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INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Jacaranda Eiendom AS planlegger utbygging av eiendommene Strandvegen 3-9 på Borgen i Rælingen
kommune. Rambøll Norge AS er engasjert for å utarbeide en overordnet VA-plan i forbindelsen med
reguleringsplan for Strandvegen 3-9. Figur 1 viser hvor planområdet er lokalisert i et oversiktskart (rødt
rektangel).

Figur 1. Oversiktskart (kilde: Kommunekart.com).

1.2 Overordnet VA-plan
Dette notatet, plantegning og vedlagte beregninger utgjør overordnet VA-plan og OV-plan, og gir en
anbefaling for utbygging av kommunalt og privat ledningsnett, samt angir hvordan overvann og flom
kan håndteres i og ved planområdet.
1.3 Grunnlag
Følgende grunnlagsmateriale er benyttet:
•
Digitalt oversendt utenomhusplan utarbeidet av Arcasa Arkitekter AS
•
VA-norm for Nedre Romerike rev. 02 datert 30.09.2019
•
Retningslinjer for overvannshåndtering for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo
•
Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på Romerike
•
IVF-kurve for stasjon 18270 Oslo – Vestli. Hentet 06.03.2020 fra Norsk Klimaservicesenter
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•
•
•
•
•

2

Norconsult/Veidekke, 2017. Tegning GH002 Borgensberget, Byggeplan, VA og drening plan,
Strandvegen, revisjon H03, datert 03.05.2017.
Norconsult/Veidekke, 2017. Tegning H102 Borgensberget, Byggeplan, Detajler, kummer og
snitt, S4 og O4, revisjon H03, datert 03.05.2017.
Norconsult/Veidekke, 2017. Tegning H103 Borgensberget, Byggeplan, Detaljer, kummer og
snitt, O5, S5 og V5, revisjon H03, datert 03.05.2017.
Norconsult, 2017. Notat – Brannvannsledninger Borgensberget. Datert 13.09.2017.
Norconsult, 2017. Stikningsdata av prosjektert anlegg, filformat KOF. Datert 16.05.2017.

DAGENS SITUASJON

Dagens bebyggelse i Strandvegen 3-9 består av eneboliger og næringslokaler. Et kartutsnitt hentet fra
kommunekartet til Rælingen er vist i Figur 2. I tillegg er et kartutsnitt som viser ledningsnettet i
området hentet fra kommunekartet og vist i Figur 3.
Veidekke gjorde utbedringer av ledningsnettet i forbindelse med utbyggene på Borgen i 2017, hvor vi
har fått oversendt stikningsdata og arbeidstegning datert 03.05.2017 laget av Norconsult. Denne er vist
i Figur 4.

Figur 2. Kartutsnitt som viser dagens bebyggelse (kilde: Kommunekart.com).
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Figur 3. Kartutsnitt av ledningsanlegg i området - ikke oppdatert (kilde: Kommunekart.com).
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Figur 4. Kartutsnitt av prosjektert ledningsanlegg langs Strandvegen (kilde: Norconsult).

2.1 Vannforsyning og slokkevann
I henhold til Rælingens kommunekart går en 150 mm støpejernledning i Strandvegen. Ved å se på
arbeidstegningen til Norconsult ble vannledningen skiftet fra Nedre Rælingsveg til Strandvegen 7 med
en 180 mm PE ledning. Ved å anta SDR11 vil indre diameter være i underkant av 150 mm.
Det er brannventil i prosjekterte kummer V5, V6 og V8. I området er det tosidig forsyning på
vannledningen med indre dimensjon ca. 150 mm. I 2017 ble vanntrykket på kommunalt ledningsnett i
området målt til 63 mVS ved kote + 121 moh. (hentet fra notat Brannvann Borgensberget av
Norconsult). Bebyggelsen ligger på 105-110 moh., og det forventes godt trykk for brannvannsslokking.
2.2 Spillvann
Spillvannet fra dagens bebyggelse ledes til ulike punkter. Strandvegen 7 kobles direkte på
spillvannsledningen i Strandvegen, et 250 mm PVC-rør. For Strandvegen 3-5 ledes vannet til en
pumpestasjon som ligger mot Nitelva, som følge av at bebyggelsen ligger for lavt til å lede vannet på
selvfall ut på kommunalt ledningsnett i Strandvegen.
Ny boligblokker i Strandvegen 1A-C leder spillvannet til en ny kommunal spillvannpumpestasjon (se
kum S10 i Figur 4), hvor det pumpes på en 180 mm PE pumpeledning opp til høybrekk ved kum S6.
Herfra går spillvannet på selvfall nordvest i Strandvegen i en 250 mm PVC ledning.
2.3 Overvann
Nedbøren som faller på området i dagen blir trolig håndtert av private overvannsrør, da det i henhold til
kommunekartet ikke eksisterer noen overvannsnett i området. Takvannet føres enten ut på tomten eller
i rør som ledes ut mot Nitelva. Nedbør på terreng antas å renne ned mot Nitelva.
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I arbeidstegningene fra Norconsult er det tegnet inn overvannsledninger i Strandvegen, men disse antas
å håndtere vann fra areal på oversiden av veien, altså kun Strandvegen 4A og 4B som vil ha tilrenning
på overvannssystemet fra planområdet.
Det er ikke registrert noen fordrøyningstiltak i området.
Det er beregnet at harde flater har et areal på 4359 m2 (37 % av totalt areal) og grønne flater 7496 m2
(63 % av totalt areal). Ved å benytte en konsentrasjonstid på 10 minutter og klimapåslag lik 50 % er
avrenning for en 50-årshendelse og 200-årsflom beregnet til henholdsvis 270 l/s og 320 l/s, se Tabell 1.
Tabell 1. Beregnede vannføringer ved 50- og 200-års nedbørhendelse for eksisterende situasjon.
Fullstendige beregninger i vedlegg 1 i kap. 6.1m

Gjentaksintervall

Vannføring (l/s)

Vannføring med 50 % klimapåslag (l/s)

50
200

177
210

265
316

Resipienten Nitelva har ved planområdet et nedslagsfelt på ca. 480 km2, slik at det planområdets
påvirkning anses som neglisjerbar.
2.4 Flom
Planområdet ligger nære Nitelva og elven anses å være den største kilden til flomfare. Iht. NVE-rapport
nr. 83/2016 er vannstand ved planområdet for en 200-årsflom beregnet til 106,2 moh. (tverrprofil 58
tillagt 30 cm i sikkerhetsmargin etter anbefaling i rapport).
I tillegg et det et 400 mm betongrør som kommer fra høyereliggende områder og ledes ut ved garasjen
til Strandvegen 7 (iht. eksisterende ledningskart i kommunekart.com). Prosjekterte ledninger av
Norconsult viser antatt et 600 mm og et 400 mm betongrør som renner inn ved Strandvegen 7 og 9.
Flom som følge av overflateavrenning anses ikke som noe problem da terrenget heller mot, og har kort
vei til, Nitelva. Flomveiene som går langs Strandvegen og gjennom planområdet vil ha små nedslagsfelt,
som starter nedenfor Nedre Rælingsveg da flomvann vil avskjæres av veien. Det forventes at flomvann
ikke vil utgjøre skade på området. Se flomveier i Figur 5.
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Skisse av overvannsrør
iht. Rælingen
kommunes kart

Vannstand
106,2 moh. i
Nitelva

Flomvei i Nedre
Rælingsveg vil
skjære av
høyereliggende
areal

Figur 5. Flomveier i nærheten av planområdet.
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FREMTIDIG SITUASJON

En skisse av utenomhusplan, som viser planområdet er vist i Figur 6. Foreslåtte løsninger for vann- og
avløpsanlegg på området er vist i tegning H100 vedlagt.

Figur 6. Planområdet. Markert med gul strek (kilde: Arcasa Arkitekter AS).

3.1 Vannforsyning og slokkevann
Det er beregnet et forventet maksimalt vannforbruk på ca. 4 l/s for hele bebyggelsen, se beregning i
vedlegg 2 i kap. 6.2. Det foreslås at Strandvegen 3A henter drikkevann fra kum V8 (Figur 4), mens de
resterende boligblokkene henter ut vann fra kum V5 (Figur 4).
Det er utarbeidet et forslag til plassering av brannhydranter og brannkummer, vist i Figur 7, i samråd
med Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR). NRBR oppgir at alle oppstillingsplassene vil
være dekket med to uttak innenfor avstandskrav på 50 m. De forutsetter at det kan leveres 50 l/s, noe
som er dokumentert i Norconsults notat om brannvann.
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Figur 7. Illustrasjonsbilde som viser plassering av brannkummer og brannhydranter avtalt i samråd med
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS. NB! Utenomhusplan er ikke siste versjon. Endringene vil
ikke påvirke løsning.

3.2 Spillvann
Spillvann fra nye boligblokker er foreslått delt i to, hvor Strandvegen 3A og 3B ledes mot den
kommunale pumpestasjonen som ligger mellom Strandvegen 1C og 3A, mens Strandvegen 5 og 7 ledes
mot kum S5 (se Figur 4). Basert på beregnet vannforbruk og forenkling av fordeling av vannmengdene
per boligblokk vil maksimal spillvannsavrenning være 2 l/s hver til den kommunale pumpestasjonen og
spillvannskum S5.
Kjellere og laveste nivå på etasjene vil ligge på 104 moh. Dette vil være under beregnet flomnivå i
Nitelva på 106,2 moh. Det forutsettes vanntett støp på bygg med nivå under flomvannstand. Med
laveste nivå i bygg lavere enn kommunale spillvannskummer i Strandvegen må det etableres pumping
for spillvann. Sluk og spillvannsledninger fra kjellere antas pumpes inn på en privat spillvannsledning,
før det går på selvfall inn på kommunale spillvannsledning/-pumpestasjon. Høyder i kummer og
pumpestasjoner må kontrolleres før løsning bestemmes/prosjekteres.
3.3 Overvann
For den nye situasjonen er det beregnet grønne, permeable flater med areal lik 7328 m 2 (63 % av totalt
areal) og harde flater lik 4331 m2 (37 % av totalt areal), hvorav ca. 1800 m2 er veier/parkeringer og
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2530 m2 er takflater og balkonger. Forholdet mellom tette og permeable flater er likt som tidligere, 37
mot 63 %. Beregnede overvannsmengder for 50- og 200-års nedbørhendelser er vist i Tabell 2.
Tabell 2. Beregnede vannføringer ved 50- og 200-års nedbørhendelse for ny situasjon. Fullstendige
beregninger er vist i vedlegg 4 i kap. 6.3.

Gjentaksintervall
50

Vannføring (l/s)
174

Vannføring med 50 % klimapåslag (l/s)
262

200

208

312

Takvann foreslås avledet ned på terreng, for så å følge terrenget ned mot ny gang- og sykkelvei som
går langs Nitelva. Det vil gi størst effekt av infiltrasjon, som er trinn 1 i 3-trinnsstrategien for
overvannshåndtering. Området består av fyllmasser iht. løsmassekartet til NGU. Infiltrasjonsevne er
ikke klassifisert, men det forventes at det vil være mulig å infiltrere noe nedbør på planområdet. I
lavbrekk, veier og parkeringsplasser hvor det er nødvendig med sluk og overvannsrør bør de ledes ut til
terreng hvor vannet får renne ned mot ny GS-vei. Det er ikke vurdert omfang og behov for sluk for
lavbrekk i dette notatet, og det må håndteres i prosjekteringen av anleggene. Det er identifisert fire
lavbrekk hvor det er behov for stikkrenne for å avlede overvannet fra planområdet ut i Nitelva. En
skisse av nedslagsfeltene til disse er vist i Figur 8.

Figur 8. Skisse av nedslagsfelt (rosarød farge) for de fire lavbrekkene og stikkrennene igjennom GS-vei
langs Nitelva.

For beregning av overvannsmengden fra de ulike feltene er det gjort en forenkling ved å bruke en
fordeling mellom tette flater og permeable flater. Konsentrasjonstiden på 5 minutter er benyttet for alle
felt. For beregning av nødvendige rørdimensjoner for stikkrennene som må til for å avlede overvannet
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fra nedbørfeltene er det gjort overslagsberegninger basert på VA-Miljøblad nr. 64, Tabell 2:
Overslagsberegninger for kapasitet (l/s) til sirkulære hovedrør ved ulik utforming av inntak og IV/D 1,0
dvs. bekkeinntak med innløpskontroll /1/.
Tabell 3. Beregnede vannmengder for de ulike stikkrenne og feltene. Fullstendige beregninger er vist i
vedlegg 5 i kap. 6.4.

Felt

Areal totalt
(m2)

Vannføring
(l/s)

A

Fordeling
tette/permeable
flater (%)
50/50

79

Vannføring med
50 % klimapåslag
(l/s)
119

Nødvendig
innvendig
dimensjon (mm)
400

3400

B
C

40/60
40/60

2330
2110

50
45

75
68

400
400

D

30/70

1500

30

44

300

Felt D vil i tillegg måtte avlede overvannet som kommer inn fra eksisterende 400 mm BTG-rør iht.
kommunekart.com. I prosjektert ledningsanlegg fra 2017 er det antatt et 400 og 600 mm BTG som går
inn i felt D. Det må kontrolleres at dette faktisk er utført. Iht. Rælingen kommune er det ikke levert inn
dokumentasjon fra utførelse for disse rørene. I tilfelle det som er utarbeidet av Veidekke/Norconsult
stemmer bør disse to rørene samles med utløp ved det nordvestlige overvannsrøret, se tegning H100.
Overvannet fra disse rørene må enten 1) legges om i rør gjennom planområdet og ut på nordsiden av
ny GS-vei, eller 2) ledes ut på terreng i en åpen grøft/bekk og i ny stikkrenne for felt D gjennom GSveien. Ved alternativ 1) må lokalt overvann enten ledes inn på overvannsrøret via sluk i lavbrekk, eller
legges med egen overvannsledning gjennom GS-veien.
Omlegging av overvannsrøret som renner inn mot Strandvegen 7 (antatt 400 eller 600 mm) må legges
minst 4 meter unna nærmeste vegg. Det er for å sørge for tilkomst til røret i ettertid uten fare for
undergraving av bygg. Alternativet vil være å ta tak i røret på sørsiden av Strandvegen. Det vil være et
større inngrep som krever graving og omlegging rundt eksisterende ledningsnett for å lede vannet mot
det andre overvannsrøret.
Alle stikkrenner/overvannsrør under GS-veien må ha utløp over normalvannstand i Nitelva, hvis ikke må
det gjøres unntak i samråd med VA-ansvarlig i kommunen iht. retningslinjene for overvann. Fra
kartgrunnlag ser det ut til at normalvannstand langs planområdet ligger på ca. kote +102 moh.
Det er ikke gjort noen beregning av forventede vannmengder som kommer inn på tomten, som vil
avhenge om det er et 400 mm rør eller to 600 mm som leder vann inn på tomten, samt oppstrøms
forhold. Overvannsrøret oppstrøms er iht. kommunekart.com et 400 mm overvannsrør som kommer fra
Nedre Rælingsveg og dalen i sørvest. Basert på rørstørrelsene til de to rørene 400 eller 600 mm bør
stikkrennen være et 600 eller 800 mm rør. Denne dimensjonen må kontrolleres og bestemmes i
prosjekteringsfasen. I tillegg kan det komme noe overvann fra boliger i nordvest som må tas hensyn til.
Overvannet fra Strandvegen 4A og 4B, som er planlagt som grøntområde, ny adkomstvei og
parkeringsplass m.m., vil ha tilrenning til Strandvegen og bør ledes inn på eksisterende overvannskum
O8 som renner videre ut i Nitelva i et 500 mm DV-rør. Ved bruk av en konsentrasjonstid på 5 minutter
er en 50-årshendelse beregnet å ha en avrenning på ca. 60 l/s. Forutsetter man et fall på 20 promille
fra et sandfang på området til O8 vil det være nødvendig med et 250 mm PVC-rør for å avlede
vannmengdene. De prosjekterte sandfangene SF8 og SF9 og tilhørende overvannsrør kan trolig
benyttes for å samle opp vannet fra området, men de to 160 mm PVC-rørene som går fra sandfangene
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til O8 har ikke tilstrekkelig kapasitet til å avlede overvannet fra området (og veien). F.eks. fra SF8,
antatt lavbrekk i veien, bør det etableres et 250 mm PVC-rør til O8.
Det er ikke lagt opp til fordrøyning for utbyggingen som følge av nærhet til resipient og begrenset
tilknytning av overvann på kommunalt ledningsnett. I tillegg vil ikke planlagt endring på planområdet
endre forholdet mellom tette og permeable flater, slik at beregnet avrenning før og etter er tilnærmet
den samme.
3.4 Flom
Situasjonen for flom vil være ganske lik eksisterende. Nye boligblokker vil ha lavest innvendig gulvnivå
på 104 moh., altså under beregnet flomnivå i Nitelva. Det forutsette at det bygges med vanntett støp
opp til beregnet flom i Nitelva med 30 cm sikkerhetsmargin, tilsvarende 106,2 moh. Det er ikke laget
kart som viser vannstand i Nitelva ved flom da det per tidspunkt ikke er tilgjengelig terrengmodell for
ny situasjon. Planlagt GS-vei langs Nitelva er planlagt under flomsikkert nivå, da veien ikke vil være en
rømningsvei under flom. Det betyr av flomvann fra Nitelva vil renne inn på planområdet. Når
vannstanden i elva går ned etter en flom vil det bli stående vann igjen som må dreneres ut via sluk og
overvannsrør.
Flomlinjer fra nedbør på terreng vil være samme som eksisterende situasjon. Nedslagsarealet vil være
mellom Nedre Rælingsveg og Nitelva, siden Nedre Rælingsveg vil skjære av vannet som kommer fra
høyereliggende areal. Flomveiene/avrenningslinjene i Strandvegen og gjennom planområdet er illustrert
i Figur 9.
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Figur 9. Flomveier etter utbygd situasjon.
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4

OPPSUMMERING

Dette notatet og tegning H100 utgjør overordnet VA-plan og OV-plan for utbygging på Borgen,
Rælingen kommune. I Strandvegen 3-9 skal det bygges fire nye boligblokker. Det kommunale
ledningsanlegget er vurdert som tilstrekkelig mtp. forventet vannforbruk og slokkevann til
sprinkleranlegg (50 l/s). Spillvann fra boligblokkene bør etableres med pumpestasjon i kjellere som
leder spillvannet til private kummmer, som har tilstrekkelig fall til ny kommunal spillvannskum mellom
Strandvegen 1C og 3A og spillvannskum ved Strandvegen 7.
Overvannsmengdene fra planområdet er beregnet å ikke endre seg fra dagens situasjon til planlagt,
som følge av at forholdet mellom tette og permeable flater ikke endres. Det foreslås avrenning på
terreng, og at taknedløp har utløp på terreng, slik at infiltrasjonen blir størst mulig. Overvannvannet må
krysse ny gang- og sykkelvei lang Nitelva, og det er identifisert fire lavbrekke hvor det vil være
nødvendig med stikkrenner. De tre sørøstligste vil ha avrenning kun fra planområdet, mens den
nordvestligste må håndtere overvann som ledes inn på planområdet i overvannsrør fra høyereliggende
områder. Løsning for håndtering av overvannsrøret som kommer inn på området må vurderes nærmere
om det skal legges i rør helt forbi ny GS-vei, eller om det skal være en åpen grøft/bekk gjennom
planområdet og stikkrenne gjennom GS-veien.
Kilden til flomfare for planområdet er Nitelva. Ny bebyggelse vil ha kjellernivå på 104 moh., altså under
flomnivå i Nitelva. Det forutsettes bygging med vanntett støp under flomnivå på 106,2 moh. Det renner
ingen flomveier (avrenningslinjer med betydelig nedslagsfelt oppstrøms) igjennom planområdet, og
avrenning på overflaten vil ikke være en kilde til flom på planområdet. Tiltaket vil heller ikke medføre en
endring/forverring for nærliggende området.
Videre arbeidet skal følge krav i til enhver tid gjeldende VA-norm, retningslinjer for
overvannshåndtering og retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for Rælingen
kommune.

Med vennlig hilsen,
på vegne av Rambøll Norge AS

______________________
Lars Skeie
Sivilingeniør
Avdeling vann
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Vedlegg 1 – Overvannsberegning eksisterende situasjon
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Vedlegg 2 – Vannforbruk
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