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Flommodellering fv. 152 Kirkeveien  

Sweco Norge AS er engasjert av Viken fylkeskommune for å dokumentere effekten ombygging 

av fv. 152 Kirkeveien har på avrenning og flom i Ski sentrum. 

Grunnlag 

Sweco har ved to anledninger utført nedbørsrelatert flommodellering i Ski sentrum, først i 2017 

hvor det ble etablert en modell i MIKE FLOOD, deretter i 2021 hvor modellen ble oppdatert med 

blant annet ny Jernbanevei. For detaljer rundt den tekniske oppbygningen av flommodellen 

henvises det til rapportene «Overvann som premissgivende forvaltningsverktøy» (Sweco, 2017) 

og «Vurdering av flomveier i Ski sentrum» (Sweco, 2021 – Vedlegg 3). 

Som grunnlag har Sweco mottatt prosjektert terreng over ny Kirkevei. I tillegg til terrengeter 

overvannsnotat og prinsipptegninger av snitt benyttet til å lage en representativ modell av 

området. Det var også et ønske å se på ny videregående skole som skal bygges nedenfor 

Kirkeveien. Grunnlagsdataen her inneholdt ikke en terrengmodell, men prinsippet bak 

overvannshåndteringen ved skolen er forsøkt modellert. 

 

Figur 1 Oversikt over planlagt tiltak 

Modellbegrensninger 

Overflatemodellen er begrenset av oppløsningen på terrenget, det vil si antall høydepunkter per 

areal. I denne modellen er det benyttet en oppløsning på rundt et høydepunkt per kvadratmeter, 
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dette betyr at kantsteiner og andre mindre høydeforskjeller ikke alltid fanges opp i modellen. 

Modellen tillater heller ikke å modellere LOD-tiltak slik som regnbed, men det kan kompenseres 

ved å øke infiltrasjonsverdi eller ved å lage en økt nedsenkning i området til regnbedene. 

Ved ekstremnedbør er det ikke uvanlig at nedbøren faller raskere enn infiltrasjonshastigheten i 

regnbed eller på andre flater. Av den grunn er regnbed modellert som nedsenkninger i denne 

modellen, uten nevneverdig økt infiltrasjonsverdi. Dette vil også være tilfellet dersom 

ekstremnedbøren faller i en periode hvor regnbedene er mettet, eller bakken er frossen. 

Det prosjekterte terrenget var av god kvalitet, men inneholdt ikke fullstendige terrengdata over 

alle innkjørsler, da dette ikke var en del av prosjektet. Erfaring fra tidligere prosjekt viser at 

avkjørselen til Rådhuset er et kritisk punkt for veien flomvannet tar videre, derfor ble det lagt ned 

ekstra innsats i å modellere ulike terrenghøyder ved denne avkjørselen. Rundkjøring mellom 

Kirkeveien, Sanderveien og Langhusveien var heller ikke inkludert i grunnlaget, men antas å 

ikke ha stor betydning for flomresultatene da rundkjøringen befinner seg øverst i nedbørsfeltet. 

Modellerte scenarier 

Følgende nedbørhendelser og terreng er modellert 

Nedbørhendelse Terreng 

20-årsnedbør med klimafaktor 1,5 Terreng fra 2021 

20-årsnedbør med klimafaktor 1,5 Ny Kirkeveien basert på prosjektert grunnlag 

og plan for VGS 

200-årsnedbør med klimafaktor 1,5 Terreng fra 2021 (tidligere prosjekt) 

200-årsnedbør med klimafaktor 1,5 Ny Kirkeveien basert på prosjektert grunnlag 

200-årsnedbør med klimafaktor 1,5 Ny Kirkeveien basert på prosjektert grunnlag 

og plan for VGS  

200-årsnedbør med klimafaktor 1,5 Ny Kirkeveien basert på prosjektert grunnlag 

inkludert fordrøyning på p-plass og 

grøntområde ved Rådhussvingen nord 

Kirkeveien er dimensjonert for 20-års nedbør med klimafaktor 1,5 (er tilnærmet det samme som 

et 200-års nedbør i dag). 200-års nedbør med klimafaktor 1,5 er å regne som en flomsituasjon 

hvor tiltaket skal sikre trygge flomveier. 

Følgende skalaer er benyttet i figurene over 

vannstand (meter) og vannføring (m3/s*m). 

  



   

 

 

3 (10) 
 

NOTAT 

21.06.2021 

 

 

SB \\nosikfs001\oppdrag\32284\10224943_flommodellering_kirkeveien\000\06 dokumenter\03 rapporter og notater\rapport\10224943_flommodellering fv152 
kirkeveien.docx 
 

Dagens situasjon: Kirkeveien ved 20-årsnedbør og klimafaktor 1,5 

Vannstand og avrenningskart ved Kirkeveien for dagens situasjon, ment som 

sammenligningsgrunnlag for prosjektert situasjon. 

 

 
Figur 2 Dagens situasjon nordre del av Ski sentrum. Øverste figur viser maksimal vannstand under hele 
nedbørhendelsen. Nederste figur viser maksimal avrenning under hele nedbørhendelsen. Mørkere farge 
indikerer høyere verdi. 
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Prosjektert Kirkevei og foreløpig plan for VGS: Kirkeveien ved 20-årsnedbør og 

klimafaktor 1,5 

Vannstand og avrenningskart ved Kirkeveien ved prosjektert situasjon for Kirkevei og ny VGS. 

Vannmengden i nedre del av Kirkeveien blir betydelig redusert ved ny vei ved 20-års nedbør 

med klimafaktor. I tillegg utbedres situasjonen i sentrum betraktelig som følge av tiltakene ved 

ny VGS. Veien håndterer 20-års nedbør med klimafaktor 1,5 på en tilfredsstillende måte. 

 

 
Figur 3 Prosjektert situasjon med VGS i nordre del av Ski sentrum. Øverste figur viser maksimal vannstand 
under hele nedbørhendelsen. Nederste figur viser maksimal avrenning under hele nedbørhendelsen. 

Mørkere farge indikerer høyere verdi. 
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Dagens situasjon: Kirkeveien ved 200-årsnedbør og klimafaktor 1,5 

Kirkeveien leder i dag flomvann med fall sørover. Dette medfører at eiendommene på sørsiden 

av Kirkeveien mottar vann fra veibanen (Figur 4, Vedlegg 2). Ved ekstreme nedbørshendelser 

vil vannet finne veien gjennom eiendommene før det samles på parkeringsplassen ved 

rådhuset, før det videre renner over Ski torg. 

 

 

Figur 4: Dagens situasjon nordre del av Ski sentrum. Øverste figur viser maksimal vannstand under hele 
nedbørhendelsen. Nederste figur viser maksimal avrenning under hele nedbørhendelsen. Mørkere farge 
indikerer høyere verdi. 
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Prosjektert situasjon: Kirkeveien ved 200-årsnedbør og klimafaktor 1,5 

Ny Kirkevei fører til at flomvann følger veien vestover mot bunn av Kirkeveien. Dette fører igjen 

til at det ikke ledes flomvann gjennom eiendommene nedenfor Kirkeveien slik som det gjør 

under dagens situasjon, noe som også gir mindre flomvann på parkeringsplassen ved rådhuset 

(Vedlegg 2). Som vist i Figur 5 er det en fare for at flomvannet tar veien ned Rådhussvingen og 

ikke går forbi innkjørselen. Ved å endre på terrenget i avkjørselen til Rådhussvingen kommer 

det frem at relativt små endringer i fallforholdene kan gjøre at flomvannet følger Kirkeveien i 

stedet for å renne ned Rådhussvingen. 

Den nye veien fører til marginal økning i vanndybde i bunn av Kirkeveien, noe som fører til at 

deler av vannet som vanligvis ville avrent ned på parkering ved rådhuset nå finner nye veier 

forbi Kirkeveien 1 og Kirkeveien 3. 

 

 

Figur 5: Ny kirkevei modellert. Mørkere farge tilsier større vannføring per meter. Flomvannet følger nå 
Kirkeveien. Innkjørselen til Rådhussvingen er her modellert slik som vist i Figur 1. I utklippet nede i høyre 

hjørne er innkjørselen endret slik at vannet i større grad finner veien rett frem og ikke ned Rådhussvingen 
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Prosjektert terreng: Kirkeveien og prinsipp fra ny videregående skole  ved 200-

årsnedbør og klimafaktor 1,5 

Utomhusplanen til den nye videregående skolen 

(se Vedlegg 1) viser prinsippet bak 

overvannshåndteringen. Ettersom det ikke finnes 

en detaljert terrengmodell ble prinsippene 

tilpasset etter skjønn for å vise effekten av 

tiltakene, herunder regnbed, flombasseng og 

vannrenner. For å modellere vannrennene, 

vannbasseng og regnbedene i modellen ble det 

konstruert nedsenkninger i terrengmodellen med 

ca. 40 cm dybde. Dette gir et eksempel på 

hvordan systemet vil fungere. Den nye 

videregående skolen ble modellert i tilfellet hvor 

overskytende vann fra Kirkeveien drenerer ned 

Rådhussvingen. Dette kan i seg selv være en 

fornuftig løsning på flomproblematikken dersom 

området langs vannrenna i utomhusplanen 

tilpasses overskytende vannmengder fra 

Kirkeveien. Ettersom Kirkeveien er dimensjonert 

for en belastning på 20-års gjentaksintervall vil 

ikke de overskytende vannmassene være så 

store i en 200-års hendelse (det er ikke en lineær 

utvikling i mengde mellom 20- og 200-års 

gjentaksintervall). 

Et alternativ til å la overskytende flomvann fra 

Kirkeveien gå ned Rådhussvingen er å tilpasse 

innkjørselen slik at vannet finner veien ned mot 

Jernbaneveien, dette kommer dog med egne 

problemer, da det er et lavbrekk i nedre del av 

Kirkeveien hvor det som tidligere nevnt allerede 

samles mye vann. 

 

  

Figur 6: Med vannrenne og i henhold til 
utomhusplanen til nye videregående. Øverste 
figur viser vannstand, nederste vannføring. 
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Prosjektert terreng: Kirkeveien og prinsipp fra ny videregående skole og 

fordrøyning nord for Rådhussvingen ved 200-årsnedbør og klimafaktor 1,5 

Resultatene fra modelleringen av det prosjekterte terrenget med 200-årsnedbør og klimafaktor 
1,5, viser at det kan forekomme en økning i vannstand i nedre del av Kirkeveien. Fra 
kommunens ståsted er dette ikke ønskelig. Modellering av 20-års nedbør med klimafaktor viste 
derimot at vannmengdene nederst i Kirkeveien ble redusert ved ny vei, mens dette endrer seg 
ved 200-års nedbør med klimafaktor ettersom overskytende vann fra overvannshåndteringen i 
Kirkeveien (som er dimensjonert for 20 år med klimafaktor i henhold til gjeldende regelverk) kan 
renne av mot de nedre delene av Kirkeveien, samtidig som avrenningslinjer fra områdene nord 
for Kirkeveien avskjæres. 
 
For å bøte på de overskytende vannmengdene fra ny Kirkevei ble det foreslått å benytte 
parkeringsareal samt grøntareal nord for Rådhussvingen til ytterligere fordrøyning. 
Fordrøyningen på disse arealene kan etableres med strupet sluk som leder vann videre i OV-
ledning nordover mot Dalsbekken. 
 
For å studere effekten av et slik tiltak ble det i modellen lagt inn forsenkning på 
parkeringsplassen og i grøntarealet. Effekten av dette kan ses ved å sammenligne Figur 2 og 
Figur 7. De viktigste punktene er vannstanden i de nedre delene av Kirkeveien, som tydelig er 
redusert.  

Figur 7 Prosjektert terreng med VGS og ekstra fordrøying. Øverste figur viser maksimal vannstand 
under hele nedbørhendelsen. Nederste figur viser maksimal avrenning under hele 

nedbørhendelsen. Mørkere farge indikerer høyere verdi 
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Prosjektert Kirkeveis påvirkning på oversvømmelse i nedre del av Kirkeveien  

Et av problemområdene som er nevnt i dette notatet er oppsamling av flomvann i vestre/nedre 

del av Kirkeveien. For å kontekstualisere problemet er det analysert hvor hovedandelen av 

flomvannet renner fra. Analysen viser at det er arealene til og rundt Vestraatparken som bidrar 

med over 80% av flomvannet (sett fra dagens Kirkevei) som samles i nedre del av Kirkeveien. 

Det er i så grad ikke arealene til Kirkeveien som er «problemet» til den potensielle 

oversvømmelsen. Se Figur 8 for detaljer over arealet som avrenner mot bunn av Kirkeveien. 

For å bøte på problemet med oversvømmelse i nedre del av Kirkeveien virker det i så måte 

fornuftig å utføre tiltak på avrenningssituasjonen fra Vestraatparken, eksempelvis ved 

fordrøyende tiltak, kontra å gjøre tiltak i og rundt Kirkeveien.  

  

Figur 8: Nedbørsfeltet som leder direkte til bunn av Kirkeveien 
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Konklusjon 

Modelleringen av ny Kirkevei viser at veien tilfredsstiller kravene til flomvei, iht. Kommuneplan 

Nordre Follo 2019-2030, §4.3. Det vil ikke stå vann over 10 cm i veibanen ved flomhendelser. 

Regnbed og grøfter vil fange opp vann, og forbedre situasjonen vesentlig ved 20-års 

nedbørshendelser, i tråd med Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030, §4.2. Ved ekstreme 

nedbørshendelser opp og forbi 200-års gjentaksintervall vil overskytende vannmasser renne 

ned Kirkeveien og kan potensielt føre til en liten økning i vannstand sammenlignet med dagens 

situasjon. Samtidig viser modelleringen at ny Kirkevei reduserer flomvannet som renner ned 

mot sentrum forbi Rådhuset ved dagens vei. Totalt sett synes ny Kirkevei å gi positiv effekt på 

overvannshåndteringen. Som nevnt er det også diskutert å benytte areal nord for 

Rådhussvingen til fordrøying. Ved etablering av fordrøyning nord for Rådhussvingen vil 

situasjonen forbedres ved alle modellerte hendelser. Oppsummert sett kan vi si følgende om 

den nye Kirkeveien: 

• Ved 20-årsnedbør + KF1,5: Forbedret situasjon. Mindre vann i vestre del av Kirkeveien 

og i sentrum. 

• Ved 200-årsnedbør + KF1,5: Økning i flomvann i vestre del av Kirkeveien (ca. 2 cm), 

men reduksjon i sentrumsområdene. 

• Ved 200-årsnedbør + KF1,5 med fordrøyende tiltak nord for Rådhussvingen: Forbedret 

situasjon. Mindre vann i vestre del av Kirkeveien. 

Utover punktene nevnt ovenfor bør følgende også vurderes: I krysset mellom Kirkeveien og 

Rådhussvingen er det viktig at terrengutformingen utføres med omhu, slik at eventuelt flomvann 

ikke tar veien et uønsket sted. Det aller meste av vannet fra Kirkeveien vil ledes til 

overvannsledning som renner nord mot Dalsbekken, men eventuell overskytende vannmasser 

vil enten renne ned Rådhussvingen sørover, eller videre til lavbrekket lengst vest i Kirkeveien. 

Gjennom å lede vannet ned Rådhussvingen vil man se på hvis dette kan inkorporeres i 

overvannshåndteringen til ny VGS – denne situasjonen er pekt på som en mulighet i dette 

notatet og er også vist på flere av de modellerte scenariene. Alternativet er å lede vannet til 

lavbrekket, som i utgangspunktet er uønsket, men hvis det inngår i en større helhet med tiltak 

hvor samlet mengde vann reduseres kan det være bedre enn å lede mer vann ned 

Rådhussvingen. 

Tiltak for å sikre fasadene til Jernbaneveien 2, eller å lede vann fra lavbrekket i rør forbi krysset 

Jernbaneveien/Kirkeveien og ned Jernbaneveien, anses som mindre aktuelt jamført med 

fordrøyende tiltak nord for Kirkeveien.  

 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Utomhusplan ny videregående skole 

Vedlegg 2: Flomkart med KF1,5 

Vedlegg 3: Vurdering av flomveier i Ski sentrum 


