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Forord
Dette notatet redegjør for planlagt prinsipp for overvannshåndtering iht. 3-trinnsstrategien for
avrenningsfelt tilknyttet tiltaksområde detaljregulering Kirkeveien x Langhusveien. Løsning baserer seg
på å lede avrenning mest mulig mot grønne flater (bl.a. regnbed) for å tillate infiltrasjon (trinn 1) og
fordrøyning (trinn 2). Overskuddsvolum vil ledes mot lukket fordrøyning før vannet ledes med
begrenset påslipp mot kommunalt overvannsnett. Notatet omtaler også flomveier (trinn 3).
Løsningsprinsippene blir nærmere detaljert i prosjekteringsfase.
Rapporten er utarbeidet av Manar Alkhayat, Kristine Austad Myklebust og Inga Potter.

Ås, 08.04.2019

Manar Alkhayat,
Kristine Austad Myklebust,
Inga Potter

Berry Van Waes

Medarbeider

Kvalitetssikrer
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1.

BAKGRUNN

Ski er under utvikling og skal transformeres fra et tettsted i Oslos randsone til urbant knutepunkt
sentralt i Osloregionen. Statens Vegvesen utarbeider på oppdrag for Akershus fylkeskommune
detaljregulering for fv. 152 Kirkeveien og nytt kryss ved Langhusveien i Ski kommune. En parsell av
Kirkeveien skal bygges om til en bygate med flere felts kjørevei der kollektivtrafikk, gående og syklende
blir prioritert. Parsellen som skal reguleres er 600 m lang og gatebredden vil variere mellom ca. 26-30
m. Kirkeveien ligger langs raet som går i øst-vest retning in mot Ski sentrum. I tillegg til Kirkeveien
inngår deler av Langhusveien samt atkomstveier til tiltaksområdet.
Dette notat omhandler en beskrivelse av løsningsprinsippene for overvannshåndtering i tiltaksområde
iht. dagens krav. Overvann skal håndteres i henhold til 3-trinnsstratgien, retningslinjer fra Statens
Vegvesen og Ski kommune. Endelig detaljering av løsningen vil utarbeides ved prosjektering.

Figur 1 Planområde [Asplan Viak kart]

side 4 av

31

KIRKEVEIEN SKI - OVERVANNSHÅNDTERING
RAPPORT

Figur 2 Tiltaks område Flyfoto [Asplan Viak kart]
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2.

TILTAKSOMRÅDET

Figur 3 Oversiktsplan

2.1 Areal
Tiltaksareal defineres normalt som av områder avgrenset av planlagt tiltak. Planlagt tiltak inneholder
både tette asfaltflater (kjørefelt, gang og sykkelvei) og grønne permeable flater (gress vaider, regnbed,
staudefelt, trær mm.). Type overflate påvirker avrenningen av overvann i stor grad. Valg av
avrenningskoeffisient er basert på Norsk Vann Rapport 193 – Veiledning i dimensjonering og utforming
av VA-transportsystem (2014). Per 13.06.2019 er ikke avgrensning for tiltaksområdet fastsatt og
arealer i tabell 1 er dermed basert på anslag.
Tabell 1: Anslag arealer og avrenningskoeffisient over hele planområde.

Felt

Tiltaks areal

Avrenningskoeff.

Redusert areal
[m2]

[m²]
Asfaltflater

17610

0,85

15564

Grønne flater (trær, regnbed, gressflater)

8140

0,25*

2035

255500

Midl.= 0,66

17599

Sum

* c(grønn): SK 0,25, N200 (405.4) 0,2-0,4 + 10% for T=25 -> 0,25-0,3
Innhold i tabell 1 kontrolleres nærmere under detaljering og ved valg av endelig tiltaksavgrensning.
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2.2 Grunnforhold
Figur 4 og 5 nedenfor viser opplysninger fra NGU’s løsmassekart.

Figur 4 Oversikt over løsmasser i planområdet. Kartdata er hentet fra den nasjonale karttjenesten til NGU.

Figur 5 Oversikt over infiltrasjonsevne i planområdet som viser middels egnet infiltrasjonsevne i deler av
området [NGU]

Det henvises til geoteknisk rapport utført av Statens vegvesen i mai 2018 der grunnundersøkelser
viser følgende:
I Kirkeveien/ Sanderveien, viser utførte sonderingene at massene i området hovedsakelig består av
grov, hardpakket grus- og sandmateriale med tynne leirelag/- linser (< 1 m). Langhusveien viser en
samme tendens mot Kirkeveien mens korgraderingen endres seg fra grov materiale til siltig-leirig
langs veien mot nord siden.
Grunnvannet ligger om lag 2.5 m under terreng.
Ut ifra denne rapporten er det delvis mulighet for infiltrasjon. I de områdene hvor infiltrasjon er
mulig skal overvannstiltak utformes mest mulig åpent for å tillate infiltrasjon til grunn så lenge dette
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ikke forårsaker ulempe for vei eller øvrige konstruksjoner. Dette kontrolleres og prosjekteres
nærmere i prosjekteringsfase.

2.3 Eksisterende VA anlegg
Figur 6 og vedlegg 3 viser eksisterende offentlig VA-hovedledningsanlegg rundt planområdet:

Figur 6 Eksisterende ledningskart for området
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3

HÅNDTERING AV OVERVANN

3.1

Forutsetninger










3.2

Overvannshåndtering vurderes i sammenheng med reguleringsplan og utomhusplan.
Norsk Vanns 3-trinnsstrategi følges.
Basert på Ski kommunes plan for overvannshåndtering benyttes en returperiode på T=20 år.
Påslipp til kommunalt ledningsnett skal begrenses til 5 l/s*eiendom jfr. kommunal VA norm
for områder øst for Rådhussvingen.
Kommunen har gitt dispensasjon (v/Bjørn Sederholm, epost 4.6.19) over håndteringstiltak
for områder vest for Rådhussvingen og etter SVV avklaring skal påslipp skjer fritt via tidligere
etablerte sluk.
SVV har avklart at det ikke skal etableres overvanns og/ellers flomtiltak vest for
Rådhussvingen.
IVF-kurve Ås Rustadskogen benyttes, klimafaktor 1,5 jfr. overvannsplan for ski sentrum.
Evt. forurensninger i grunn kontrolleres separat og er ikke inkludert i dette notat.
Landskapsplan har i størst mulig grad lagt opp til åpen håndtering av overvann via regnbed
med føringer fra SVV mtp. teknisk utforming/innhold av grønne arealer.

Overvannskvalitet: forurensning i avrenning fra veg

N200 samt Vegdirektoratets etatsprogram Nordic Road Water (NORWAT) viser bl.a. følgende ift.
risiko for biologisk skade i vannforekomst / behov rensetiltak:

Følgende ÅDT forventes i planområdet:
-

Kirkeveien Vest (Fv 152): 6 000
Kirkeveien Øst (Fv 152): 7 600
Langhusveien (Fv 152): 10 800
Sander (fv 154): 7 600
Rådhusvingen: 1 330

Basert på ÅDT som angitt viser ovenstående tabell at det skal utføres en sårbarhetsvurdering for å
avklare behov for rensetiltak ellers bortledning til mindre sårbar resipient. I møte med Ski kommune
23.1.2019 er det avklart at rensing via sandfang og regnbed som planlagt er ansett til å være
tilstrekkelig ift. rensing av vegvann. Ski kommune og Statens Vegvesen har avklart at det dermed ikke
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er behov for nærmere sårbarhetsvurdering av resipientene. Ski kommune utfører jevnlige
kvalitetsmålinger i resipientene.

3.3

3-trinnstrategi

Alt overvann generert i utbyggingsområdet skal i utgangspunktet håndteres mest mulig lokalt med
minimalt videreført vannmengde til kommunalt nett. Norsk Vanns 3-trinnsstrategi følges for
bærekraftig overvannshåndtering:
1. Trinn 1: Lokal håndtering / infiltrasjon (begrensning av avrenning)
Nedbør fanges opp, infiltreres på steder med egnede grunnforhold og brukes der hvor mulig. Det
kan gjøres f.eks. med bruk av permeable dekker, regnbed, og / ellers planting av trær
(sammenheng med BGF). Åpne løsninger foretrekkes.
2. Trinn 2: Forsinkelse / fordrøyning
For større nedbørshendelser der tiltakene i trinn 1 ikke er nok, forsinkes og fordrøyes overvannet
på egnede arealer, f.eks. regnbed ellers forsenkninger før det transporteres videre. Åpne
løsninger foretrekkes og multi-funksjonell arealbruk vurderes. Overvann ledes etter fordrøyning
via (infiltrasjons)sandfang til nytt kommunalt overvannssystem og videre til resipient.
3. Trinn 3: Sikre flomveier
Ved kraftig og ekstrem nedbør og/ellers ved tilstopping vil tiltakene i trinn 1 og trinn 2 ikke være
nok for å håndtere avrenningsmengder; da må vannet avledes på en trygg måte langs planlagte
traséer (flomveier), uten å påføre skade til nye ellers eksisterende bebyggelse. Vannet kan ledes i
åpne bekker, naturlige forsenkninger i terrenget eller i konstruerte veier som er tilrettelagt med
rett helning og vinkel slik at vannet avledes til et egnet sted (fjord, sjø, elv, planlagt
oversvømmelsesareal) uten å medføre skade.

Figur 7 3-trinnsstrategi for håndtering av overvann.
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3.4

Nedbørsmengder

3.4.1 Gjentaksintervall
Trinn 1 skal ivareta et «ordinært nedbør» dvs. nedbør som oppstår hyppig T=1-2 år.
Basert på Ski kommunes overvannsveileder benyttes returperiode T=20 for dimensjonering av tiltak i
trinn 2.
For flom (trinn 3) benyttes T=200 års returperiode, bl.a. iht. N200 tabell 403.1.

3.4.2

Dimensjonerende nedbørintensitet

Tabell 2 oppsummerer verdier for dimensjonerende nedbørintensitet for gjentaksintervall opptil 200
år fra nærmeste målestasjon Ås Rustadskogen.
Tabell 2: IVF-data [l/s*ha] fra stasjon Ås Rustadskogen (uten krav om sammenhengende nedbør). Data er
hentet fra eKlima (uten klimafaktor).
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Figur 8 IVF-kurve Ås, l/s*ha

3.4.3

Klimafaktor

Klimafaktor varierer vanligvis mellom 1,2 og 1,5. Basert rapport overvannsplan for Ski sentrum settes
klimafaktor for sentrumsliggende områder til 1,5.

3.5

3.5.1

Beregningsmetode

Overvannsmengder

Overvannsmengder er beregnet via den rasjonelle metode:
𝑄 = 𝑐 ∙ 𝐴 ∙ 𝐼 ∙ 𝐾𝑓
Hvor 𝑄 er maksimal vannføring [l/s], 𝑐 er midlere avrenningskoeffisient for nedbørfeltet [ - ], 𝐴 er
nedbørfeltets areal [ha], 𝐼 er nedbørintensiteten [l/(s ha)] og 𝐾𝑓 er klimafaktoren [ - ].
3.5.2

Fordrøyningsvolum/Utjevningsvolum

Følgende formel er benyttet for beregning av nødvendig fordrøyningsvolum:
𝑉𝑚𝑎𝑔. = [𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝐼 ∙ 𝐾𝑓 − 𝑄𝑚𝑖𝑑. ] ∙ 𝑡𝑟
Hvor 𝑉𝑚𝑎𝑔. er nødvendig magasinstørrelse [m3], 𝐼 er dimensjonerende nedbørintensitet [l/(s ha)], 𝑡𝑟 er
dimensjonerende regnvarighet [min], 𝐾 er midlere spesifikk utløp fra magasinet [l/(s ha)], og 𝐴 𝜑 er
redusert nedbørfelt [ha].
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Denne metoden forutsetter at utløpet fra magasinet er konstant (midlere utløp). Konsentrasjonstid er
i første omgang beregnet å være 10 min.

3.6

Løsningsprinsippene for overvannshåndtering

Figur 9 og vedlegg 2 viser fallretning og planlagt åpne tiltak / regnbed for å håndtere overvann.
Løsning er nærmere detaljert i GH tegninger 011-013 produsert av Asplan Viak for SVV.
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Figur 9 (a og b): Prinsipp oversiktsplan overvannshåndtering

3.7

Trinn 1 – Lokal håndtering og infiltrajon

Overvann fra mindre nedbørshendelser håndteres mest mulig åpent, ved bruk av regnbed, trær,
åpne grøfter og planter. Oppbygging av regnbed og plantearter må vurderes nærmere ved
prosjektering for å sikre tilstrekkelig rensning av overflatevann fra veibane. Planter skal kunne tåle en
høy andel sand for at regnbedsoppbyggingen skal kunne både infiltrere og rense overvann fra
kjørefelt. Regnbed skal ikke gjødsles da dette vil påføre overvannet næringsstoffer som kan lede til
eutrofiering ved utslipp til resipient (vassdrag).
Overvann infiltreres i bunn av regnbedsoppbygging i den grad de lokale grunnforholdene tillater
dette. Infiltrasjonskapasitet kontrolleres og vurderes nærmere i etterkant av infiltrasjonstest langs
aktuelt strekk (600m av kirkeveien).
Med utgangspunkt i antatt infiltrasjonsevne (jfr. kap. 1.2) vil ikke infiltrasjon alene kunne bortlede
nedbør for dimensjonerende varighet Det tilrettelegges dermed for fordrøyning - trinn 2.
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3.8 Trinn 2 - Forsinkelse / fordrøyning
Overvann som ikke håndteres i trinn 1 håndteres i trinn 2. Løsningen baserer seg på
forsinkelse/fordrøyning i forkant av kontrollerte påslipp til kommunalt overvannssystem og videre
tilførsel til resipient.
3.8.1 Utslipp
Tiltaksområdet er delt i delområder / avrenningsfelt basert på utslippspunkt, helning og vurdering av
hvor vannet skal samles for å sikre håndtering av alt overvann. iht. til gjeldende koteplan (se figur 13a
og 13b med arealer oppsummert i tabell 3).

Påslipp felt A, fritt påslipp
maksimalt127 l/s for
dim.varighet Kommunal
OV ledning Ø400

Påslipp felt B1+B2,
begrenset påslipp 50
l/s Kommunal OV
ledning Ø315

C
B1
A

B2

Påslipp felt C, påslipp
begrenset til 15 l/s
Kommunal OV ledning
Ø200

D

Påslipp felt B, påslipp
begrenset til 5 l/s
Kommunal OV ledning
Ø200

Figur 13 (a+b): Oversikt over del avrennings felt (delfelt D) i tiltaksområde med tilknytning punkt mot
kommunale overvannsledninger.

Ski kommunes VA norm viser veiledende påslipp begrenset til 5 l/s* eiendom:
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-

Planområdet overlapper i overkant av 25 eiendommer som gir et total påslipp på 175 l/s.
Med hensyn til ledningskapasitet foreslås noe mindre påslipp med et total begrenset påslipp
på 70 l/s fordelt over 3 påslippspunkt.
Avrenning fra Felt A skal ikke håndteres men slippes fritt til eksisterende sluk i Kirkeveien,fr.
avklaring fra Ski Kommune og SVV v/Bjørn Sederholm, 04.06.2019.

Delområder med påslipp til OV-Ledninger i Kirkeveien:
-

A: Kirkeveien vest for Rådhussvingen renner ned i eksisterende sluker til kommunale
overvannsledninger som leder overvannet videre mot Finstadbekken.
B: Kirkeveien øst: Gjelder avrenning fra Rådhussvingen og frem til rundkjøringen.
Avrenningsmønsteret består av et øvre og nedre felt (hhv. B1 og B2). I etterkant av regnbed
og lukket fordrøyning vil avrenning føres via strupe til overvannsledning ved Rådhussvingen.
Endelig resipient er vannspeil ved Hebekk skole og videre i Dalsbekken.

Delområder med påslipp til OV-Ledning i Langhusveien, resipient Kapelldammen:
-

C: Ellipse Rundkjøring + østligste del av Kirkeveien ognord del av rundkjøring + østre delstrek
av Langhusveien.
D: Vestre del av Langhusveien med fall mot grøft.

Avrenning fra felt C leder overvann mot grøft med inntak og videreføring mot Ø200 mm ledning nord
mot kapelldammen (se figur 13a). For å sikre veibanen grunnet lang tilrenningsvei avledes noe vann i
sluker langs rundkjøringskant til infiltrasjonskummer. Overskytende volumer ved store
nedbørshendelser renner til grøft.
Avrenning fra felt D føres mot veigrøft med mulighet for 20 cm oppstuving for å romme nødvendig
fordrøyning, utløp og overløp går i sluk med strupet tilførsel til kommunal OV-ledning (figur 13b).
I tillegg til ovenstående delfelt er noen små områder (f.eks Rådhussvingen) som er utformet uten fall
mot / tilrenning til hovedtrasé og VA ledninger. Dersom de lokale grunnforholdene tillater dette
ivaretas disse områdene med infiltrasjonskum eller lignende.
Etter spørsmål fra SVV har det blitt utført et grovt anslag på kapasitet til eksisterende ledninger før
lokale forhold og påslippsmengde har blitt avklart med ledningseier Ski Kommune.
Med utgangspunkt i en grov kapasitetsvurdering med fall 10 prom. og ledningsruhet 0.3/1(hhv.
Plast/betong rør) på aktuelle ledninger og uten hensyn til påslipp nedstrøms skal ledningene
teoretisk kunne ta unna følgende vannmengder:
Påslipp delfelt A: 400mm PVC ledning i delfelt A ligger øverst i transport systemet mot Finstadbekken
med kun et lite område tilknyttet oppstrøms. Antatt kapasitet ved 10 % vannføring oppstrøms ca.
200 l/s.
Avrenning fra delfelt A skal ikke strupes og fordrøyes per tilbakemelding fra SVV og Ski kommune
v/Bjørn Sederholm. Beregning av maksimalt påslipp er gitt ved følende konstruksjonsberegning for
urbane områder:
tc = 0,02 * L^1,15 * H-0,39
tc = tidsfaktor (minutter)
L = lengde av feltet (m)
H = høydeforskjell i feltet (m)
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tc er beregnet til 6 min. Fra gjeldende IVf kurve gir dette følgende maksimal belastning for T=20 + 1.5
kf:
Q = c * i * A (l/s)*kF
=0.83*310l/s*ha*3300m2*1.5=127 l/s
Påslipp vil skje via eksisterende sluker i kirkeveien. For sluker Furnes 4120/4121 el. Tilsvarende er
kapasitet mellom ca.60 l/s om oppstuving over inntaket er ligger under veikant (antatt ca. 10-12 cm)
(ref. sintef rapport «Måling av vannføringskapasitet på kumrister»). Med 3 sluker plassert i/ved
lavbrekk og i avrenningslinje gir dette er tilstrekkelig belastning ved dim.varighet.
Både sluk og ledning skal ha lokalkapasitet for beregnet maksimal belastning.
Påslipp delfelt B1 og B2: 315 mm PE ledning fra kirkeveien mot vannspeil Hebekk skole. Denne
ledningen mottar vann fra Kirkeveien i og øst for tiltaksområde. Oppstrøms belastning er begrenset
av Ø150 mm ledning som vil tilføre ca. 20 l/s. Gitt en kapasitet på 315 mm ledningen på 100 l/s vil det
bety gjenstående ledningskapasitet på 80 l/s. Grunnet kort avstand til resipient (Hebekk) og få t
tilknyttet ledninger nedstrøms samt økning i ledningsdimensjon er det antatt at ledningen kan
belastes med 60% kapasitet ca. 50 l/s.
Påslipp C og E: Ø200 mm BET ledning i Langhusveien med tilrenning til Kapelldammen. Påslipp ligger
helt øverst i systemet og ledningen har antatt kapasitet til 35 l/s.
Basert på kapasitetsanslag som vist over og med grunnlag i et tillatt påslipp på 5 l/s*eiendom anslås
følgende begrensning til påslipp:
-

50 l/s Ø315 OV-ledning i Kirkeveien ved Rådhussvingen (felt B, påslipp fordelt over flere
punkt)
15 l/s Ø200 OV-ledning i Langhusveien (felt C,D)

Ovenstående er et grovt anslag. Ledningskapasitet må sjekkes nærmere i samråde med kommunen,
ved å ta hensyn til helhetsperspektiv inkl. eksisterende og evt. forventede framtidige utviklinger,
øvrige tilknyttete områder, kapasitet nedstrøms og kunnskap om ledningsanleggets forfatning.

3.8.2 Nødvendig fordrøyningsvolum returperiode=20år
Vedlegg 1 viser beregning av nødvendig fordrøyningsbehov per delfelt for tiltaksareal med 20årsregn med 1,5 klimafaktor, med antatt påslipp redegjort i kap. 3.5.2.1. Det skal tilrettelegges for
infiltrasjon der hvor grunnforholdene tillater dette (uten å skape vannulemper nedstrøms), men det
er ikke tatt med i beregning for åpen fordrøyning (infiltrasjon i grøftebunn) i avvente nærmere
vurdering av infiltrasjonsevne.
For små delområder der vannet ikke kan ledes mot åpen fordrøyning i siderabattene er det tenkt
etablert enkelte sandfangskummer med fordrøyningsvolum og mulighet for infiltrasjon i grunnen (se
tabell 3). Ved nærmere vurdering av infiltrasjonsevne (prosjekteringsfase) kan beregning av
infiltrasjon mot grunn redusere nødvendig fordrøyningsvolum. Tabell 3 og beregninger i vedlegg 1
viser fordrøyningsbehov for hvert delfelt.
Tabell 3: Fordeling av areal, påslipp og fordrøyning for de ulike delfeltene
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Delfelt

avrennings
-koefisient
[-]

areal
[m2]

0.79

3300
1340
0(

C

0.6

7600

D

0.75

1250
2555
0

A
B1+B2

Totalt

0.67

0.665

Tilknyttet OVledning

Mengde
påslipp
(maksim
al) [l/s]

Fordrøyningsbehov
(beregning se
vedlegg)

Planlagt åpen
fordrøyning
[m3]

Planlagt
lukket
fordrøyning
[m3]

OV-Kirkeveien

127

0

0

0

OV-Kirkeveien

50**

233

190

43*

OV-Langhusveien

15

158

150

8*

OV-Langhusveien

5

25

32

0

436

429

26

* Reduseres i tilfelle tilstrekkelig lokal infiltrasjonsevne (vurderes nærmere under prosjekteringen)
** Delfelt B1 og B2 har påslipp fordelt over flere punkt langs åpen fordrøyning og evt. nødvendig lukket fordrøyning. Behov
for struping på sluk langs trasen og mengdefordeling må vurderes ved detaljprosjektering (se GH-tegninger for plassering
VA).
***Antatt infiltrasjonsrate 0,1 l(s*m2), kontrolleres av geoteknikker.

Tilgjengelig åpent fordrøyningsvolum er beregnet til ca. 190 m3 med utgangspunkt i 20 cm vannspeil
og ytterligere mulighet for fordrøyning i porevolum i grøfteoppbygging (anslag: ytterligere 10 cm) i
regnbed samt overvannsgrøft nord øst for ellipse og i Langhusveien tilsvarende hhv. 150m3 og 32m3
fordrøyning. Området utformes slik at overvann renner på overflate til åpent fordrøyning med
overløp til sluk og videre via stupe til offentlig overvannsnett. Grunnet andre hensyn enn fordrøyning
(vei funksjon etc.) er ikke åpent fordrøyning proporsjonalt fordelt over tiltaksområder.
Tabell 3 viser oppsummering av de ulike avrenningsfeltene med fordeling av fordrøyning og
fordrøyningsløsning.

3.8.3 Utforming av åpne overvannstiltak
Skissert løsning på overvannshåndtering i Kirkeveien bygger på erfaringer fra ulike prosjekter der
overvann har hatt en viktig rolle i prosjekteringen. Her kan spesielt nevnes referanseprosjektene
Bjørnstjerne Bjørnsons gate Drammen (Statens Vegvesenet) og Deichmanns gate (Bymiljøetaten i
Oslo). I valg av løsninger er det bl.a. lagt vekt på renseeffekt, estetikk, drift og trafikksikkerhet.
Det foreslås å lede overvannet til siderabattene mellom kjørevei og gang- og sykkelvei. Her etableres
regnbed med egnet oppbygging for fordrøyning (maksimal 20 cm oppstuvning), infiltrasjon og
rensning. Infiltrert vann vil ledes til grunn eller via drensledninger til overvannssystem. Regnbed
opparbeides med overløpssluk (20 cm over bunn) for å ta unna overskridende vannmengder til
sandfang. Det antas at infiltrasjonsraten gjennom regnbedet vil fungere som strupe mot kommunalt
nett, dette er i midlertidig avhengig av komposisjon og oppbygging og må kontrolleres/vurderes ved
prosjektering. Om regnbedet ikke er tilstrekkelig begrensende mtp. mengde kontrollert påslipp til
kommunalt nett (påslipp, kapasitet og påslippspunkt er beskrevet nærmere i følgende kapittel), må
stupe plasseres i sandfang i forkant av kommunal ledning.
Det stilles krav til jord i regnbed. Jorden skal ha god infiltrasjonskapasitet med høyt sandinnhold for å
sikre renseevne, men samtidig må den også holde på tilstrekkelig vann og næringsstoffer slik at
plantene ikke tørker ut og dør. Planter må være tilpasset nødvendig andel sand i filter oppbyggingen
(ifm rensingen), noe som detaljeres under prosjekteringen. Etablering av drift / vedlikeholdsrutiner
anbefales ift. plantefelter/trær for å sikre at tetting av massene unngås.
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Kirkeveien faller fra krysset Kirkeveien/Langhusveien ned til Jernbanekrysset. For å hindre erosjon
bør ikke helningen av regnbedet være mer enn 1:20 (5%). Det vil derfor være nødvendig å etablere
terskler/overløp mellom regnbedene med overløpssluk plassert i slutten av hvert system..

Figur 14 Eksempel regnbed med terskeler

Figur 15 Eksempel normalprofil

Regnbed/siderabatten avgrenses med en avisende platekantstein med vis inn mot kjørebanen for at
biler ikke skal kunne kjøre over rabatten og inn på gangsykkelveien. For å få vannet fra kjørearealet
og inn i rabatten brukes f.eks. nedsenket kantstein ellers et kjeftsluk tilpasset regnbed. Inn mot gangog sykkelveien settes kantsteinen uten vis sik at vannet kan renne uhindret ned i siderabatten.
I forbindelse med referanseprosjekt Bjørnstjerne Bjørnsons gate (Drammen) har Statens Vegvesen
utviklet et kjeftsluk som er tilpasset regnbed i gate. Denne løsningen vurderes som egnet i forhold til
trafikksikkerhet, drift og estetikk (se fig. 16). Gjennomstrømmingen av vann kan justeres via lokket og
vannet spres ut i grøfta/regnbedet ved hjelp av et vannbrett. Riller på vannbrettet forsinker vannet
og hindrer erosjon. Vannbrettet må avsluttes i grøftebunnen for å unngå utvasking av masser.
Alternativ til kjeftesluk er bruk av nedsenket kantstein, noe som vurderes nærmere under
prosjekteringen.
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Figur 16 LOD-sluk fro Ulefoss

I tilfelle drensledninger under regnbed kombineres med vegdrens skal den legges 0.35 m eller mer
under forsterkningslag/traubunn iht. N200. I tilfelle struping av utløpet anbefales det vurdering av
separate systemer for å sikre at ikke vann blir stående i traubunn.
I grøntområder der regnbed ikke er egnet skal overvann ledes mot grøft med mulighet for 20 cm
oppstuvning før vannet ledes videre via overløpssluk. Grøften utføres med drensledning som
utformes bl.a. iht. N200.

3.8.4 Prinsipp utforming lukket fordrøyningsanlegg
Overvann håndteres i åpne løsninger der hvor mulig som tidligere omtalt.
Lukket/nedgravd fordrøyning (eksempel se figur 17) brukes når åpne løsninger ikke møter nødvendig
fordrøyningsbehovet for de ulike delfeltene (se tabell 3). For delfelt der åpne løsninger nesten
strekker til kan enkeltvis fordrøyning/infiltrasjonskummer vurderes for å fordøye mindre vann
mengder (delfelt C). Fra tabell 3 ser vi at det er spesielt behov for ytterligere fordrøyning fra felt B1
og B2, fordrøyning plasseres nederst i avrenningsfeltet og fanger opp (via sluk)
overskytendevannmengder fra veibane og siderabatt (se GH tegninger).

Figur 17 Eksempel prinsipp snitt lukket fordrøyning i kassetter, andre alternativ som betongrør, kammer, pukk
kan også benyttes.
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3.9. Trinn 3 – Sikre trygge flomveier
Et ofte benyttet tall for kapasitet på eksisterende ledningsnett er 10 l/s per ha. En nedbørhendelse
med 200 års gjentaksintervall i fremtidens klima er beregnet til 334 l/s per ha i løpet av 30 minutter.
For ekstremhendelser vil dermed ledningsnettets bidrag til å ta unna vannmengder være svært
begrenset.
Som utgangspunkt for flomhendelser/ekstremværhendelser større enn den dimensjonerende regn
og/elles ved tilstopping av anlegget skal flomvann ledes ut av planområdet via trygge flomveier uten
å føre til skader til bl.a. bygninger.

3.9.1

Eksisterende flomvei

Figurene nedenfor illustrerer nedbørsfelt som drenerer til Kirkeveien [jfr. Notat ‘Overvann og flom på
fylkesgatenettet, Sweco, 17.3.2016] samt flomveiene [jfr. flomanalyser som utført av Ski kommune
20.11.2017]:

Figur 18 Nedbørsfelt og flomvei. Obs. Flomvei som vist er fra før utbygging av krysset av Bane NOR. Etter utbygging antyder
høydeforhold at nåværende flomvei ledes inn mot privat eiendom (hjørnetomt)
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Figur 19 Flomsituasjon før ombygging av Bane Nor [Notat ‘Overvann og flom på fylkesgatenettet, Sweco, 17.3.2016]

Figur 20 Nåværende flomveier illustrert med tilrennende delområde (A+B1 mot Vest=Lilla, B2 mot
Rådhussvingen=oransje)
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Tiltaksområde har i dag flere dreneringslinjer der vann vil konsentrere ved flomhendelser. De er som
følger:
-

-

Kirkeveien Øst: Sørlig kjørebane faller vest før det renner ned i nye Rådhussvingen og videre i
eksisterende flomvei (ved gamle rådhussvingen). Nordlig kjørebane drenslinje følger
siderabatter frem til krysset hvor det ledes over krysset og inn i Kirkeveien vest.
Kirkeveien Vest: sammen med vann fra Kirkeveien øst vil avrenning fra Kirkeveien vest stuve
opp i lavbrekk i vestre Kirkeveien. Det antas at ved en flomhendelser vil inntak (sluk i
veibane) tettes og ikke kunne ta unna vannet. Flomvann vil så overskride veikant og renne
over til privat nabotomt på sørsiden av veien jfr. Fig. 20.

Det er det observert at sistnevnte flomveien har endret seg nylig under Bane Nors utbygging de siste
årene. Den opprinnelig flomveien ut av området var via Kirkeveien – Jernbaneveien, jfr. fig. 18 og 19.
Det er ikke observert noen avbøtende tiltak for å sikkre denne flomveien og det er ukjent om / hva
som har blitt avtalt med den private tomteeier ift. endring av flomveien. Bane Nors ombygging har
ikke blitt overlevert enda.
Tidligere utført flomanalyse viser vannoppstuvning i flomsituasjoner til 0.5-1.0 m dybde vest i
Kirkeveien ved 200 års regn [Notat ‘Overvann og flom på fylkesgatenettet, Sweco, 17.3.2016].
Flomanalyse har blitt utført før ombygging til Bane Nor. Etter utbygging antyder høydeforhold at
nåværende flomvei ledes inn mot privat eiendom (hjørnetomt) uten selvfall ut. Oppdatert
flomanalyse har ikke blitt utført enda og anbefales å utføre før / i starten av prosjekteringsfase, samt
før overlevering fra BaneNor.
Observert endring av flomvei har blitt påpekt ovenfor Ski kommune og SVV (bl.a. møter 23.1.2019
og 14.2.2019), med anbefaling å få avklart grensesnitt med BaneNor, Fylkeskommune (grunneieren)
og privat tomteeier ift. hva som har blitt prosjektert og avtalt ift. endret flomvei og etablering av
fordrøyningsvolum i området, samt hvilke forutsetninger legges til grunn til planlagte tiltak av SVV.

3.9.2 Flom etter utbygging
Under følger en grov vurdering basert på den rasjonelle metode av økning av flommengder som
konsekvens av utbygging. Det er antatt at overvannseldninger går fulle ved flomhendelse.
Ved en eksisterende flomhendelse før utbygging av kirkeveien T=200 år vil maksimal vannføring og
flommengde oppstå ved konsentrasjonstid tc = 0,02 * L^1,15 * H-0,39 =6 min. Ved denne
konsentrasjonstiden vil vannføring maksimalt være 181 l/s (Q=i *c*A=428l/s*ha*0.8*0.53ha) og med
flommengde 57m3 (V=Q*t).
For flomhendelse etter utbygging av veiflater og T=200 år + kf=1.5 forventes økte flommengder ført
mot ny flomvei i vest (Q=i*kf *c*A=340l/s*ha*1.5*0.7*1.3 ha=285.6 l/s og V=Q*t=306m3). Trekker vi
fra fordrøyning i felt B1 (regnbed, 95m3) samt oppstuvning i lavbrekk vei før overløp til nabo tomt
(antatt oppstuvning 14 cm*350m2=49m3) er den totale økningen i vann mot privat tomt 105m3.
Økningen skyldes ny veigeometri som i større grad leder vann forbi rådhussvingen og mot Kirkeveien
vest (Øvre kjørefelt B1) samt klimafaktor. Et mulig tiltak vil være å justere krysset
RådhussvingenxKirkeveien slik at høydebrekk mellom felt justeres for å tillate avrenning fra felt B1
mot flomvei i rådhussvingen (eksisterende avrenningsmønster). Merknad 2, GH011.
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Statens Vegvesen har avklart følgende:
-

Framdrift til SVV er at foreliggende Kirkeveien prosjekt er planlagt å bli gjennomført etter
overlevering fra Bane Nor.
BaneNor, Fylkeskommune og privat tomteeier skal ikke kontaktes for å avklare hva som har
blitt prosjektert og avtalt ift. flomvei og fordrøyning.
Ski Kommune har godkjent at overvann fra veiområdet vest for Rådhussvingen ikke trenges å
strupe / fordrøye før tilkobling til offentlig overvannsledning.
SVV skal ikke utføre noen overvanns ellers flomtiltak vest for Rådhussvingen.

Ski Kommune har blitt etterspurt hva som har blitt godkjent i BaneNors prosjekt. Svaret har ikke blitt
mottatt enda.
Basert på ovenstående konkluderes det med at:
-

Det er usikkerhet om utført endring i veiforhold som nylig etablert av Bane Nor har tatt
tilstrekkelig hensyn til å sikre trygge flomveier.
Det anbefales:
o Å avklare dette med BaneNor samt evt. Fylkeskommune og privat tomteeier.
o Å kontrollere ansvarsforhold nærmere, bl.a. ift. eiendomsforhold, overtagelse fra
BaneNor og mulig overlapp i framdrift.

-

Planlagt tiltak fra SVV uten overvann- og flomtiltak vest for Rådhussvingen avviker fra Norsk
Vanns 3-trinn strategi og kommunalt retningslinje, og bidrar til økning av vannmengder som
kan skape skade/vannulemper nedstrøms.
Det anbefales en nærmere vurdering av overvanns/flomtiltak også vest for Rådhussvingen,
for å ivareta 3-trinn strategien, unngå økning av vannmengder fra tiltaksområde og sikre
trygg flomvei ut av området.
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Vedlegg 1: Beregning OV-fordrøyningsvolum for hele prosjektområde og delområder
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VEDLEGG 2: Kapasitetsberegning på eksisterende ledningsdimensjoner
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Ø400 PVC mot finstadbekken

Ø160-Ø350 mm ledning mot Hebekk

side 28 av

31

KIRKEVEIEN SKI - OVERVANNSHÅNDTERING
RAPPORT

side 29 av

31

KIRKEVEIEN SKI - OVERVANNSHÅNDTERING
RAPPORT

Ø200 mm BET mot Kapelldammen
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