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1 I nnledning

Det te notatet gir en beskrivelse av overvannshåndtering og t ilkobling av vann og

spillvann i forbindelse m ed utbygging av Tolpinrud Torv, et nyt t forretning og

boligprosjekt m ed adresse Askveien 52 på Tolpinrud i Hønefoss. Planarealet

frem går av den røde skravering på Figur 1. Prosj ektet er nå i reguler ingsfasen.

Eksisterende eneboliger på eiendomm en skal r ives og det skal bygges nye

etasjebygg på oppt il 5 etasjer, pluss parkeringskjeller. Etasj ebygget skal huse

både leiligheter, dagligvareforretning og annen næringsvirksom het . I t i llegg t il

parkeringskjeller, skal det også etableres parkeringsplasser på terreng.

Beregninger i notatet tar utgangspunkt i VA norm og retningslinjer for

overvannshåndtering gjeldende i Ringerike komm une. Overvannet i om rådet

skal så vidt m ulig håndteres lokalt .

Figur 1 Oversikt over planområdet . Rød skraver ing markerer Tolpinrud Torv.
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2 Dagens situasjon

2.1 Områdebeskr ivelse

Planom rådet utgjør ca. 5122 m² og ligger på Tolpinrud i Hønefoss. Hele

t iltaksom rådet består i dag av eneboliger. Overflatetyper består av tak og

asfalterte eller grusbelagte arealer og hager med gressplen. Dagens situasjon

vises i Figur 2. Eiendom men som skal utvikles avgrenses av eneboliger i nord og

syd, av Askveien/ Tolpinrudveien i vest og av et skogspart i på østsiden, Se Figur

3. Arealet som skal bebygges er i dag forholdsvis flat t , terrenget heller fra ca.

kote + 118/ + 120 i øst t il kote + 117/ + 118 vest . Terrenget faller brat t mot øst

et ter avgrensingen mot skogen, ned t il omkring kote + 102.

Figur 2: Dagens situasj on (kilde: PowWow arkitekter) . Rød skraver ing m arkerer

planarealet .

Figur 3: Oversikt over planområdet (kilde: PowWow Arkitekter) . Rød skraver ing m arkerer

tom ta t ilhørende Tolpinrud Torv.
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2.2 Vann og avløp

Figur 4 viser eksisterende komm unale ledninger i og rundt planom rådet . Det

ligger en ø110 mm vannledning, en ø200 mm overvannsledning og en ø200 m m

spillvannsledning i Tolpinrudveien, m ed t ilkoblingsmuligheter. Det ligger også

vann- og spillvannsledning i Skogsveien.

Figur 4 : Eksisterende VA-net t i og rundt området (Kilde: Geminiportal.no)

Planom rådet er m arkert med rød linje.

2.3 Overvann

Som nevnt i avsnit t 2.2 ligger det en separat overvannsledning (Ø200 PVC) ved

planområdet , overvannsledningen ledes ut av boligfeltet og krysser jernbanen i

vest i en Ø300 BTG ledning ut fra om rådet (Figur 5) . Overvannsledningen har

ut løp i Sogna. Overvannsledningen mot tar vann fra sluk langs veien. Det er ikke

kjent om takflater fra eneboliger også er koblet t il overvannsledningen.
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Figur 5 Eksisterende overvannsledning fra Tolpinrud t il Sogna (sor t linj e) det er t ilføyet

sorte piler som å vise fallretning på OV ledningen. Planområdet er v ist med

rød st iplet linj e.

På Figur 6 er drenslinjer på terreng for planområdet vist som blå linjer. Følger

man linjene ser man at overvannet i dag har avrenning mot vest . Analyse av

drenslinjer for området er gjort ved terrenganalyse i GI S verktøyet Scalgo Live.

Det er ingen hydraulisk forbindelse for overvannsavrenning på terreng, mellom

planområdet og skogsom rådet øst for planom rådet som situasjonen er i dag.

Figur 6 viser at hele nedbørsfeltet omkring planarealet har avrenning mot vest .
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Figur 6 Drenslinjer på terreng

Figur 7 Nedbørsfelt (grønn skraver ing) og drenslinjer på terreng (blå linj e)

3 Et ter utbygging

3.1 Områdebeskr ivelse

Eksisterende eneboliger i planområdet skal r ives, og erstat tes av etasjebygg
med parkeringskjeller. Nord på tomta etableres et større parkeringsareal på
terreng.
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Det planlegges 4 boligenheter på området , med i alt 47 leiligheter, i t i llegg er

det avsat t 1197 m² t il næring. Takflater planlegges som flate tak. Frem t idig

situasjon vises i plan Figur 8 og i snit t Figur 9.

Mellom bygningene er det planlagt grønt gårdsrom, som blant andet blir

innredet t il lekeplass. Den del av gårdsrom met som ligger innenfor den grønne

linje på Figur 8 , har underliggende parkeringskj eller og det grønne om rådet som

ligger innenfor den oransje linjen ligger på et lokk over parkeringsarealet . Det te

medfører at det ikke kan planlegges for infilt rasjon t il grunnen fra disse arealer.

Figur 8 : Framt idig situasjonsplan for Tolpinrud Torv (PowWow Arkitekter AS)

Grønn linje indikerer gårdsrom over parkeringskjeller, orange linje indikerer

grønt areal på lokk over parkeringsplass.

Figur 9: Fram t idig situasj onssnit t (PowWow Arkitekter )
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3.2 Vann og avløp

3.2.1 Vann
Tolpinrud Torv ligger i et om råde som forsynes ved gravitasjon fra

hovedbassenget t il Ringerike vannverk på Kilem oen, kote + 208. m ed en antatt

topp kote på bygget i ca. + 132 bør bygget kunne forsynes med t rykk på 8-9

bar.

Krav om utvendig slukkevann er iht . TEK17 20 l/ s for sm åhusbebyggelser og 50

l/ s for annen bebyggelse. Det antas at leilighetsbygg hører t il kategorien annen

bebyggelse og at krav t il utvendig slukkevann er 50 l/ s. Hovedledningen inn i

området er en Ø150 m m ledning. Det er ut ført en ut taksanalyse på 50 l/ s i 1

t im e, ved m odellberegning i Mike Urban. Sim uleringen viser at rest t rykket i

kumm en er t ilfredsst illende og ut fra dette vurderes det at skullekrav på 50 l/ s i

1 t im e kan overholdes uten t ilpasninger t il system et . (Vedlegg 2) .

I t illegg t il krav om utvendig slukkevann st illes det krav t il etabler ing av

sprinkleranlegg i deler av bygget . Dimensjonerende m engde m å her bli ut redet

og er p.t . ikke kjent . Det er ikke krav t il samt idighet mellom mengde og t rykk t il

utvendig slokkevannbehov og sprinkelbehov.

3.2.2 Spillvann
Offent lig ledning i Tolpinrud veien er oppgit t som SP Ø200 PVC, og har da en

teoret isk kapasitet på ca. 30 l/ s ved 80% delfylling og 1 % fall. Vannforbruk fra

Tolpinrud Torv medfører t ilførsel av 2,2 l/ s. Før utbygging er det 4 eneboliger

t ilkoblet ledningen med et forventet vannforbruk på totalt 0,2 l/ s, det vil si en

økning på ca. 2 l/ s. Det te t ilsvarer ca. 7 % av teoret isk kapasitet for den

aktuelle ledningen. Det antas at kom munalt spillvannsnet t og renseanlegg kan

ivareta den ekst ra belastningen som følge av utbyggingen.

Det vurderes å være mulig å t ilkoble spillvann m ed gravitasjon t il ledningen i

Tolpinrud veien. Eventuelt kan deler av arealet kobles t il spillvannsledningen i

Skogsveien.

4 Overvannshåndtering

Overvannshåndteringen baseres på følgende hovedprinsipper:

› Fort r innsvis åpen lokal håndtering av overvannet

› Avrenningen fra t iltaksområdet skal ikke medføre flom problem er nedst røms
området .

› Avrenningen fra t iltaksområdet skal ikke forverre t ilstanden i resipienten.

› Det skal t ilst rebes at avrenningen fra tet te flater skal ledes t il og forsinkes på
terreng.

› Reguler ingsom rådet skal ha en terrengut form ing som sikrer en t rygg
ut ledning av flomvann ved ekst remvær.
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Tiltaksobjektene t ilpasses topografien og høydeset tes iht . pr insippet i Figur 10.

Figur 10: Pr insipp for høydeset t ing av t iltaksobjekter for å ivareta lokal

overvannshåndter ing og sikre flomveier.

4.1 Kom munens anbefalinger og krav

Det tas utgangspunktet i Retningslinjer for overvann i Ringerike kom mune

(2018) , hvor det anbefales / kreves at alt overvann i området skal håndteres

åpent og lokalt så langt det lar seg gjøre. Dersom det ikke er mulig å håndtere

alt overvann på eget område, skal det legges t il ret te for en m inimal videreført

vannm engde t il kommunalt nett (om talt som m aksimalt påslipp) på 1 l/ s/ da.

4.2 Grunnforhold og infilt rasjon

Med bakgrunn i et hovedprinsipp om i størst m ulig grad å ha en lokal håndtering

av overvann for planområdet , vil det være ønskelig å infilt rere overvann i

grunnen. Lokal infilt rasjon forutset ter at løsm assene er av en slik karakter at

det te er m ulig, sam t at anlegg t il infilt rasjon kan etableres med bunn m inim um

1 m over grunnvannstanden.

Planom rådet ligger i henhold t il NGUs løsmassekart på elveavsetning, som vist i

Figur 11.

Bygg

Grøntstruktur
/ vannanlegg

Vassdrag

Veier / plasser
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Figur 11: Figuren viser områdets type løsm asser (kilde: Løsm assekart -NGU).

Figur 12 viser videre egnetheten t il løsmassene i om rådet for infilt rasjon.

Massene i om rådet er definert som godt egnet for infilt rasjon. Det betyr at

løsmassenes kornfordeling og perm eabilitet , sam t jorddybde og terrengforhold

indikerer god infilt rasjonsevne, NVEs kart er grove og det er supplert med en

geoteknisk undersøkelse.

Figur 12: Figuren viser områdets egnethet for infilt rasjon (Løsm assekart -NGU)

Det foreligger en grunnundersøkelse ( ref. Terraplan AS, 2020) på planarealet ,

hvor det er ut ført 6 geotekniske boringer. Boringene viser at øverste 3-5 m

topplag består av fr iksjonsm asser bestående av tørrskorpeleire/ sand og

fyllmasser, under disse er det regist rert fast silt ig leire.

Grunnvannstand ble målt t il kote + 115,75, t ilsvarende 1,9 m .u.t .

I nfilt rasjon er kun m ulig hvor det ikke er parkeringskjeller under grønne

overflater. Det er god praksis å unngå infilt rering av vann nærmere enn 5 m eter
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fra bygninger med kjeller og 2 m fra bygninger uten kjeller. Disse avstandene

kan gjøres m indre, avhengig av grunnforhold og kj ellerkonst ruksjonen.

Basert på det te, antas det v il være begrensede muligheter, og en viss

usikkerhet t ilknyt tet t il egnethet for infilt rasjon fra om rådet .

Dersom infilt rasjonsløsninger benyttes som hovedløsning krever Ringerike

komm une dokum entasjon av infilt rasjonskapasiteten og det bør foretas

infilt rasjonstester.

5 Beregninger

5.1 Datagrunnlag

Følgende datagrunnlag er benyt tet :

- Situasjonsplan, utarbeidet av PowWow arkitekter AS

I t illegg er følgende datagrunnlag benyt tet :

- I VF-kurve fra Blindern målestasjon

- Tilgjengelig ortofoto

- Anbefalt klimafaktor fra Norsk Klimaservicesenter

5.2 Beregnet avrenning og fordrøyningsbehov

Det skal beregnes avrenning og fordrøyningsbehov for plan vist i Figur 8 og

Figur 9 . Arealet som brukes i overvannsberegningen er på ca. 5122 m ² og er

vist innenfor rød skravering i Figur 8.

5.2.1 I VF ( I ntensitet -Varighet-Frekvens) for nedbør
Nedbørintensitet for nedbør m ed returperiode 2 5 år er hentet fra Blindern

m ålestasjon. Det benyttes klimafaktor på 1,4 i henhold t il anbefalinger fra Norsk

klim aservicesenter og Ringerike kom munes veileder for overvannshåndtering.

5.2.2 Beregnet overvannsavrenning for fram t idig situasjon
Overvannssystem et er beregnet etter "nedbør-avløpsmetoden" basert på den

"rasjonelle form el":

Arealer og avrenningsfaktorer for fremt idig situasjon er vist i Tabell 1 ( for

beregninger se vedlegg 1) arealer er beregnet ut fra PowWow arkitekters

situasjonsplan for arealet fra 12.04.2021 (Figur 8).

Q inn F k F i A n:=



OVERVANNSHÅNDTERING 13

https: / / cowi.sharepoint .com / sites/ A232160-project / Shared Docum ents/ 60-WorkI nProgress/ 10-Docum ents/ Tolpinrud torv VA og overvann- rev 20221011.docx

Tabell 1

Besk r i v e lse Ar eal
( m ² )

Av r en n in gsf ak t o r
2 5 år

Veg asfaltert 85 1

P-plass m ed arm ert
gress eller permeabel
belegningsstein

1415 0,6

Tak 1304 1

Gårdsrom m ed P
kjeller

566,7 0,4

Gårdsrom uten P-
kjeller

583,4 0,2

Øvrig grønne arealer 940 0,2

To t a l 51 22 0 ,55

Beregnet avrenning for fram t idig situasjon på planareal, uten fordrøyning:

Q = 1,4 x 0,55 x 259,4 l/ s/ ha x 0,51 ha = 102 l/ s

For før situasjonen er det beregnet en sam let avrenningsfaktor på om rådet på

ca. 0,4 og en avrenning på ca. 75 l/ s ved en 25 års hendelse.

I situasjonen før utbygging og etabler ing av parkeringskjeller er det større

arealer overvannet potensielt kan infilt rere fra og overvann er håndtert uten

påslipp t il kommunalt ledningsnet t . Et tersom resipienten for overvannet endres

et ter utbygging, baseres ikke beregning av nødvendig fordrøyningsvolum seg på

forholdet m ellom avrenning før og et ter utbygging, m en på kapasiteten i den

eksisterende overvannsledning som skal m ot ta overvannet et ter utbygging.

5.2.3 Påslipp t il kom munalt net t
Maksimalt t illat t påslipp t il komm unalt net t i Hønefoss er 1 l/ s/ da

(Overvannsveileder for Ringerike Kommune) . I det te t ilfellet er den en

overvannsledning m ed dimensjon 200 m m, og t iltaksarealenes størrelse er på

5122 m 2 ( t ilsvarer 5 da) og maksimalt t il lat t påslipp være 5 l/ s.

Tillat t maks påslipp er uavhengig av teoret isk avrenning fra om rådet før

utbygging, m en er fast lagt ut fra kapasiteten t il eksisterende overvannsledning.

Det vurderes ikke å være behov for rensing av overvannet før påslipp.
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5.2.4 Fordrøyningsbehov
Det antas at de 85 m² veiareal som inngår i planområdet har avløp t il sluk på

veien som i situasjonen før utbygging.

For byggeområdet , basert på et areal på 5083 m ² , en gjennomsnit t lig

avrenningskoeffisient på 0,55 (uten 85 m² veg) og med m aksim alt t illat t påslipp

t il kommunalt net t på 5 l/ s blir nødvendig fordrøyningsvolum 124 m³ .

Fordrøyningsvolum er beregnet med envelopemetoden. Se vedlegg 1.

Dersom det i senere fase dokumenteres at arealet er egnet t il infilt rasjon via

infilt rasjonstest og vurdering av grunnvannsforhold, kan det te bidra t il å

redusere nødvendig påslipp t il kommunalt net t .

6 Overvannshåndtering

6.1 St rategi

3- t r innsst rategien er benyttet for håndtering av overvann:

1 I nfilt rere let t nedbør

Grøntom råder, åpne overvannst iltak og grønne tak fanger opp og

t ilbakeholder de første 10 - 20 m m regn.

2 Forsinke og fordrøye m er omfat tende nedbør

25-års nedbør:

Åpne og lukkede fordrøyningsvolum vil etableres for å holde t ilbake m indre

flom episoder (som t ilsvarer nedbør m ed 25-års gjentaksintervall) .

3 Sikre t rygge flom veier for den ekst reme nedbøren

Renner og lavbrekk i terrenget vil føre flom vann, med et høyere

gjentakelsesintervall enn en 25-års hendelse, t rygt ut av om rådet .

6.2 Overvannsløsninger / anbefalinger

Trinn 1:

Det bør etableres flater med armert gress der det t ilret telegges for

parkeringsplasser og hvor det ikke kom mes i konflikt m ed manøvrerings- eller

innkjørselsareal. Det kan etableres renner for å lede avrenning t il disse permeable

flatene og håndtere nedbør t ilsvarende t r inn 1.

Gårdsrom met og areal rundt bygninger etableres grønne og håndterer nedbør

t ilsvarende t rinn 1.

Som supplement kan det anbefales å etablere takflater som grønne tak, hvor

det te er m ulig. Dermed kan avrenning fra harde flater på taket ledes t il grønne
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tak slik at let t nedbør t ilbakeholdes av vegetasjon. Grønne tak kan også bidra t il

å redusere nødvendig fordrøyningsvolum.

Det te sikrer at t r inn 1 ( infilt rere let t nedbør) t ilfredsst illes også på tak.

Tr inn 2:

Ved større nedbør videreføres takavrenning og avrenning fra parkeringsplassen t il

et lukket fordrøyningsm agasin under parkeringsplassen. Magasinet kan etableres

som pukkm agasin eller kasset ter/ overvannskamm er. Til t ross for stort t ilgjengelig

volum under parkeringsplassen foreslås det et lukket magasin (kasset ter) frem for

fordrøyning i pukk- / jordmassene, pga. ut fordrende drift og vedlikehold av et slikt

"pukkm agasin". Kasset tmagasin/ overvannskamm er har også et høyere effekt ivt

volum per m³ magasin på ca. 92 % sam menlignet med et pukkmagasin på ca. 35

% .

For å redusere nødvendig fordrøyningsvolum i kasset tmagasin anbefales det

nedsenkninger på 20-30 cm i det grønne arealet i det nedre gårdsrom met og

eventuelt også på grønt areal ved parkeringsplassen. Det forventes dog at

t ilst rømningen t il disse vil være begrenset et tersom det største bidrag t il

overvannsavrenning komm er fra takflater og parkeringsarealet for planlagt

but ikk i nord , som ledes i ledninger t il kasset tmagasinet .

Med et nedsenket areal på ca. 150 m² i nedre gårdsrom kan det m agasineres

ca. 30 m³ på terreng. Resterende fordrøyningsvolum på 94 m ³ kan etableres i

magasinet på parkeringsplassen. Overvannsplan for byggeom rådet vises på figur

13. På figuren er m agasinet på parkeringsplassen plassert m idt på plassen, da

det kan være hensiktsm essig å etablere lavpunkt her, i forbindelse med

flom sikr ing. Endelig plassering av magasin skal koordineres m ed

landskapsarkitekt (LARK) , i forhold t il plassering av t rær på plassen, da det ikke

er hensiktsmessig m ed t rær direkte over et kasset tm agasin for å hindre

innt rengende røt ter i m agasinet . Magasinet kan også etableres som

«tunnelm agasiner», hvor m agasinvolum en fordeles i tuneller under de

permeable belegningene på plassen.

Se fotoeksem pel av tunellm agasin og kassettm agasin i figur 14.

Magasinet bør etableres med m em bran for å hindre innsig av grunnvann t il

magasinet . Magasinet etableres m ed regulator for å begrense den mengde vann

som ledes videre t il kom munalt net t .
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Figur 13 Overvannsplan for Tolpinrud Torv, blå skravur er nedsenkninger med

fordrøyningsvolum på ter reng, orange skravur er overvannsmagasin.

Figur 14 TV: kasset tm agasin, TH: tunellm agasin

Trinn 3: sikre flomveier, j fr . Kpt 7.
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7 Flom og flomveier

Om rådet ligger ikke i en flom sone og heller ikke i en sikr ingssone med

rest r iksjoner for anlegg i grunnen, se Figur 15.

Figur 15: Hensynsonekart over og flomfare (elvef lom) ( lilla skravur ) (Kilde: NVE

aktsom hetskart for f lom ) .

I henhold t il terrenganalyse i GI S verktøyet Scalgo Live er det i dag en

forsenkning sør på planområdet , hvor større m engder vann v il ansam les ved en

flom situasjon, før det st røm mer ut på Askveien.

Figur 16: Flomveier og forsenkinger i terreng rundt planom råde før utbygging

(Kilde: Scalgo) .

Arealet bør reguleres så forsenkningen ut jevnes og det etableres fall bort fra

bygninger. Nedkjørsel t il parkeringskjeller bør også sikres mot flom, ved

innretning av parkeringsplassen så det er fall bort fra nedkj ørselen. Det blir også
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vikt ig å sikre t rygg flomvei for arealet i øst som ligger m ellom bygningene og

vollen mot skogområdet . Det legges derfor opp t il terrengreguler ing av terrenget

mellom bygningskropp og volden m ot øst for etabler ing av flomvei nord- og

sørover langs bygningskroppen m ed fordeling nord- og sørover. Det forutset tes

at disse forholden ivaretas av utomhusplanen.

Figur 17 viser overvannsplanen m ed blå piler som indikerer flomvei på

planområdet .

Figur 17 Overvannsplan m ed flom veier vist m ed blå piler
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I Askveien vil flom veien fra utbyggingen være i overenstemm else med

avrenning vist på figur 7 i kpt .2.3. Det te er il lust rert på bilde figur 18 fra

Askveien.

Figur 18: Utklipp fra Google - Google Maps. Viser kryssende opphøyd gangfelt

fra Tolpinrudveien og over Askveien t il Tungaveien og eksisterende busstopp

samt nåværende flom vei med rød pil.

Slik som det te om rådet nå er ut form et m ed avvisende kantsteiner og annen

oppbygging for det eksisterende busstoppet på vestsiden av Askveien er det te i

t råd med avrenningslinjene slik det er vist i på Fig.7. Opphøyd gangfelt fra

Tolpinrudveien og kryssende over t il Tungaveien vil være en terskel og styre

flom vannet helt eller delvis sørover, som vist ovenfor. Slik er nåsituasjonen.

Et grunnleggende prinsipp i håndtering av flom er at man ikke skal endre på

det te uten særskilte grunner.

Vi ser derfor ikke at denne utbyggingen vil endre på eksisterende flomvei ut av

utbyggingsområdet .

Vi vil påpeke at ifølge Ringerike komm unes gjeldende retningslinjer for overvann

er det angit t at gjentaksintervall for flomveger er – 200 år. NVE har i mars

2022 utgit t en ny veileder "Ret t leiar for handtering av overvatn i arealplanar".

Her er det anbefaling om beregning av et gjentaksintervall for en regnhendelse

på 100 år.

NVE og Ringerike komm unes veiledere er ikke her konsistente for t r inn 3 og

det te bør klargjøres før en søknad om ram me – eller igangset t ingst illatelse.
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8 Påvirkning av overvannshåndter ing på geotekniske
forhold

Det vises t il rapport fra Terraplan, sist revidert 28.06.2022 samt foreløpig

mangelbrev fra Ringerike kom mune av 21.09.2022.

Grunnvannstand er m ålt i et t punkt t il 1,9m under terreng.

COWI legger t il grunn at overvannshåndtering ikke skal senke grunnvannstand,

men opprettholde denne. All overvannshåndtering inkludert flom vil skje mot

vest og det skal derfor ikke t ilføres overvann fra utbygging som vil medføre

erosjon i fallende skråning mot øst og Storelva. Anbefalt avlastning fra

Terraplan, som kom penserende t iltak for skråningsstabilitet med fj erning av

sandrygg m ot øst på kote 118 i sør og kote 119 i nord, vil ikke påvirke løsning

for overvannshåndteringen i utbyggingen.

Vurdering av skråningsstabilitet og endring av poret rykk m å vurderes og

beregnes av RI G.

9 Konklusj on/ anbefaling

Basert på grunnundersøkelsen på arealet , antas det at det under ca. 3 m

fyllmasser, ligger lite permeabel leire og et grunnvannsspeil 1,9 m .u.t . Det

anses dermed at planom rådet har lav infilt rasjonsevne. Det te gjør det

ut fordrende å håndtere alt overvannet lokalt .

Det planlegges en stor andel permeable og sem ipermeable flater for å håndtere

overvann i planom rådet (Tr inn 1) , bl.a. grønne gårdsrom, permeabel

belegningsstein og armert gress. Til t ross for dette medfører antat t lav

infilt rasjonsevne at det er behov for lukkede fordrøyningsm agasiner og

t ilknytning t il kom munal overvannsledning i Tolpinrudgate/ Askveien.

Planom rådet ligger ikke i et flom utsat t område, m en som terrenget er i dag vil

det oppstå større vannansam linger på arealet ved flom . Ved nybygg er det

derfor vikt ig at det ut føres terrengt ilpasninger og etableres åpne vannveier, som

vil sikre t rygge flom veier bort fra byggene og videre ut t il Askveien og følge

eksisterende flom vei.

Basert på innspill fra komm unen så anbefaler vi at det i planbestemm elsene

legges bestemm elser om at det før ram me- eller igangset t ingst illatelse skal

vurderes om veileder fra NVE " 4/ 2022 Ret t leiar for handtering av overvatn i

arealplanar" skal benyt tes.

Grunnlag for denne anbefalingen er at kommunen i dag har og legger t il grunn

sin egen veileder for overvannshåndtering " RETNI NGSLI NJER FOR

OVERVANNSHÅNDTERI NG I RI NGERI KE KOMMUNE " av des 2018. Veileder

4/ 2022 fra NVE av m ars 2022 er etter vår oppfatning så ny og det er derfor ikke

dannet seg en praksis for utøvelse av denne veilederen i plansaker.

Videre arbeid m ed beregning og vurdering av poret rykk og skråningsstabilitet

knyt tet t il overvannshåndtering må ut føres av geoteknisk kom petent personell.
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Vedlegg 1: Fordrøyningsberegning
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Vedlegg 2: Ut taksanalyse

Dato: 10.11.2021 Tolpinrud Torv:

Etasjebygg på oppt il 5

etasjer m ed bolig, but ikk

og parkeringskjeller

Kum 67701

Sted: Askveien 52, 3510 Hønefoss

Plankart Beregninger er gj ort for brannvannsut tak (50 l/ s i en t im e) ved Askveien 52. Se

uthevet m ed "rødt "
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Skisse t rykk

Figur 19: Trykk i nærm este kum ved ut tak av 50 l/ s mellom 9 og 10. Restt rykket er på over

4 bar .

Merknad Rest t rykket i kumm en er t ilfredsst illende.


