Overvannsberegninger for Fjerdingby
Sammendrag
Maksimal avrenning for planområdet Fjerdingby er estimert for en 200
års nedbørhendelse med 1.5 i klimafaktor. Det er også estimert
avrenningen og dimensjonering for 3 kulverter og for flomveien gjennom
ravinen. Maksimalt fordrøyningsbehov innenfor planområdet er estimert
for en 50 års nedbørhendelse og 1.5 i klimafaktor.
Planområdet er delt inn i nedbørfeltene 1-9 (se Figur 1). Tallene for
maksimal avrenning og fordrøyningsbehov er vist i henholdsvis Figur 1
og Tabell 1.

1580 l/s

250 l/s

Figur 1. Avrenning fra nedbørfelt i planområdet (oransje piler), og avrenning

fra feltene 1,2 og 3 mot fordrøyning i ravinen (blå piler) for en 200 års
nedbørhendelse. Foreslått fordrøyning er gitt innenfor hver firkant.
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Tabell 1. Estimert maksimal avrenning og fordrøyningsbehov.
Felt

Avrenning

Fordrøyningsbehov

Felt

Avrenning

Fordrøyningsbehov

(l/s)

(m3)

3

(l/s)

(m )

1

500

2201

7

1580

0

2

250

1001

8

1380

0

3

360

901

9

1420

901

4

240

50

5

470

90

6

380

30

Kort oppsummert er de viktigste resultatene:
 Behovet for fordrøyning varierer fra ca. 30 m3 for nedbørfelt 6 til
220 m3 for nedbørfelt 1.
 Det er foreslått et fordrøyningsbasseng i ravinen på 500 m3, et
overflatebasseng oppe på ravinen på 300 m3 og et
overflatebasseng på 300 m3 utenfor planområdet på sørsiden av
nedbørfelt 9.
 Den foreslåtte fordrøyningen gjør at avrenningen fra planområdet
ikke økes i forhold til avrenning fra dagens arealbruk og at
avrenningene fra alle feltene reduseres med ca. 17 %.
 Avrenningen fra feltene varierer fra 240 l/s til 1580 l/s når det er
tatt hensyn til fordrøyning i hvert felt. Avrenning for en 200 års
hendelse fra feltene 1,2,3,8 og 9 mot fordrøyning i ravinen er
estimert til ca. 4400 l/s.
 Det er estimert 6000 l/s inn mot kulvert under Nedre Rælingsvei
og det er anslått at kulverten må ha en diameter på ca. 1200 mm
for å håndtere denne vannmengden.
 Ved undergangen under Øvre Rælingsvei forventes maksimalt
3200 l/s, noe som krever minimum 2.5 m bredde og 0,75 m
høyde.

1

Fordrøyning legges til et fordrøyningsmagasin i ravinen utenfor feltet.
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 Foreslått grøft på nordsiden av Tangerudveien vil, sammen med
fordrøyningsbasseng på 300 m3 oppe på grøntarealene sør for
nedbørfelt 9, ha en kapasitet for å håndtere en 200 års
nedbørhendelse.
 Forholdsvis store vannmengder skal håndteres ut av de lokale
feltene og det er viktig å planlegge for sikre flomveier og
tilstrekkelig dimensjon på overvannsledninger innenfor hvert felt.
Det er foreløpig ikke laget en detaljert plan for lokale flomveier
og fordrøyningsløsninger.
 Avrenning fra de harde flatene innenfor feltene 1,2 og 3 er til
sammen på ca. 1500 l/s og vannet ledes til fordrøyning i ravinen.
Overvannsledninger og flomveier må dimensjoneres slik at disse
vannmengdene kan håndteres på en sikker måte.
 Flomveier og grøfter bør sikres mot erosjon der høy
vannhastighet forventes.
 Det anbefales å gjøre en vurdering om avrenning fra snødeponi i
Marikollen kan påvirke flomtoppene og de dimensjonerende
verdiene i flomveien og kulvertene.
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1

Innledning
Viktige prinsipper for lokal overvannshåndtering er gitt i
treleddsstrategien til Norsk Vann (2Norsk Vann, 2008):
1. Fange opp og infiltrere de små nedbørmengdene
2. Forsinke og fordrøye større nedbørmengder
3. Sikre trygge flomveier for de store nedbørmengdene
I tillegg til en god håndtering av avrenningen gjennom treleddsstrategien,
vil lokal overvannshåndtering også rense overvannet innenfor et
planområde og bidra til å beskytte nedstrøms vassdrag mot forurensning.
I dette notatet er gitt estimater av avrenning fra planområdet Fjerdingby,
behov for fordrøyning, åpne flomveier og dimensjoner på kulverter.
Det er forholdsvis bratt innenfor planområdet, og konsentrasjonstiden for
regnvannet blir derfor kort for de fleste arealene i planområdet. Maksimal
avrenning vil derfor inntreffe for nedbørhendelser med kort varighet.
Arbeidet er utført i samarbeid med Marit Reisegg Myklestad i Østengen
& Bergo AS.

2

Inndeling av planområdet i nedbørfelt
Planområdet er delt inn i ni nedbørfelt ut fra et kartgrunnlag med 1 m
høydekoter (se Figur 2). Avrenningen fra feltene 1,2,3, 8 og 9 vil være
østover gjennom bekken i ravinedalen og i retning kulvert under Nedre
Rælingsvei ved punkt 3. Vannet fra felt 9 vil renne mot punkt 2 ved
kulvert under Øvre Rælingsvei. Det er antatt at vannet fra felt 8 også
ledes til punkt 2. Avrenningen fra feltene 4-7 vil være nordover mot
bekken på nordsiden av planområdet. Det henvises til VA-plan utarbeidet
av Sweco for en beskrivelse av det planlagte overvannsnettet.

2

Norsk Vann. Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. Rapport 162, 2008.
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Inndeling i nedbørfelt

3

2
1

Figur 2. Inndeling av planområdet i nedbørfelt 1-9. Blå piler indikerer fallretninger for overvannet.

3

Avrenning og fordrøyningsbehov
Valg av data og metode
Det er valgt å beregne maksimal avrenning og å dimensjonere flomveier
ut fra en 200 års nedbørhendelse og en klimafaktor på 1.5.
Fordrøyningsbehovet er beregnet ut fra en 50 års nedbørhendelse og
klimafaktor 1.5. Disse valgene er gjort i samråd med Rælingen kommune
og de er i tråd med forslag til retningslinjer for behandling av overvann i
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Skedsmo kommune Det vil være noe usikkerhet og også ulik praksis fra
en kommunen til en annen i valg av returperioder og klimafaktorer.
Nedbørdata er hentet fra stasjonen Blindern.
Det er lagt til grunn at maksimal avrenning fra planområdet ikke skal
overskride maksimal avrenning ved dagens arealbruk. Vi har betegnet
dette for scenario 1 som også er hovedscenarioet. I tillegg er det gjort en
beregning der det er lagt til grunn at maksimal avrenning ikke skal
overskride avrenning ved opprinnelig arealbruk (dvs. kun grønne
arealer), scenario 2. I en slik situasjon vil vassdragene i prinsippet bli
belastet slik de ble før arealinngrep. Dette er et strengere krav som vil
stille betydelige krav til fordrøyning der det allerede eksisterer en del
andeler harde flater slik som i feltene 7, 8 og 9.
Fordrøyningsbehovet finnes ved å analysere differansene mellom
avrenning fra den foreslåtte arealbruken og dagens (eller opprinnelig)
arealbruk. Merk at til større andel harde flater utviklingen av planområdet
gir til større vil behovet for fordrøyning bli.
For nedbørfeltene 1-6 er det i dag grønne flater slik som skog og gress,
og maksimal avrenning skal derfor ikke overskride maksimal avrenning
for grønne flater. For disse feltene blir scenario 1 og 2 like. For feltene 7
og 8 er det i dag ca. 35 % harde flater. Vi har derfor antatt at det ikke er
et fordrøyningsbehov for disse feltene i scenario 1 siden planen ikke
inneholder endringer i arealbruken.
Nedbørfelt 9 har i dag en stor andel harde flater noe som gir en
forholdsvis kraftig avrenning. For dette feltet blir det en økning i andelen
harde flater fra 61 % til 76 %.
Flere detaljer rundt valg av metode, parametere og nedbørdata er gitt i
Vedlegg 1 og 2.

Estimater av avrenning og fordrøyningsbehov for planområdet
Scenario 1:
I dette scenarioet etableres et stort fordrøyningsvolum i ravinene.
Avrenning fra feltene 1,2,3, 8 og 9 vil kunne samles og fordrøyes her. I
Tabell 2 er avrenningen fra feltene 1-9 vist når det samtidig er tatt hensyn
til reduksjonen i avrenning grunnet fordrøyning. Fordrøyningsbehovet i
forhold til dagens arealbruk og maksimal avrenning inn mot
fordrøyningsmagasinet i ravinen er også gitt. Merk at for feltene 1,2 og 3
er det antatt at avrenningen fra de harde flatene (takarealene,
parkeringshusene og veiene) ledes til fordrøyningsmagasinet i ravinen.
Øvrig avrenning fra de grønne arealene innenfor hvert felt ledes direkte
ned i ravinedalen. Avrenningen mot ravinen fra felt 1,2 og 3 er vist med
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blå piler i Figur 3. Reduksjon i avrenning grunnet fordrøyning varierer
fra 9 til 42 %.
Det totale fordrøyningsbehovet for overvannet som renner fra feltene
1,2,3 og 9 er på ca. 500 m3. Det er antatt at dette fordrøyningsvolumet
kan plasseres i ravinen. Et rørmagasin med en diameter på 3 m og en
lengde på 70 m vil kunne gi en fordrøyning på ca. 500 m3. Alternativt
kan kortere og flere rør anvendes. Hvis det anlegges en terskel i enden av
ravinene med en maksimal høyde på ca. 1 m vil arealet oppå ravinene
kunne romme et vannvolum på ca. 300 m3 i en flomsituasjon. Til
sammen vil dette utgjøre en fordrøyning på ca. 800 m3 i ravinen. Dette
bedrer flomsituasjonen ned mot kulvert i Nedre Rælingsvei.
Tabell 2. Scenario 1. Estimert avrenning inkludert fordrøyning for nedbørfeltene 19 for en 200 års nedbørhendelse. Fordrøyningsbehovet er beregnet for en 50 års
hendelse.
Felt

Avrenning

Fordrøynings-

Reduksjon i

inkludert

behov (m3)

avrenning pga

Avrenning mot
fordrøyning i

fordrøyning

fordrøyning

ravinen (l/s)

(l/s)

(%)

1

500

220

42

630

2

250

100

47

390

3

360

90

40

410

4

240

50

33

5

470

90

29

6

380

30

15

7

1580

0

0

8

1380

0

0

1380

9

1570

90

9

1570

Tallene fra Tabell 2 er også vist i Figur 3. Merk at avrenningen fra hvert
nedbørfelt vil kunne skje i flere retninger enn det de oransje pilene viser.
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1580 l/s

250 l/s

Figur 3. Scenario 1. Maksimal avrenning fra hvert nedbørfelt for en 200 års hendelse inkludert
fordrøyning (oransje piler). Blå piler viser avrenning fra harde flater innenfor nedbørfeltene 1,2 og 3 som
ledes til fordrøyningsmagasin i ravinen. Estimert fordrøyningsbehov er vist i de blå firkantene. Merk at
avrenningen fra hvert nedbørfelt vil kunne skje i flere retninger enn det de oransje pilene viser.

Scenario 2:
I dette scenarioet er det antatt at maksimal avrenning ikke overskrider
avrenning ved opprinnelig arealbruk tilsvarende grønne flater.
Avrenningen fra feltene 1-9 for dette scenarioet er vist i Tabell 3.
Fordrøyningsbehov og reduksjon i avrenningen på grunn av
fordrøyningen, er også gitt. Vi ser at avrenningen reduseres fra 15 % til
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55 % for de ulike feltene. Felt 9 får i dette scenarioet den største
reduksjonen i avrenning pga fordrøyning og dette skyldes at dette feltet
har den største andelen harde flater.
Det totale fordrøyningsbehovet for overvannet som renner fra feltene 8
og 9 er på ca. 900 m3. Dette er et stort volum og det skyldes stor andel
harde flater. Tallene fra Tabell 3 er også vist i Figur 4.
Tabell 3. Scenario 2. Estimert avrenning inkludert fordrøyning og prosentvis
reduksjon i avrenning for feltene 1-9 for en 200 års nedbørhendelse.
Fordrøyningsbehovet er beregnet for en 50 års hendelse og i forhold til avrenning
fra kun grønne flater.
Felt

Avrenning inkludert

Fordrøyningsbehov
3

Reduksjon i avrenning

fordrøyning (l/s)

(m )

pga fordrøyning (%)

1

500

220

42

2

250

100

47

3

360

90

40

4

240

50

33

5

470

90

29

6

380

30

15

7

1020

280

35

8

880

220

37

9

710

690

55
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1020 l/s

Figur 4. Scenario 2. Maksimal avrenning fra hvert nedbørfelt for en 200 års hendelse inkludert
fordrøyning (oransje piler). Estimert fordrøyningsbehov er vist i de blå firkantene. Merk at avrenningen
fra hvert nedbørfelt vil kunne skje i flere retninger enn det de oransje pilene viser.

Dimensjonering av kulverter
Scenario 1:
Estimater av maksimal avrenning ved 200 års flom inn mot tre kulverter
er vist i Figur 5 for scenario 1. Nedbørfeltene er vurdert skjønnsmessig ut
fra kartgrunnlaget og det vil være noe usikkerheter i de valgte arealene.
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Nedbørfeltet med avrenning inn mot kulvert 2 og 3 er skissert med
henholdsvis røde og svarte linjer. Nedbørfeltet inn mot pkt. 1 er

3

2
1

Figur 5. Scenario 1. Maksimal avrenning inn mot kulvertene i punktene 1,2 og 3. Avgrensningen av
nedbørfeltet inn mot 1 er skissert med brune linjer, inn mot 2 med røde linjer og inn mot 3 med svarte
linjer. Skogsarealet med avrenning mot 2 og 3 er avgrenset med grønne linjer.

avgrenset av de brune linjene. Avgrensningene er gitt av høybrekk i
terrenget, veier osv.
For boligarealene utenfor planområdet er det antatt en andel harde flater
på 40 %. For nedbørfeltet fram til 1 er det antatt en andel harde flater på
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30 %. Det vil i tillegg være avrenning fra et skogkledt areal avgrenset av
de grønne linjene i figuren. Konsentrasjonstiden for dette arealet er
imidlertid betydelig større enn for de øvrige bebygde arealene (se
Vedlegg 1) slik at vi har sett bort fra vannmengdene fra dette arealet i
forhold til å estimere dimensjonerende vannføring.
De estimerte vannmengdene samt dimensjonering for de 3 kulvertene er
vist i Tabell 4. Det er tatt hensyn til den foreslåtte fordrøyning i ravinen
på 800 m3. I tillegg er det antatt et fordrøyningsbasseng på overflaten på
ca. 300 m3 i grøntarealene sør for nedbørfelt 9. Dette bassenget skal
hindre flom inn mot kulvert i punkt 1.
Ved kulvert 3 er det i dag et sementrør med en diameter på 600 mm. Med
en antatt helning på 2.3/100 har dette røret en en maksimale kapasitet på
ca. 1000 l/s, dvs. ca. 5000 l/s mindre enn forventet avrenning ved 200 års
flom. Dette samsvarer med observasjoner i området om at vannet renner
over Nedre Romeriksvei i dette punktet ved kraftig nedbør. Et sementrør
med en diameter på 1200 mm vil ha en kapasitet på ca. 6000 l/s noe som
antas å være tilstrekkelig. Merk at ved å øke helningen på kulverten
under Nedre Romeriksvei vil kapasiteten i røret kunne økes og en mindre
diameter vil være tilstrekkelig i en flomsituasjon. Det bør også vurderes
fordrøyning i områdene sør for kulverten og vest for Nedre Rælingsvei
for og redusere flomvannsføringen.
Tabell 4. Scenario 1. Estimert maksimal vannføring for en 200 års nedbørhendelse
inn mot kulvertene i pkt. 1, 2 og 3, samt estimat av nødvendig dimensjon for kulvert.

Kulvert

Maksimal
vannføring (l/s)

Antatt fall

1

150

1/100

Estimert minimums
dimensjon
Sementrør:
Diameter 350 mm,
Vannhastighet ~ 1.6 m/s

2

3200

1/100

Undergang:
Minimum bredde 2.5 m og
høyde 0.75 m.
Kapasitet ~ 3200 l/s
Vannhastighet ~ 1.6 m/s

3

6000

2.3/100

Sementrør:
Diameter ~ 1200 mm
Vannhastighet ~ 5.4 m/s
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Scenario 2:

3

2
1

Figur 6. Scenario 2. Maksimal avrenning inn mot kulvertene i punktene 1,2 og 3. Avgrensningen av
nedbørfeltet inn mot 1 er skissert med brune linjer, inn mot 2 med røde linjer og inn mot 3 med svarte
linjer. Skogsarealet med avrenning mot 2 og 3 er avgrenset med grønne linjer.

På samme måte som for scenario 1 er estimater av maksimal avrenning
ved 200 års flom inn mot tre kulverter vist i Figur 6 for scenario 2.
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De estimerte vannmengdene samt dimensjonering for de 3 kulvertene er
vist i Tabell 5. Det er tatt hensyn til den foreslåtte fordrøyning i
planområdet fra Tabell 3.
Tabell 5. Scenario 2. Estimert maksimal vannføring for en 200 års hendelse inn mot
kulvertene i pkt. 1, 2 og 3, samt estimat av nødvendig dimensjon for kulvert

Kulvert

Maksimal
vannføring (l/s)

Antatt fall

1

150

1/100

Estimert minimums
dimensjon
Sementrør:
Diameter 350 mm,
Vannhastighet ~ 1.6 m/s

2

1800

1/100

Undergang:
Minimum bredde 2.5 m og
høyde 0.5 m.
Kapasitet ~ 1800 l/s
Vannhastighet ~ 1.4 m/s

3

5300

2.3/100

Sementrør:
Diameter 1100-1200 mm
Vannhastighet ~ 5 m/s

Diskusjon av scenario 1 og scenario 2
Scenario 1 samler overvann i fordrøyningmagasin i ravinen og fordrøyer
den økte vannmengden som skyldes økt andel harde flater i feltene 1,2,3
og 9. Total avrenning fra hele planområdet vil derfor ikke øke i forhold
til dagens arealbruk i dette scenarioet. Men siden fordrøyningen samles i
ravinen vil avrenningen ut fra enkeltfeltene 1,2,3 og 9 øke siden
fordrøyning ikke er lokal. Det er derfor ekstra viktig at det etableres sikre
lokal flomveier innenfor disse feltene fram mot ravinen for å unngå
flomskader. Detaljert terrengutforming slik at vannet samles i sikre
flomveier vil være viktig.
For feltene 8 og 9 må det sikres tilstrekkelig kapasitet i grøftene på hver
side av Øvre Rælingsvei fram mot kulvert 2. Tilsvarende for flomvannet
fra feltene 1,2 og 3 fram til ravinen. Flomveiene må også anlegges slik at
erosjon unngås. Fra fakta ark «Gresskledde vannveier kan håndtere store
vannmengder» 3 er det påpekt at for vannhastigheter over ca. 1.2-1.5 m/s
kan det oppstå erosjon. Siden det kan forventes høyere vannhastigheter
3

«Gresskledde vannveier kan håndtere store vannmengder» Faktaark versjon 1.0, juni
2013, Tore Leland, NTNU.
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enn dette innenfor planområdet vil det være viktig med
erosjonshindrende tiltak.
I scenario 2 er det foreslått lokale fordrøyningsbasseng innenfor hvert felt
for å redusere vannføringen. Dette gir en bedre situasjon i forhold til
avrenning fra hvert enkelt felt i en ekstremsituasjon. Dette reduserer også
avrenningen inn mot kulvertene 2 og 3 sammenlignet med scenario 1.

Flomvei i ravinedalen og langs Tangerudveien
Fra kulvert 2 og over fyllingen vil det maksimalt renne 3200 l/s inn mot
ravinen. Derfra øker vannføringen til maksimalt 6000 l/s lengst nede ved
kulvert 3. Oppe på ravinen anlegges et basseng for å redusere avrenning
fra flomtopper. Nedenfor ravinen er det bratt og vannet vil få stor
hastighet. Det er viktig med erosjonshindrende tiltak langs bekken
nedenfor ravinen. Lengst nede i bekken før kulvert 3 vil det maksimalt
renne 6000 l/s. Dette tilsvarer en flomvei med minimum dimensjon på 2
m i bunn, 3 m på topp og en dybde på 0.8 m (se Tabell 6). I tillegg bør
det være en ekstra høydeforskjell på mellom 0.1 og 0.3 m mellom
flomveiens sidekanter og vannstanden i flomveien (se anbefaling fra
Miljøblad nr. 93, 2009, «Åpne Flomveier»).
Grøft på nordsiden av Tangerudveien fram mot kulvert 1, skal maksimalt
kunne håndtere 150 l/s nær inntil kulverten. Den lave flomvannmengden
skyldes overflatebassenget på 300 m3 på grøntarealene mot vest. En grøft
med bredde i topp på 1.5 m, bredde i bunn på 0,5 m og en dybde på 0.2 m
vil ha en tilstrekkelig kapasitet på ca. 150 l/s ved en helning på 1/100 for
en 200 års nedbørhendelse.
Tabell 6. Estimert minimum dimensjon på flomveien lengst nederst i ravinedalen og
grøft fram mot kulvert 1.

Flomvei
Ravinedal
lengst
nederst

Maksimal
vannmengde
6000 l/s

Grøft fram Ca. 150 l/s ved
innløpet til kulvert 1
mot kulvert 1

Minimum dimensjon på flomvei
med stein, vegetasjon etc.
Antatt helning ~ 2.5/100
Bredde bunn=2.0 m
Dybde =0.8 m
Bredde topp = 3.0 m
Kapasitet ~ 6000 l/s
Midlere vannhastighet ~ 3.9 m/s
Antatt helning ~ 1/100
Bredde bunn=0,5 m
Dybde =0.2 m
Bredde topp = 1.5 m
Kapasitet ~ 150 l/s
Midlere vannhastighet ~ 0.7 m/s
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Annen type nedbør enn kraftig sommerregn
Avrenningen vil ha ulik karakter for de ulike årstidene. Om høsten vil
overflatene kunne være mettet av vann etter langvarig nedbør og
avrenningsfaktoren vil øke. Nedbørsmengdene over lengre tidsintervaller
(døgn, uke, måned) vil kunne være store om høsten. Om vinteren vil
nedbørmønsteret ligne mønsteret om høsten, men mengdene vil avta.
Samtidig kan kombinasjonen kraftig regn og snøsmelting inntreffe.
Avrenning fra snødeponier fra skianlegget i Marikollen som drenerer inn
mot kulvert 1, 2 og 3, kan også gi høy avrenning om våren særlig hvis
bakken er frosset. Det anbefales å gjøre en vurdering om avrenning fra
snødeponi kan påvirke de dimensjonerende verdiene estimert i dette
arbeidet.

Usikkerheter i beregningene
Det er en enkel avrenningsmodell som er benyttet (se Vedlegg 1). Og det
vil være usikkerheter knyttet til hvor godt modellen beskriver den
virkelige avrenningen. Det er også usikkerheter knyttet til datagrunnlaget.
Dette gjelder størrelse på nedbørfelter, avrenningskoeffisienter,
nedbørdataene og valg av klimafaktor. For beregninger av
vannkapasiteter i åpne kanaler og i lukkete rør er det usikkerhet blant
annet knyttet til valg av helning og friksjonsfaktor.
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Vedlegg 1. Beregningsmetoder
Den rasjonelle formel
Avrenning fra de ulike nedbørfeltene er beregnet med den rasjonelle
formel. Metoden er mye anvendt for avrenning fra små felt mindre enn
200-500 ha (se for eksempel Håndbok N200). Avrenningen, Q, er gitt
ved:
Q= C∙I∙A∙Kf
der
C – avrenningsfaktor
I – nedbørintensitet for eksempel med 200 års gjentakelsesintervall
A - Areal av feltet
Kf – Klimafaktor, valgt lik 1,5 for Fjerdingby
Til mindre feltet er til mer nøyaktig vil den rasjonelle formel kunne være.
Samtidig er det en del usikkerheter i den rasjonelle formel særlig knyttet
til valg av avrenningsfaktoren, C (se for eksempel 4Dingman, 2015).
Ulike flater har ulik evne til å absorbere regnvannet. Egenskapene til å ta
opp regnvann vil også avhenge av forhistorien, dvs. om flaten er tørr,
middels fuktig eller nær mettet når en ekstremhendelse inntreffer. Det er
også usikkerheter knyttet nedbørintensiteten, I, og klimafaktoren, Kf.

Fordrøyningsvolum
Metoden for å anslå behovet for fordrøyningsvolum følger
regnenvelopmetoden beskrevet i Miljøblad nr. 69, 2006. Metoden er kort
gjengitt nedenfor:
Tilløpsvolumet, Vinn, for ulike regnvarigheter regnes ut fra
Vinn = C∙I∙A∙Kf∙Tr
Utløpsmengden, Vut, for ulike regnvarigheter beregnes fra
Vut = Qut∙((Tr+Tc)/2)
der
L – lengden av feltet
H – høydeforskjellen mellom høyeste punkt og utløpet i feltet
Tr – varighetene av nedbøren

4

Dingman, S.L. 2015. Physical Hydrology. Third Edition Waveland Press Inc. Illinois,
USA.
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Tc – konsentrasjonstid
Qut – maksimalt utløp
Konsentrasjonstiden er gitt ved Tc = 0.02∙L1.15∙ H-0.39 for utbygde små
felt, mens for små skogsområder er Tc = 0.6∙L∙ H-0.5 (se Håndbok N200).
Anslått fordrøyningsvolum for ulike regnvarighetene Tr er da gitt ved
Vfordrøyning = Vinn – Vut
Overslaget av maksimal fordrøyning vil tilsvare den største verdien som
finnes for Vfordrøyning.
Valg av avrenningsfaktorer og øvrige parametere benyttet i beregningene
er vist i Tabell 7 og Tabell 8. Vi har benyttet anbefalingene til
avrenningsfaktorer, C, fra N200.
Tabell 7. Valg av avrenningskoeffisient, C.
Overflatetype

C anbefalt i

Fjerdingby

N200
Harde flater (betong,

Tillegg i C ved 200
års regn

0.6-0.9

0.7

30 %

Gress og parkområder

0.2-0.4

0.2

30 %

Skogsområder

0.2-0.5

0.2

30 %

asfalt, bart fjell,
takarealer)

Tabell 8. Valgte parametere for overslag av overvannsmengder og behov for
fordrøyningsvolumer
Felt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kulvert 1
Kulvert 2
Kulvert 3

5

L
(m)
310
130

ΔH
(m)
15
15

Tc
(min)
5,10
1,88

C (200
år)
0,56
0,63

A
(ha)
2,2
0,9

110
125
285
210
275
167
340
290
340
600

13
15
40
30
23
20
8
5
26
50

1,64
1,79
3,16
2,49
3,76
2,24
7,24
7,25
4,58
6,81

0,52
0,45
0,38
0,33
0,47
0,49
0,75
0,52
0,62
0,52

1,3
0,9
2,2
1,7
4,5
3,4
3,3
1,5
8,7
23,7

Kf
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Mottatt fra Østengen og Bergo AS
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Andel harde
flater5 (%)
45
57
40
29
19
11
32
35
76
40
55
39

Arealbruk og forholdet mellom mellom harde og grønne flater innenfor
feltene 1-9 vist i Tabell 8 er mottatt fra Østengen og Bergo AS.
Avrenningsfaktorene er justert i forhold til 200 års flom der et påslag på
30 % er brukt jamfør anbefalinger i Håndbok N200. Arealene for de ulike
flatetypene er hentet ut for hvert nedbørfelt. For de grønne områdene
innenfor planområdet er det valgt C=0.2, mens for de harde flatene er det
valgt C=0.7. Total C for hvert nedbørsfelt er bestemt ut fra en vekting i
forhold til arealandelen harde flater, gress og parkområder.
For å anvende regnenvelopmetoden må det antas et maksimalt utløp fra
fordrøyningsbasseng (Qut). Vi har her valgt maksimalt utløp å tilsvare
maksimal avrenning for opprinnelig arealbruk ved 200 års flom. Med
opprinnelig arealbruk er ment gress- og skogsarealer med en antatt
avrenningsfaktor på 0,2 pluss et påslag på 30 % (200 års flom). Maksimal
avrenning fra hvert felt vil da ikke overskride maksimal avrenning for
opprinnelig arealbruk.

Dimensjonering av flomveier
Den midlere vannhastigheten, V, i en åpen kanal kan beskrives med
Mannings formel (se for eksempel Dingman, 20154).
V=1/n∙R2/3∙I1/2
der
R=A/P
n – Mannings ruhetstall
R - hydraulisk radius
A - areal (tverrsnitt) av strømmen
P - våtperimeter
I – terrenghelning

Tverrsnitt

Våtperimeter

A
P
Figur 7. Skisse av åpen vannvei formet som et trapes. A er arealet (tverrsnitt
vinkelrett på strømmen), mens våtperimeter, P, er omkretsen av den våte delen av A.
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Vannkapasiteten til en åpen kanal finnes ved å multiplisere midlere
vannhastighet med tverrsnittet.
Ruhetsfaktorene, n, vil, i tillegg til helningen være styrende for
kapasiteten til en kanal med et gitt tverrsnitt. n-verdier for ulike typer
kanaler (gress, stein, grus, betong osv.) kan finnes i for eksempel
Virginia Stormwater Management Hansbook6.
For dimensjonering av den åpne flomveien gjennom ravinedalen og for
grøften inn mot kulvert 1 har vi antatt steinsatt bunn med kort gress på
kantene. I Virginia Stormwater Management Handbook6 anbefales en
verdi n=0.034 og Mannings formel for å anslå nødvendige dimensjoner.
Dimensjonering av lukket kulvert
Det henvises til Rørhåndboka av mai 2007 av Pipelife Norge AS for
kapasitetsberegning i trykkløse rør. Vi har antatt friksjon tilsvarende et
betongrør i beregningene.

5

Vedlegg 2. Valg av nedbørdata
Fra «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering, Vedlegg 6»
(Norsk Vann Rapport 162/2008) er det understreket at for små
nedbørfelt under 20 hektar vil det være sommersituasjoner som gir størst
avrenningstopp. Totalt areal for planområdet er ca. 20 ha, mens hvert
nedbørfelt har et mindre areal. Vi kan derfor anta at det er ekstrem
sommernedbør som vil være dimensjonerende for
overvannshåndteringen.
Vi har benyttet data fra stasjonen Blindern som ligger ca. 25 km vest for
planområdet. Data er hentet ut fra eklima (Meteorologisk Institutt) og de
er tilgjengelige for perioden 1968 til 2016 (48 år). Det er en del
varisjoner i ekstremnedbørdata mellom ulike stasjoner, og nærmeste
stasjon er Kjeller som har en 15 år lang dataserie. I Figur 8 er stasjonene
Kjeller og Blindern sammenlignet for 10 min og 60 min ekstremnedbør.
Kjeller gir betydelig lavere ekstremverdier, særlig for 60 min (faktor 2
lavere). Ekstrem kortidsnedbør er sjeldne hendelser og det vil være en del
tilfeldigheter knyttet til hva som fanges opp ved en enkelt nedbørstasjon.
Stasjonen Kjeller vil underrepresenterer ekstremnedbøren, og vi har
derfor benyttet Blindern som har en lengre og mer representativ dataserie.
I rapporten «Dimensjonerende korttidsnedbør» av Førland m.fl.7 er
nedbørdata fra ekstremhendelsen Frida i Nedre Eiker 6-7 august 2012

6

Virginia Stormwater Management Handbook, Richmond, VA. Virginia Department of
Conservation and Recreation, 1999.
7
Førland m.fl. 2015. Dimensjonerende korttidsnedbør. Rapport nr. 134-2015, NVE.
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analysert. Uoffisielle målinger fra Mjøndalen viste 32 mm på 10 min. og
88 mm på 60 min., dvs. timeverdier 3-4 ganger høyere enn dagens 200
års verdi for Kjeller. Selv om Kjeller ligger et godt stykke unna Nedre
Eiker gir dette en indikasjon på potensialet i ekstrem sommernedbør, og
det understreker at nedbørdataene fra Kjeller vil kunne underestimere
ekstremhendelser betydelig og derfor ikke bør benyttes i denne typen
arbeider.

Figur 8. 10 min ekstremnedbør (øvre figur) og 60 min ekstremnedbør (nedre figur)
for 5, 20, 50 og 200 års gjentakelsesintervall. Data fra stasjonene Kjeller og
Blindern. Tall i parentes viser lengde på dataserien i antall år.
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