanet 2. Det er forutsatt forbruksuttak på 90 l/s i fra Høyby 

Høydebasseng i tillegg til brannsvannsuttak (forbruk sentrum, sør-, nord- og østover). 

Det er nok kapasitet for brannvann i området for uttak på terrengnivå. 

UTTAK I KUM 818 RESTTRYKK 

TERRENG (kote 

+ ca 78 

TRYKKLINJE 

(KOTE) 

RESTTRYKK TOPPETASJE 

(kote + 103,69) 

20 l/s 57 mVs + 135 31mVs 

50 l/s 55 mVs + 133 29 mVs 

75 l/s 53 mVs + 131 27 mVs 

100 l/s 50 mVs + 128 24 mVs 

For planlagt hotell på 8.etasjer, vil resttrykk bli godt nok for de øverste etasjene i bygget 

(> 2bar).  Det må ved videre planlegging sjekkes kapasitet i de øverste etasjene i forhold 

til hvilket system for sprinkling som velges (behov for mengde og trykk).  

 

TILKNYTNINGSPUNKT FOR VANN 

Det er ikke registrert hvor vannledningen til hotellet i dag er tilknyttet hovedledningen, 

men det er sannsynlig at dette er ca. ved inngangen. Det er også ukjent 

tilknytningspunkt for vann til City gården.  

Naturlig tilknytningspunkt for det nye bygget vil være mot Kirkegata og eksisterende 

250mm vannledning.  Ved tilknytningspunkt bør det etableres vannkum der det da kan 

etableres både sprinkling og forbruksvann til de nye bygningene. Dimensjonering gjøres 

i samråd med RIV-rådgiver i forhold til innvendig dimensjonering av forbruk og 

sprinkling. Det benyttes tilbakeslagsventil på sprinklerledning iht. kommunens krav. 

Det bør vurderes hvorvidt en ønsker å legge ny vannforsyning også til eksisterende 

hotell (felles stikkledning) eller om eksisterende stikkledning skal beholdes som ekstra 

ringforbindelse.  
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Det er sett på 3 alternativer for tilknytning vann.   

 Figur 4: Alternativ tilknytningspunkt vann 

ALT. STED FORDEL ULEMPE 

1 Tilknytning til Ø250 

SJG i Kirkegata 

mellom Citygården 

og hotellet 

Alternativet gir en mer 

"sentralt" trase i forhold 

til de to nye byggene og 

innvendig rørføringer. 

Utfordring mhp. kryssing av 

bryggerikjelleren. Må 

gjennomføres med boring.  

Trafikkavvikling ved graving 

i Kirkegata. 

2 Tilknytning til Ø250 

SJG i Kirkegata øst 

for hotellet 

(gangfeltet) 

Slipper boring. Kun 

graving. 

Parallellføring med FV- og 

kjølerør. Eventuelt lengre 

avstand fra FV-trase 

medfører at trærne må 

fjernes. Lengre trase for 

Citygården. 

Trafikkavvikling ved delvis 

stenging av kryss. 

3 Tilknytning til Ø160 

PE100 i på utsiden 

av fortau et i 

Kongens gate. 

Lite graving og 

parallellføringer. 

Slipper oppgraving i gate 

og det er lettere å løse 

trafikkavvikling under 

gravingen. 

Begrenser bruk av kulvert. 

Kulvert er 4m bred så det 

burde være plass til 

fremføring av ledninger/rør. 

Lengre trase for Citygården. 

Alternativ 1 har for mange usikre faktorer mhp. eksisterende bygningsmasse under 

bakken (Bryggerikjellerne), slik at en ser bort fra dette alternativet ved videre 

planlegging. 

3 

2 

1 
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Alternativ 2 gir tilknytning til hovedledningen i Kirkegata, men vil medføre graving i nær 

tilknytning til eksisterende kryss og gangkryssing. 

Alternativ 3 gir tilknytning til en mindre vannledning (Ø160 PE100), men pga. 

ringforbindelse så vil ikke kapasitet være et hinder her. Tanken er føre ledning i 

eksisterende kulvert under Kongens gata for å slippe oppgraving av gate. Graver opp på 

utsiden av fortau/kulvert og etablerer vannkum. Ulempen med dette alternativet er at 

en reduserer noe på tverrsnittet av kulverten da vannledningen vil ta litt plass i 

kulverten med oppheng mm. Kulverten er derimot 4m bred slik at det skulle være god 

plass for eventuelt også fremføring av ledninger og rør. Dette bør være et interessant 

alternativ å jobbe videre med, spesielt i forhold til trafikkavvikling. Se tegning H01. 

 

 

1. OVERVANN 

Området ligger i nær tilknytning til Begna og Storelva men ligger innenfor et kvartal med 

bebyggelser og veger på alle sider. Overvann må derfor videreføres over naboområder 

og tilknyttes eksisterende overvannsystem mot Storelva ved Tippen. 

Reguleringsplanen omfatter i tillegg til utbyggingsområde også nærliggende fortau og 

veger. Ved beregning av avrenning fra flater har vi forutsatt regulert areal minus 

Kirkegata og Kongens gate med fortau. Avrenningsområdet uthevet med blått nedenfor 

utgjør totalt 4850 m². 

 

Figur 5: Areal totalt avrenningsområde utgjør ca. 4850m2 (uthevet med blått). 
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Dagens arealer består for det meste av tette flater (takflater og asfalterte flater) og vil gi 

en betydelig avrenning ved intens nedbør. Det er uvisst hvor overvannet går i dag, men 

det ser ut til at det er et par avgreninger til eksisterende fellesledning i Kongens gate. 

Mesteparten av overvannet er nok ført til overvannsledningen på baksiden av hotellet 

som går under Sentrumskvatalet. Dette er en Ø200mm PVC ledning som øker 

dimensjonen dess nærmere hovedledningen den kommer. I starten ligger Ø200 

overvannsledningen med ca. 1,1% fall noe som gir en kapasitet på ca. 30 l/s. 

Fremtidig løsning vil bestå av følgende flater: 

TYPE FLATE / STED CITYGÅRDEN NYTT HOTELL EKSIST. HOTELL TOTALT 

Asfalterte flater 1090 1200  2290 

Heller på terrasser 230 120  350 

Tak med sedum 660 850 0 1510 

Tett tak   700 700 

TOTALT 1980 2170 700 4850 

 

I henhold til overvannsveilederen så krever kommunen kun av 1 l/s*da slippes ut på 

kommunal ledning. I dette tilfellet ca. 5l/s. Det må avklares hvorvidt eksisterende hotell 

skal tas med i denne vurderingen.  

Overvannsberegninger er gjort ved bruk av den rasjonelle metode og Ringerike 

kommunes overvannsveileder er lagt til grunn i arbeidet.  

 

For nedbør legges det til grunn dimensjonerende nedbør av 25års gjentaksintervann, 

klimafaktor på 1,4, IVF kurve fra Blindern (Oslo). 

Krav til maks påslipp til kommunal overvannsledning er 1 l/s*da 

 

Det er gjort beregninger for før- og etter-situasjon for å belyse konsekvenser av tiltaket. 

Ettersituasjon er beregnet for dimensjonerende nedbør (25 års gjentaksintervall) og 

flom. Nødvendig fordrøyningsvolum er beregnet. Se eget vedlegg for detaljerte 

overvannsberegninger m.m. 
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Dagens situasjon 

Dagens (før tiltak) situasjon innebærer avrenning av 180 l/s ved dimensjonerende 

nedbør. Vannet er i dag ført til kommunal overvannsledning (via overvannsledning 

under Sentrumskvartalet), fellesledningen i Kirkegata samt til terreng. Noe kan også 

være infiltrert i det grøntarealet som ligger ut mot Kongens gate.  

Hvilke andeler som videreføres hvor i systemet er ikke kjent og vil også avhenge av 

forhold som temperatur, metningsgrad i jorda, kapasitet på kommunale ledninger m.m.  

 

Ny situasjon 

Foreliggende situasjonsplan tilsier en avrenning av 140 l/s for ettersituasjonen ved 

dimensjonerende nedbør. Redusert avrenning skyldes at andelen tette flater reduseres 

gjennom bruk av cedumtak og permeable heller. Tiltaket innebærer at avrenningen 

reduseres med ca. 40 l/s ved dimensjonerende nedbør.  

 

Krav til maksimal tilførsel til kommunal ledning gjør det allikevel nødvendig å redusere 

avrenningen ytterligere gjennom fordrøyning og/eller infiltrasjon.  

 

Med bakgrunn i 3-trinnsstrategien skal det legges opp til infiltrasjon om dette er mulig. 

Kart fra NGU kategoriserer løsmassene som fyllmasser og infiltrasjonsevne er ikke 

kartlagt. Mektigheten av løsmassene er varierende, men generelt relativ dyp. I NGUs 

grunnvannsdatabase Granda finnes det borepunkt i vest med 20 meter til fjell og i øst 50 

meter til fjell. Grunnvannsnivå er ikke angitt. På Thoresentomten, rett sør av Kirkegata, 

er det anlagt infiltrasjonssandfang og disse skal fungere. Hvilken hydraulisk 

konduktivitet (infiltrasjonsevne) de stedegne massene innehar vites ikke. Massene skal 

være av sandig art. Det er imidlertid store forskjeller mellom grov sand og fin sand og 

forventet infiltrasjonsevne er henholdsvis 10 l/s og 1 l/s pr. infiltrasjonssluk for nevnte 

masser. Det anses derfor som nødvendig å undersøke infiltrasjonsevne nærmere for å 

eventuelt redusere nødvendig fordrøyningsvolum.  

 

I beregningen av nødvendig fordrøyningsvolum er derfor eventuell infiltrasjon ikke 

hensyntatt.  Nødvendig fordrøyningsvolum = tilført vann – videreført vann til kommunal 

overvannsledning. 

 

Størst akkumulering av overvann skjer ved en nedbørsituasjon på 90 minutter og 

nødvendig fordrøyningsvolum er da 200 m³.  

Det er prosjektert ca. 1500 m² med cedumtak og en mulig løsning er å anlegge 

fordrøyningsvolum mellom tak og grønt vekstmedium – såkalt blågrønt tak. Lastmessig 

er taket dimensjonert for å kunne bære 30 cm vann pr. m² (dette tilsvarer snølast), men 
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erfaringsmessig begrenses vannstanden av helling på tak og antall sluk og 15 cm pr. m² 

er derfor et mer realistisk anslag.  

 

Dette innebærer at hele det nødvendige fordrøyningsvolum kan tas på tak 

(1500*0,15>200).  Det anses som en dårlig løsning å løfte vann (ved å pumpe) fra arealer 

liggende på terreng og opp på tak for å fordrøye. Takflatene bør derfor benyttes kun for 

fordrøyning av egen avrenning. 

 

Arealet på terreng alene utløser et behov for å fordrøye og/ eller infiltrere 144 m³.  

Noe av vannet kan infiltreres i arealet mellom hotellet og Kongens gate. Her blir det 

grøntområde og gangstien langs fasaden blir belagt med gressarmeringstein. 

Rabatten med trerekken foran dagens hotell mot Kirkegaten kan også gjøres mer 

drenerende for overflatevann. 

 

Erfaringsvis skal det være masser som er gode for infiltrasjon i området, men dette må 

en se nærmere på ved videre planlegging. Både området mot Kongens gate samt 

Kirkegata kan benyttes for infiltrasjon samt plassering av fordrøyningsvolum. Det bør 

benyttes infiltrasjonssandfang der det er mulig (jfr. overvannsveileder). 

 

Størrelsen på fordrøyningsvolumet må avklares ved videre planlegging når en har 

undersøkt ytterligere infiltrasjonskapasiteten, samt at utenomhusplan foreligger. 

 

Flomsituasjon 

Beregninger av flom tilsier en avrenning på 200 l/s fra området. Planområdet ligger ikke 

utsatt mht. flom fra nærliggende vassdrag og/eller avrenning fra tilgrensende tomter. 

Flomveier blir mot Brutorget (ut mot Arnemannsveien), Kirkegata og ned Kongens gate 

til Tippen.  

I dag så er området bak hotellet formet på en slik måte at regn- og flomvann kan føres 

ned i lavpunktet ved sparebanken. Denne vil bli borte med fremtidig løsning.  
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2. SPILLVANN 

Avløp fra eksisterende hotell er ført nordover og via ledning som ligger under 

sentrumskvartalet. Også avløp fra Bryggerigården, Hønefoss Sparebank og deler av 

Citygården er også ført til samme spillvannsledning.  

Kartet til kommunen viser at det er noen avgreninger på eksisterende avløpsledning i 

Kirkegata. Disse må ved videre planlegging avklares mhp status (om de fører spillvann 

og/eller overvann samt kvalitet). 

Ledning som ligger under dekket til sentrumskvartalet er en Ø200 PVC med ca. 1,1% fall 

på det minste.  Forutsatt at ledningen er 100% separert så har ledningen god nok 

kapasitet for avløp fra alle byggene. 

Det nye bygget vil medføre at eksisterende spillvann og overvannsledninger må legges 

om. Sluk som fører overvann til spillvannsledninger må fjernes. Nytt terreng medfører at 

det blir ny plassering av eventuelle gatesluk.  

Det er registrert 1 avløpsledning i bakgården. Ved omlegging separeres overvann fra 

spillvann. 

Nye spillvannsledninger må planlegges av RIV-rådgiver. Skissen nedenfor og tegning H01 

må anses som prinsipp. 

 

Figur 7: Eksisterende avløpsledninger i bakgården må legges om (uthevet med gult).  
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3. ANDRE FORHOLD – SAMORDNING ANDRE TILTAK 

Ø250 støpejerns ledning i Kirkegata er veldig gammel (1938) og sammen med 

eksisterende avløpsledning i Kirkegata, er dette ledninger som burde vært skiftet ut. 

Hvis Ringerike kommune har planer om dette i nærmeste fremtid, så bør en samordne 

tiltakene. 

Det forhold at det er veldig lite areal for plassering av fordrøyningsvolum på tomten, gir 

en utfordring med hensyn til ekstreme situasjoner og flomvann. Istedenfor å etablere 

fordrøyningsvolum under kjellerarealer, så kan et alternativ være å etableres 

infiltrasjonsløsning og fordrøyningsvolum i Kirkegata. Erfaringer tilsier at det er masser i 

grunnen som har en viss infiltrasjonskapasitet. Eventuelle tiltak for infiltrasjon vil også 

være fornuftig å samordnes med sanering av eksisterende VA-ledninger i Kirkegata.  

 

Figur 7: Bilde tatt under legging av Fjernvarmerør i Kirkegata. 
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4. FJERNVARME OG KJØLING 

Det er ført frem både fjernvarme og kjøling til området. 

Eksisterende fjernvarme og kjøleledning til Hønefoss Sparebank må legges om i 

forbindelse med nytt bygg og kjeller. Det samme gjelder ledningene til 

sentrumskvartalet som høyst sannsynlig kommer i konflikt med nyt kjørekulvert. 

Eksisterende fjernvarmeldning til hotellet kan beholdes. Dersom det er ønskelig med 

felles sentral for eksisterende og ny del av hotellet, anbefales det at eksisterende 

stikkledning fjernes. Ny avgrening /stikkledning dimensjoneres da for nytt bruksareal. 

 

Figur 8: Eksisterende kjøle- og fjernvarmeledninger som må legges om (uthevet med gult fjernes). 

Det er tilknytningsplikt for fjernvarme da bebyggelsen overstiger 1000m2. For kjøling er 

det ikke tilknytningsplikt og dette må eventuelt på et tidlig tidspunkt avklares med 

Vardar Varme AS hvis en ønsker tilknytning.  

Se tegning H02 som viser forslag til omlegging av kjøle- og fjernvarmeledninger. 
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5. KABELANLEGG 

Det er ikke sett på konflikt med hensyn til kabler for området. Henviser til notat 

utarbeidet av Tronrud eiendom AS v/ Dagfinn Augdal. 

Traseføringer for kabler må samordnes med spesielt fjernvarme og kjøleledninger, men 

også nye VA-ledninger. 

 

 

 

 

6. VEDLEGG – OVERVANNSBEREGNING 

Beregning gjort ved bruk av den rasjonelle metode: 

 � =  φ ×  i ×  A ×  kf 

› Q  = dimensjonerende vannføring 

› φ  = midlere avrenningskoeffisient, jf. Ringerike kommunes overvannsveileder: 
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Midlere avrenningskoeffesient for førsituasjon = 1,0. For etter-situasjonen er følgende 

benyttet:  

 

Figur 9. Avrenningskoeffesient for nedbør av 25 års gjentaksintervall 

 

 

Figur 10. Avrenningskoeffesient for nedbør av 200 års gjentaksintervall 

› i  = nedbørintensitet 

Nedbørintensitet bestemmes mht. konsentrasjonstid og gjentaksintervall. Konsentrasjonstid er 

beregnet til 10 minutter. Gjentaksintervall som benyttes er 25 år. Dette gir nedbør på 259,4 l/s*ha 

for 10 minutter.  IVF-kurve hentet fra målestasjon på Blinder, Oslo  

› A  = areal av nedslagsfelt = 4850 m² = 0,4850 ha. 

› kf  = klimafaktor = 1,4  
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Dagens situasjon gir følgende avrenning ved nedbør av 25år gjentaksintervall:  

Q = 1,0 x 259,4 x 0,4850 x 1,4 ≈ 180 l/s 

Foreliggende situasjonsplan tilsier følgende avrenning ved dimensjonerende nedbør:  

Q = 0,82 x 259,4 x 0,4850 x 1,4 ≈ 140 l/s 

Foreliggende situasjonsplan tilsier følgende avrenning ved flom:  

Q = 0,85 x 347,9 x 0,485 x 1,4 ≈ 200 l/s 

 

Nødvendig fordrøyningsareal (hele arealet) 

Nødvendig fordrøyningsvolum  = tilført vann – videreført vann 

      = �
��
� × t − ��ø� × �t + tk� 

Hvor t angir antall minutter for den gitte nedbørsituasjonen og tk angir 

konsentrasjonstiden.  

Hvis vi ser bort fra eventuell infiltrasjon beregnes (ved iterasjon) størst akkumulering av 

overvann etter 90 minutter. Nødvendig fordrøyningsvolum er da 200 m³, se tabell 

under. 

 

Nødvendig fordrøyningsareal (kun terreng) 

Q = 1,0 x 259,4 x 0,2990 x 1,4 ≈ 80 l/s 

Størst akkumulering av overvann skjer etter 90 minutter. Nødvendig fordrøyningsvolum 

er da 144 m³, se tabell under. 

 

 






