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Innledning
Kommuneplanens arealdel (2019-2030) for Oppegård ble vedtatt 13.mai 2019 og Nordre Follo
kommune jobber for tiden med en områderegulering for Oppegård lokalsenter.
I reguleringsplanarbeidet har kommunen engasjert Multiconsult for å se på overvannshåndtering.
Oppgavene er som følgende:
-

-

Kartlegge de aktuelle nedbørsfeltene som berører dette planområdet, som tar hensyn til
grunnforhold og infiltrasjonskapasitet samt kommunale
overvannsledninger/kulvert/stikkrenner.
Oppgi prinsippløsninger for overvannshåndtering, egnete flomveier gjennom planområdet
og en anbefaling på hvordan overvann kan ledes videre nedstrøms til Tussebekken.
Kartlegge arealer som egner seg for håndtering av overvann, enten via infiltrasjon eller
fordrøyning, innefor planområdet samt å gi en anbefaling for utforming.
Anbefale forslag til planbestemmelser eller formål i plankartet som er nødvendig for å
ivareta hensyn til overvann.

Bakgrunn
Dette notatet vil lege til grunn tidligere utarbeidet dokumenter, VA-normer og forskrifter som:
-

Kommuneplan Nordre Follo kommune, Arealdel Oppegård, vedtatt 13.mai 2019.
Områderegulering for Oppegård lokalsenter – planbeskrivelse med konsekvensutredning,
utkast xx.xx.xxxx.
- Rapport for «Flomutredning Oppegård sør», utarbeidet av Sweco 02.januar 2019.
- Utkast for VA-nytt anlegg ved ny Oppegård stasjon, utarbeidet av Norconsult 15.mai 2020
for Bane nor.
- Gjeldende VA – norm for Nodre Follo og Ski kommuner.
- Byggteknisk forskrift (TEK 17), Kapittel 7.
For å lage en kartlegging av aktuelle nedbørsfelt som berører planområdet, gi forslag til egnete
flomveier og arealer som egner seg for å ta hånd av overvannet har det blitt benyttet følgende
programvarer, nettsider og underlag:
-

NGU løsmassekart
Scalgo Live
Eksisterende kommunalt VA-nett, mottatt av Nordre Follo kommune i SOSI-format
05.november 2020
Kartunderlag, mottatt av Nordre Follo kommune i SOSI-format 05.november 2020
NVE flom- og skredkart
Metereologisk institutt

Utbyggingsplaner
Nordre Follo kommune jobber for tiden med en områderegulering for Oppegård lokalsenter som er
forankret i kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030, arealdel Oppegård, vedtatt 13.mai 2019.
Planområdet er ca. 16 ha stort, og ligger langs Østfoldbanen mellom Kolbotn og Ski, se bildet til
venstre i figur 1. Innenfor planområdet ligger Oppegård stasjon, Oppegård Kro, Oppegård
lokalsenter, Sætreskogen barnehage, Speiderhuset, Grendehuset og deler av boligstrøket øst for
jernbanestasjonen. Planområdet går utover det prioriterte utbyggingsavtale satt av
kommuneplanen 2019-2030. Det prioriterte utbyggingsområdet rundt Oppegård stasjon omfatter
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Oppegård lokalsenter og tilgrensede arealer østover mellom Sætreskogveien og jernbanesporene,
se bilde til høyre i figur 1.
Formålet med planområdet er å legge til rette for en ny bro over jernbanen ved Oppegård stasjon
som i dag ikke tilfredsstiller krav til kapasitet og trafikksikkerhet og en fortetting mellom jernbanen
og Sætreskogveien. Bane Nor jobber for tiden med en oppgradering av Oppegård stasjon med
flytting av undergangen.

Figur 1. Bilde til venstre viser Planområdet. Bilde til høyre viser planavgrensning med prioriterte utbyggingsområdet i
kommuneplanen vist i skravur.

Figur 2. Eiendomsstrukturen innenfor planområdet.
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Dagens situasjon
Grunnforhold og landskapsform
NGUs løsmassekart viser at det er bart fjell med stedvis tynt dekke. Ifølge NGUs infiltrasjonskart er
området uegnet. Det er derfor veldig sannsynlig at grunnen innenfor planavgrensning ikke er egnet
for naturlig infiltrasjon med mindre det utføres tiltak.

Figur 3. Utsnitt av NGUs løsmasse- og infiltrasjonskart.

Figur 4 viser noen kotehøyder innenfor planområdet og hvordan terrenget stiger mot disse
punktene.

Figur 4. Utsnitt av stedsanalyse fra utkast til områderegulering for Oppegård lokalsenter
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VA-nett
Største parten av vann og avløpsnettet innenfor planområdet er fra 1950 og 1960, og kapasiteten
er vist tilfredsstillende. Vann- og avløpnettet må utvides ved nye utbyggingsprosjekter og separeres
der spillvann og overvann går sammen i er felles avløpsledninger. Etter befaring og møte med
driftsavdeling i Nordre Follo ble vi informert at VA-strekninger iblant annet i Slåbråtveien, Snorres
vei og nordre delen av Sætreskogveien har oppgradert deler at VA-nettet.
Slik det er vist i figur 4, blir terrengavrenning fra nord-østre del av planområdet mot jernbanen i
sørvest-retning. Alt overvann som ikke infiltreres i bakken renner på overflaten og vil enten samles
opp i nedsenkede områder eller ledes bort via rør. I dag finnes det tre hoved OV-ledninger som tar
seg overvann fra planområdene øst for jernbanen. To av disse krysser jernbane og fører det videre
ut.
Eksisterende OV-ledning BET Ø230 har utløp i skråning bak bygningen nord på parkeringsplassen
ved Oppegård stasjon.
Eksisterende OV-ledning antatt BET Ø300 krysser jernbanelinjen og ender opp i gressplen rett på
vest siden av jernbanen.
Eksisterende OV-ledning BET Ø300 leder overvannet fra øst siden av jernbanen ut til Tussebekken.
Se figur 5.

Figur 5. Utsnitt av planområdet med kun markert eksisterende kommunale overvannsledninger.
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Overvann
Kartlegging av nedbørsfelt og flomveier innenfor planområdet
Til analysen har vi benyttet oss av Scalgo Live. Scalgo Live er et nettbasert GIS-program som er
utviklet med tanke på overvannsvurderinger. Ved hjelp av programmet man kan:
- Definere ett prosjektsområdet.
- Lage kart og profiler samt importere terreng modeller.
- Analysere forskjellige regnskyll, strømningsveier, nedlagsfelt, osv.
- Analysere scenarioer, nedbørsrisiko, oversvømte områder.
- Analysere ulike havnivåer.
Scalgo Live tar ikke hensyn til eksisterende ledningsnett. Lavpunkter som dreneres av
bekkelukkinger vises som oversvømt. Man kan modellere kulverter/ledninger (ikke størrelsen) for å
vise fremtidig situasjon med egnete flomveier. Man kan gjøre en antagelse på nødvendig
kulvert/ledningsdimensjonen ved en manuell beregning hvis det er ønskelig.
For å få et reelt bilde av situasjonen har vi gjort et forsøk i Scalgo Live og lagt overganger der alle
eksisterende kommunale ledninger, overganger og kulverter krysser jernbanen. Figur 6 viser de 4
forskjellige reelle nedslagsfeltene, men det er kun 1, 2, 3 og 4 som berører planområdet og tatt
med i betraktning for videre vurdering. Det er nedslagsfelt 1 og 2 som har større påvirkning i
planområdet. Nedslagsfelt 5 er ikke vurdert. Nedslagsfeltene er blitt eksportert og vises i grønt (1),
blått (2), oransje (3), rosa (4) og gult (5) i tegn. GH001 i vedlegg 01, se figur 7.

Figur 6. Nedslagsfeltene ved å hensynta OV-ledninger. Utsnitt er tatt fra Scalgo Live. Se vedlegg 02
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Figur 7. Nedslagsfeltene ved å hensynta OV-ledninger. Utsnitt er tatt fra tegn.GH001

Vurdering av sikkerhet mot 200-årsflom
For dimensjonerende flomsituasjon vil maksimal overvannsmengde for hvert nedslagsfelt vurderes
for punktet der flom krysser jernbanen. Det vil videre vurderes hvorvidt kravene tilfredsstilles i
fremtidig situasjon.
Flom kan defineres som forholdvis stor vannføring, forårsaket ulike årsaker. De flommene som
forekommer i Norge er forårsaket av enten av havstigning, stormflo, ekstreme nedbørsmengde,
snøsmelting eller en kombinasjon av disse.
I henhold til NVEs aktsomhetskart for flom ligger planområdet ikke i flomfare for havstigning eller
stormflo, og da trenges det kun å ta hensyn til avrenning tilknyttet direkte til ekstreme
nedbørsmengde. Underdimensjonering av stikkrenner som krysser jernbanelinjen kan potensielt
føre til at overvann skaper problemer ved lave punkter langs jernbanen.
Alt overvann fra planområdet følger drenslinjene og ender opp nedstrøms i Tussebekken før
Gjersjøen for nedslagsfelt 1 og 2, og direkte i Gjersjøen for nedslagsfelt 3 og 4.

Beregninger
En av de mest benyttede hydrologiske formler for å beregne maksimal overvannsavrenning i
urbane områder mindre enn 20-50 ha er den rasjonale formel.
Det finnes andre avanserte metoder for beregninger, for eksempel en SWMM-basert modell, som
gir mer nøyaktige data enn den som er beskrevet i dette notatet og det hadde blitt behov for
gjennomføring av infiltrasjonsmålinger og jordprøveanalyser. Siden ingen av disse analysene er
gjennomført i planområdet og nedslagsfeltene er mindre enn 50 hektar, er den rasjonale formel for
disse antagelser godt nok som et utgangspunkt.
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Den rasjonale formel skrives:
𝑸 = 𝑨 ∗ 𝑰 ∗ 𝜑 ∗ 𝑲𝒇
Q = vannføring (l/s)
A = Areal (ha)
𝜑 = Avrenningskoeffisienter
I = Nedbørsintetnsitet (l/s ha)
Kf = Klima faktor
Klimafaktor (Kf)
Det har allerede vært klimaendringer av stor betydning de siste årene. Klimaendringene gir ikke
bare økede regnintensiteter, men også nedbørvolumet over årene, antall timer med sterke
regnskyll og antall ekstreme regnhendelser vil øke.
I kommuneplanen er det oppgitt retningslinjer for å bruke et påslag på IVF-kurvene (valgt
nedbørintensitet) på 50% og satt returperiode på 200 år.
Avrenningskoeffisient (𝝋)
Avrenningskoeffisienten angir forholdet mellom avrenning fra et område og nedbør over samme
område. Det er avhengig av overflatens permeabilitet og beskaffenhet, fallforhold,
nedbørintensitet og nedbørsvarighet. Ved dimensjonering av en langtidshendelse benyttes normalt
avrenningsfaktorer som er noe høyere enn for en korttidshendelse.
For beregninger er det antatt sammensatte flater og skal brukes en konservativ
avrenningskoeffisient på 𝜑 = 0,65.
Figur 8 viser maksimale avrenningskoeffisienter for noen flater (Mays 01)

Figur 8. Avrenningskoeffisienter for noen flater. Utsnitt av Norsk Vann Rapport 162/2008 vedlegg 6.

Nedbørintensitet (I)
For å vurdere størrelsen på 200-årsflom i de nedslagsfeltene som berører planområdet er det
vurdert ulike IVF-kurver som Meteorologisk Institutt har laget ut fra nedbørregistreringer. For
Nordre Follo er IVF-kurvene fra Ås-Rustadskogen, Oslo-Lambertseter og Oslo-Ljabruveien som er
mest aktuelle. Etter avholdt møte med MET har det blitt valgt Ås-Rustadskogen stasjon som er
basert på data fra 41 år, som best egnet for planområdet.
For en best mulig antagelse for valget av intensiteter fra IVF-kurver for de forskjellige
nedslagsfeltene, skal man beregne konsentrasjonstiden (tc) og sett denne lik regnvarigheten.
Konsentrasjonstiden for nedslagsfeltet er den tiden det tar en vannpartikkel å renne fra det punktet
som er lengst borte til dimensjoneringspunktet. Konsentrasjonstiden består av avrenningstid på
markoverflaten og strømningstid i ledninger, kanaler, grøfter, etc. Den skrives:
𝒕𝒄 = 𝒕𝒔 + 𝒍/𝒗
𝒕𝒔 = tilrenningstid (tiden på overflaten)
𝒍 = lengden av ledning frem til punktet
𝒗 = vannhastigheten i ledningen (antas først)
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Ved bruk av IVF-kurver setter man: tc = tr, der tr = regnvarighet i minutter.
Den varigheten som en nedbørhendelse må ha for at hele planområdet skal bidra til vannføringen,
estimeres til hvert enkelt felt. Kritisk varighet er bestemt ut fra parameterne feltlengde,
høydeforskjell i feltet og effektiv sjøprosent. Ut fra kritisk varighet bestemmes nedbørintensiteten i
IVF-tabellen.
ÅS - RUSTADSKOGEN (SN17870)
Ås, Viken
Hoh.: 120 m
Måleperiode for stasjonen: 01.04.1974 - 17.12.2020
Antall sesonger i IVF-statistikk: 41
VARIGHET (MINUTTER)
RETURPERIODE(År)
1 min
1 min
2 min
2
1.437368 239.5613 2.516186
5
2.077566 346.2611 3.745651
10
2.495601 415.9334 4.551365
20
2.895477 482.5794 5.323746
25
3.02253 503.755 5.569426
50
3.415849 569.3082 6.330591
100
3.811117 635.1862 7.096115
200
4.212374 702.0623 7.873378
RETURPERIODE(År)
2
5
10
20
25
50
100
200

45 min

45 min

60 min

2 min

3 min

312.1376 5.023264 279.0702 7.048994 234.9665 10.46071 174.3451
379.2804

6.11129 339.5161

15.208 253.4667

464.1189 7.488416 416.0231 10.55879 351.9596 15.97537 266.2562

15 min

20 min

20 min

30 min

30 min

11.0971 61.65054

12.4478 138.3089 13.88684 115.7236 16.06515 89.25086
17.9107 199.0078 19.72554 164.3795 22.74098 126.3388
18.7864 208.7378 20.65308

172.109 23.80924 132.2736

527.5493 8.518948 473.2749 12.04846 401.6154 18.40099 306.6832 21.54133 239.3481 23.55599 196.2999 27.16588 150.9215
591.3429 9.555477 530.8599 13.55973 451.9909 20.91314 348.5524 24.37396 270.8218 26.51716 220.9764 30.61016 170.0565
656.1149 10.60738 589.2989 15.10628 503.5428 23.53679 392.2799 27.31072 303.4525 29.56234 246.3528 34.17281 189.8489

60 min

90 min

66.043 28.20556

27.762 77.11668 33.57136

26.419 97.84814 29.06035
30.06397

15 min

8.58862 286.2873 12.84519 214.0865 15.20156 168.9062 16.84133 140.3444 19.43264 107.9591

443.6455 7.155913 397.5507 10.08093 336.0309

18.04483 66.83272 19.76961 54.91557 23.04111
25.26116 93.55986

Returverdi for nedbør (mm/l*s-ha)
5 min
5 min
10 min
10 min

209.6821 3.367847 187.1026 4.735579 157.8526 6.978434 116.3072 8.390212 93.22457 9.491943 79.09953

12.68942 46.99786 13.95038 38.75106 15.93961
21.68123 80.30084 23.77548

3 min

80.7232 35.36787

111.348 33.17603 92.15565 41.22178

33.81623 125.2453 37.45702 104.0473 47.56678
37.71191 139.6737 41.94767 116.5213 54.50084

90 min
29.5178
42.66872
52.23251
62.16918
65.49606
76.33663
88.08664
100.9275

120 min
17.33821
24.71442
30.10778
35.73351
37.62151
43.78711
50.49021
57.83508

120 min
24.08085
34.32559
41.81636
49.62988
52.2521
60.81543
70.1253
80.3265

180 min
19.4976
27.56459
33.48193
39.66651
41.74425
48.53532
55.92566
64.02853

180 min
18.05334
25.52277
31.00179
36.72825
38.65208
44.94011
51.78302
59.28567

360 min
24.9073
34.02826
40.78053
47.89205
50.29335
58.18337
66.83932
76.40932

360 min
11.53116
15.75383
18.87987
22.17224
23.28396
26.93675
30.94413
35.37469

720 min
31.54131
42.56306
50.59186
58.94361
61.74186
70.86626
80.76609
91.59565

720 min
7.30123
9.852561
11.71108
13.64436
14.2921
16.40423
18.69585
21.2027

1440 min 1440 min
40.00848 0.463061
54.01685 0.625195
63.6427 0.736605
73.21587 0.847406
76.33342 0.883489
86.21809 0.997895
96.50807 1.116992
107.3171 1.242096

Figur 9. Nye IVF-tabell mottatt av Meteorologisk Institutt

Resultater (Q)
Figur 10 viser et estimat overvannsmengden ved utløp til hvert nedslagsfelt. Konsentrasjonstiden er
beregnet i henhold til formel vist ovenfor, se vedlegg 02 for detaljerte beregninger. For valg av
intensiteter, har verdier av Tc blitt interpolert med intensiteter oppgitt i tabellen i figur 9.
Tabellen vist i figur 9 viser de nye intensitetene i mm og l/s ha gitt av Meteorologisk institutt. For
hvert gjentaksintervall og til hver varighet man kan få velge mellom «Nedre grense (2,5%
sannsynlighet for forekomst), Median (50%) og Øvre grense (97,5%)». Det er benyttet intensiteter
ut ifra «median verdi».

Figur 10. overvannsmengde ved utløp til hvert nedslagsfelt ved 200-årsflom.

Figur 11 viser overvannsmengder for 200-årsflom med klimapåslag og lik konservativ
avrenningsfaktor på 0,65 for 1 times, 2 timers og 6 timers varighet.

Figur 11. Overvannsmengde ved utløp til hvert nedslagsfelt for 1, 2 og 6 timer ved 200-årsflom.

RIVA-NOT-001

22. desember 2020 / Revisjon 01

Side 9 av 16

Overvannsutredning – Oppegård lokalsenter

multiconsult.no

Forslag til løsninger for nedslagsfeltene
Eksisterende overvannsledninger som er registrert og som krysser jernbanen for utledning av
overvannet fra østsiden av planområdet er to OV300BET.
Nedslagsfelt-1 (se tegn.GH002)
Den ene ledningen er utløp av et sandfang liggende i nedsenket området på eiendommen
Gnr/Bnr/244/1057. Alt overvann fra nedslagsfelt 1 ender opp i denne ledningen ved flomsituasjon.
Ledningen har ukjent tilstand, men det er antatt delvis dårlig forfatning siden den er fra 60-tallet.
Fallet er også antatt og det er vurdert å være ca. 100 promille grunnet høydeforskjell øst-vest for
jernbanelinjen.
En slik ledning har en kapasitet på ca. 300 l/s med 70% fyllingshøyde, 100 promille fall, Ø300
dimensjon og ruhet på 0,4. Det nedsenkede området der sandfanget ligger dekker et område på ca.
0,2 ha og har kapasitet for å magasinere/fordrøye et volum på ca. 3 000 m³ før vannet ville stige
opp jernbanelinjen.
Basert på resultatet oppnådd for nedslagsfelt-1 får man 1 700 l/s. Dette er mye større enn det
eksisterende OV300BET kan lede ut. Dersom man i tillegg hensyntar kapasitet til
fordrøyningsområdet, skulle det ta ca. 35 minutter for at vannet overstiger jernbanelinjen benyttet
Tc = 60 min.
Det bør vurderes hvilken løsning av de som foreslåes herunder er mest fornuftig mtp
gjennomførbarhet og kostnader.
1- Dersom man beholder uberørt fordrøyningsområde, bør man øke dimensjon for
eksisterende ledning til 500 mm, antatt likt fall, helt til eksisterende kum med SID 2013.
Dimensjon for utløpet fra denne kummen helt til Tussenbekken er vurdert i konklusjoner i
punkt 4. Det kan vurderes rørpressing som metode.
2- Dersom man opparbeider eksisterende nedsenket område for at man oppnår et
fordrøyningsvolum på 5 000 m³, ville det kun vært behov for en fornyelse av eksisterende
ledning fra sandfang til eksisterende kum med SID 2013. Dimensjon for utløpet fra denne
kummen helt til Tussenbekken er vurdert i konklusjoner i punkt 4.
Som tiltak kan man vurdere delvis oppgraving for økning av kapasiteten av
fordrøyningsområdet, masseutskiftning som forbedring av permeabiliteten og beplantning
med trær. Til fornyelse av eksisterende rør kan man vurdere stømpetrekkning.
3- Det kan vurderes en kombinasjon av forslag 1 og 2, det vil si at det forbedres/økes
fordrøyningskapasiteten i nedsenket område og så økes/fornyes eksisterende ledning i den
graden for å ta unna resterende overvann.
Det området som er tenkt utnyttet til magasinering/fordrøyning av overvann dekker deler av to
private tomter. Den ene som er Sætreskogveien 12 er per dags dato under reguleringsplanarbeider.
Det er planlagt opparbeidelsen av Sætreskogveien og boligutbygging i tomtene Sætreskogveien 6,
8A, 8B, 10 og 12. I reguleringsplanarbeider anbefales å ta hensyn til å avsette et visst område for
overvannshåndtering slik det er beskrevet ovenfor. Dersom eksisterende avsatt område for
fordrøyning skal utbygges bør man da øke dimensjon til OV-ledning til Ø600.
Nedslagsfelt-2 (se tegn.GH003)
Det er en andre OV300BETsom krysser jernbanelinjen og leder overvann fra østsiden av
planområdet og videre ut nedstrøms. Denne krysser jernbanelinjen ved parkeringsplassen ved
Oppegård stasjon og tar seg overvannet fra nedslagsfelt-2.
Bane Nor jobber for tiden med en oppgradering av Oppegård stasjon som innebærer flytting av
undergangen. I denne sammenheng har det blitt gjennomført en rapport for overvannshåndtering,
se Fagrapport vann og avløp for «Østfoldbanen venstre linje stasjonstiltak Oppegård, Vevelstad og
Langhus», utarbeidet av Bane Nor.
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Undergangen flyttes ca. 80 meter nordover, eksisterende overvannsledning Ø300BET som krysser
jernbanen saneres og ny OV300DV-O legges omtrent der eksisterende undergang ligger i dag.
I tillegg av det planlagt utbyggingsprosjekter som Oppegård lokalsenter i Sætreskogveien 2 og 4
hvor eksisterende Kiwi-butikk og tilhørende parkeringsplassen ligger og i Sætreskogveien 1,
Slåbråtveien 2A, 2B og deler av 3.
Scalgo Live viser at i dag blir arealene ved Oppegård stasjon og mellom jernbanen og Kiwi-butikken
er de som er mest utsatte for oversvømmelse ved flom. Etter å ha vært på befaring i området har vi
fått sett at det finnes noen sluk som mest sannsynlig er tilkoblet eksisterende ledning OV300BET før
den krysser jernbanen.
Den nye overvannsledningen prosjektert for Oppegård stasjon har en kapasitet av ca. 355 l/s med
70% fyllingsgrad, ruhet 0,25 og 180 promille fall. Dersom vi sammenligner dette med resultatet for
nedslagsfelt-2 for 200 årsregn er dette ikke tilstrekkelig kapasitet for å ta unna vannet ved en så
stor flomhendelse. Det anbefales derfor at terrenget i området mellom Oppegård stasjon og
Oppegård lokalsenter opparbeides med riktig fall mot den nye undergangen, slik at denne kan
fungere som flomvei.
Dersom terrenget ved Oppegård stasjon-lokalsenter ikke er mulig å opparbeide med riktig fall mot
undergangen anbefales det å øke dimensjonen av den nye OV-ledningen til Ø500mm eller beholde
den som prosjektert og legge en annen Ø300 stikkrenne under jernbanen for å ta unna det
resterende vann.
Det anbefales også at det vurderes et fordrøyningstiltak på vest siden av undergangen og før
påkoblingspunkt med eksisterende overvannsanlegg i Skiveien. Dette for å avlaste og ikke måtte
oppdimensjonere eksisterende anlegget nedstrøms.
Den nye undergangen viser seg plassert midt i en flomvei. Det anbefales å sette en stikkrenne for at
overvann kan gå igjennom og videre nedstrøms.
Sør for undergangen og mellom Skiveien og jernbanelinjen er det et område man kunne vurdere
innsetting av noe tiltak for å fange opp overvann og forsinke øvre delen av denne flomveien.
Nedslagsfelt-3 og 4 (se tegn.GH004)
Mottatt informasjon om eksisterende VA-anlegg viser ikke noe overvannsledning som krysser
jernbanelinjen verken under kulvert for gangs-veg eller under kulvert for kjørefelt (Kongeveien).
Alle overvannsledninger som ligger innenfor planområdet og øst for jernbanen slutter før kulverter
og det er stor tro på at det finnes ledninger som kobler østsiden med vestsiden hvor det ligger en
OV300BET i Skiveien og som leder vannet nedstrøms til kummen med SID 2013. Denne kummen
samler seg overvann fra nevnte OV-ledning, OV-ledning Ø300BET fra nedslagsfelt – 1 og en til OVledning Ø230BET. Utløp fra kummen er en OV-ledning Ø300BET som leder overvann ut til
Tussebekken.
Eksisterende ledninger som leder overvann ut fra disse to nedslagsfeltene er fra 50-60-tallet og det
bør vurderes sanering. Flommen anses ivaretatt på bakke nivå gjennom kulverter og videre
nedstrøms på Skiveien til Greverudbekken. Det bør vurderes tiltak for å lede ut flomvei fra felt-3
gjennom Skiveien på samme måte som flomvei fra felt-4 og ikke gjennom boligblokkene på
eiendommen Gnr/Bnr/244/43.
Det bør tas en vurdering for oppdimensjonering av overvannsledning i Skiveien og med mye større
sannsynlighet fra kum med SID 2013 og nedstrøms for at det ikke blir oversvømmelses problemer i
omkringliggende områder ved kummen.
Disse to nedslagsfeltene ligger allikevel stort sett utenfor planområdet og sine flomveien berører
ikke planområdet.
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Konklusjon
Planområdet er stort sett utbygd med småbebyggelse fra 50-60 tallet. Innenfor planområdet ligger
også Oppegård stasjon, Oppegård Kro, Oppegård lokalsenter, Sætreskogen barnehage, og andre
nyere boligstrøk øst for jernbanelinjen og det er naturlig ubebygd terreng i mer eller mindre
skråning vest for jernbanen.
Generelt er planområdet preget av bart fjell og antatt som ikke godt egnet for infiltrasjon.
Hensikten til dette notatet er å gjøre en utredning for eksisterende flomveier og alternativer for at
disse skal bli håndtert på riktig måte i fremtiden, ved nye utbyggingsprosjekter og med
klimaendringer.
Separering av felles avløpsledninger er igangsatt på flere steder. Dette vil både redusere
vannmengde i overvannsledninger, men også gi en bedre vannkvalitet som renner ut i
Tussebekken.
Det er oppgitt ulike alternativer for å sikre flomveier, spesielt på nedslagsfeltene 1 og 2. Gitt at det
er en del usikkerhet knyttet til grenser på nedslagsfeltene, valg av kritisk varighet
(konsentrasjonstid), samt avrenningsfaktor, så er det usikkerhet for flomverdien.
Multiconsult anbefaler at forslag til løsninger tas som et utgangspunkt og at man ved usikkerhet
velger konservative faktorer. Konsekvensene ved flomskade kan være så store sammenligne med
kostnader for et litt oppdimensjonert overvannsanlegg.
Risikoen for flom og oversvømmelses problemer ved Oppegård stasjon og ved området på
eiendommene Gnr/Bnr/244/1057 og Gnr/Bnr/244/69 (Sætreskogveien 12) virker ikke å være stor.
Etter befaring sammen med driftsavdeling i Nordre Follo ble det etterspurt om det hadde blitt
registrert overvannsproblemer i disse områdene og det har ikke vært tilfelle. Basert på modell i
Scalgo Live anbefales likevel en forbedring av situasjonen også med tanke på klimaendring og
fremtidig fortetting i boligområdene.
Nedslagsfeltene som har blitt utredet i dette notatet påvirker områdene nedstrøms sør for
planavgrensning.
Flomvei fra nedslagsfelt-1 er håndtert via rør helt til Tussebekken og det er foreslått løsningene for
overvann i kapittel 3.4. Anbefalte løsninger viser hva minste dimensjon OV-ledn fra eks. sandfang til
kum med SID 2013 bør ha etter beregninger gjort med oppgitte verdier. For endelig valg av
rørdimensjon bør dette drøftes etter Bane Nor sine krav.
Flomvei fra nedslagsfelt-2 er håndtert via rør, krysser jernbanen og så går flommen på bakkenivå til
eksisterende OV300BET i Skiveien. Foreslått løsninger viser at ved nytt prosjekt for Oppegård
stasjon bør flomveien sikres enten gjennom ny undergangen eller ved å legge en ny
stikkrenne/oppdimensjonering av ny OV-ledn.
Eksisterende OV300BET i Skiveien vises ikke tilstrekkelig for å håndtere vannmengden ved
flomsituasjon. Da ville overvann renne på overflaten. Denne eksisterende ledningen tilkobles i
samme kum med SID 2103 som OV300BET fra nedslagsfelt-1. Til området der kum 2103 ligger
kommer i tillegg mer vann fra gangveg i Skiveien. Vi ser at ved flomsituasjon dette området er
spesielt sårbart. Ved flomsituasjon antas det en overvannsmengde på ca. 2 100 l/s iht til verdiene
vist i figur 10 for nedslagsfeltene 1 og 2 i tillegg til overflatevann fra gangstien. Det anbefales da at
utløp fra kum 2013 til Tussebekken oppdimensjoneres til Ø800. En slik ledningen med antatt 100
promille fall og 70% fyllingsgrad gir en kapasitet på over 4000 l/s. Denne dimensjonen vil
tilfredsstille behovet.
Det vil si at dette gjør det ekstra viktig å sørge for tiltak oppstrøms som kan redusere
overvannsmengde og forbedre vannkvaliteten til vannet som renner til Tussebekken.

RIVA-NOT-001

22. desember 2020 / Revisjon 01

Side 12 av 16

Overvannsutredning – Oppegård lokalsenter

multiconsult.no

Det anbefales at private utbygger skal håndtere overvannet sitt lokalt med begrenset påslipp til
kommunalt nett i hht kommunens VA-norm og sikre trygge flomveier ved å ta hensyn til
overordnede planer.
Det anbefales at overflatevann fra opparbeidede veier håndteres og renses lokalt ved bruk av
drensgrøfter og infiltrasjonssandfang før det slippes ut til kommunalt nett.

5

Forslag til reguleringsbestemmelser
Forslag til reguleringsbestemmelser er i tråd til hovedføringer oppgitt i kommuneplan 2019–2030
Arealdel Oppegård vedtatt 13.mai 2019.
I reguleringsplanen skal målsetning være å fastsette føringer og krav med hjemmel i tekniske
forskrifter og vannressursloven som ikke er oppgitte i kommuneplanen. Et krav for alle
utbyggingsprosjekter skal være at det utarbeides en overvannsplan som et ledd i arbeidet med
reguleringsplan.
Utbyggere skal utføre VA-anlegg og løsninger etter kommunale retningslinjer oppgitt i kommunens
VA-norm for Nordre Follo og ved evt. mangel se VA-norm for Ski kommune.
Utbyggere kan bli pålagt av Nordre Follo kommune til å oppnå en vis blågrønn faktor for å
kompensere tap av grønne arealer og permeable flater. Endelig faktor bestemmes ved utarbeidelse
av reguleringsplan.
Klimafaktor settes til 1,5.
Overvannshåndtering skal baseres på tre-trinn-strategien. Overvann skal i prinsipp tas hånd om på
egen tomt/eiendom og løses uten påslipp til kommunalt der det lar seg gjøre, eventuell
påslippsmengde avklares med kommunen.
Påkobling til kommunalt nett vil kun bli akseptert ved dokumentert manglende infiltrasjonsevne og
forutsetter nok kapasitet på kommunal ledning. Utbygger skal presentere en overvannsplan med
gjennomtenke løsninger for å sikre etterlevelse av hovedprinsippene for overvannshåndtering.
Påkoblingspunkt mot kommunalt nett må godkjennes av kommunen og utløpet til kommunalt nett
skal ha virvelkammer.
Nedbørsdata i form av IVF-kurver/tabeller skal hentes fra Norsk klimaservicesenter.
I et nasjonalt samarbeid leverer blant annet Meteorologisk Institutt hydrologiske framskrivinger til
bruk i klimatilpasning. Norsk klimaservicesenter benytter seg av oppdaterte data.
For valg av nedbørstasjon skal man benytte Ås - Rudstadskogen (SN17870).
For valg av gjentaksintervallet skal man benytte følgende:
-

Trinn 1: Infiltrere mindre regn i grøntstrukturen på tomten for å opprettholde
vannbalansen i området og naturlig grunnvannstand. 2-årsregn.
- Trinn 2: Forsinke og fordrøye store regn lokalt. 20-års regn.
- Trinn 3: Ekstreme regn ledes ut på trygt åpne flomveier. 200-års regn.
Etter avtale med kommunen vil fremtidige utbyggere kunne stå for anlegging av en sikker flomvei
fra til Tussebekken fremfor å bygge lokale fordrøyningsanlegg på egne eiendommer, slik at alle regn
med intensitet større enn 2-årsregn tillates avledet til sikker flomvei uten forsinkelse og
fordrøyning.
For valg av kritisk varighet kan det antas fra figur 12.
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Figur 12. Overvannsmengder for tre-trinnstrategien. Kilde: Norks Vann.

For valg av de forskjellige avrenningskoeffisienter henvises det til Norsk Vann 162/2008, vedlegg 6.
For sammensatte arealer skal det beregnes et gjennomsnittlige avregningskoeffisient for hele
feltet.
For relativt små og enkle nedbørsfelt skal overvannsmengde beregnes ved bruk av den rasjonelle
metode. Grense for bruk av formel er 50 ha.
Forurenset overvann
Det kan bli forskjellige årsaker for forurenset overvann som f.eks fra trafikk, industriområder osv.
Overvann kan inneholde varierende konsentrasjoner av suspenderte stoff, organisk materiale,
næringssalt, tungmetall, olje-, bensinprodukter, etc. Som veiledende verdi bør denne ikke overstige
100 mg SS/liter før utslipp til vassdrag eller kommunalt overvannsnettet.
«Overvannskvalitet» skal inngå i overvannsplanen. Dersom påslippet utløser risiko for irreversible
skadevirkninger i vassdrag, må søknad om tillatelse sendes til Fylkesmannen.

6

Prinsippløsninger
Figur 13 viser prinsippløsninger for tre-trinn strategien. Avrenning ved overbelastning av løsning for
trinn 1 skal føres til løsning for trinn 2. Avrenning ved overbelastning av løsning for trinn 2 skal føres
til løsning for trinn 3.

Figur 13. Prinsippløsning for overvannshåndtering for Trinn 1 og 2.
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Trinn 3 – trygge flomveier for 200 årsregn.
Flommen oppstår når tilrenningen er større enn det anleggets sluk og overvannsledninger er
dimensjonert for, eller der anlegget tilstoppes eller blir ødelagt. Da må det overskytende vannet
ledes bort via planlagt flomveieruten skade eller ulempe for miljøet og omgivelsene.
Det bør dimensjoneres og utformes slik at strømhastigheten bremses så mye som mulig, dette for
blant annet unngå unødig erosjon. Det bør velges åpne løsninger i form av kanaler eller lavbrekk
fremfor lukkede løsninger.
Figur 14 viser noen eksempler for slike prinsipp løsninger. Det er tatt fra «Strategi for
overvannshåndtering i Oslo (2013-2030)»

Figur 14. Eksempler på overvannshåndtering i Oslo kommune. Kilde: Strategi for overvannshåndtering i Oslo (2013-2030)
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Referanseliste
-

-
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Kommuneplan Nordre Follo Kommune, Arealdel oppegård, vedtatt 19.mai 2019
Utkast til Områderegulering for Oppegård lokalsenter – planbeskrivelse med
konsekvensutredning.
Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem, 193/2012, Norsk Vann.
Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering, 162/2008, Norsk Vann.
Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering, 162/2008, Norsk Vann, vedlegg 6
(Beregningsmetoder og dataunderlag).
VA-norm til Nordre Follo: https://www.va-norm.no/
VA-norm til Ski kommune: https://www.va-norm.no/
Beregningsprogrammer/kapasitetsberegning-delfylt-rørledninger fra Pipelife:
https://www.pipelife.no/snarveier/beregningsprogrammer/kapasitetsberegning-delfyltroerledning.html
Relevante utgitte blader i VA Miljøblad: https://www.va-blad.no/utgitte-blader/
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Fagrapport vann og avløp for «Østfoldbanen venstre linje stasjonstitltak Oppegård,
Vevelstad og Langhus» utarbeidet av Bane Nor, 07. okt 2020.
Flomutredning Oppegård Sør, utabeidet av Sweco, 02.jan 2019
IVF-tabell mottatt av Meteorologisk Institutt
Veileder for flomberegning i små uregulerte felt fra NVE 2015:
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_07.pdf
Analysis av nedslagsfelt og flomveier i Scalgo Live: https://scalgo.com/

Vedlegg
-

-
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Vedlegg 01. VA-tegninger
GH001. Situasjonsplan, nedslagsfelt, eksisterende OV-ledninger og planavgrensning
GH002. Nedslagsfelt-1 og eksisterende OV-ledninger
GH003. Nedslagsfelt-2 og eksisterende OV-ledninger
GH004. Nedslagsfelt-3 og 4 og eksisterende OV-ledninger
Vedlegg 02. Dokumentasjon hydrologiske beregninger
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