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1 Bakgrunn 
I forbindelsen med planlagt utbygging av bussholdeplass og gang- og sykkelvei på Gjelleråsen i 
sørenden av Hadelandsveien er Multiconsult engasjert av Statens vegvesen (Svv) for å utarbeide et 
overordnet overvannsnotat for området. Notatet gjør rede for overvannsmengder i området, viser 
forslag til aktuelle overvannsløsninger og dimensjonering av tiltak for overvannshåndtering. Som 
følge av ombyggingene må området omreguleres og dette notatet er del av grunnlaget for beslutning 
om ny reguleringsplan. 

2 Eksisterende situasjon 
Langs vestsiden av rv. 4 på Gjelleråsen er det etablert en gangvei, se Figur 1, som ønskes oppgradert 
til sykkelveg med fortau og det etableres en forbindelse mellom den eksisterende gang- sykkelvegen 

sør og nord for Brådalsstubben. Området innenfor varslet planavgrensning er 1,06 ha. Tiltaksområdet 
består av tette flater i form av asfalt på veier og parkering, og grøntområder. Området har avrenning 
mot sør, i tillegg til et lavpunkt i gangveien under rv. 4.  

 

Figur 1 - Flyfoto av eksisterende veier (norgeskart.no) 
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Det er to sandfang på vestsiden og ett på østsiden av kulverten under rv. 4 som lå begravet under 
gress. Disse er nå tømt og rengjort. Overvann renner fra sluk 3 til sluk 2 og videre til sluk 1, se Figur 
2. Sluk 1 er et infiltrasjonssandfang uten utløp slik at vann drenerer til grunnen. Sandfangene øker 
infiltrasjonskapasiteten og er med på å hindre oversvømmelse ved inngangen til kulverten.  

 

Figur 2 - Plassering av eksisterende sluk i nærheten av kulverten (rapport fra Weri Drift AS) 

3 Grunnforhold og infiltrasjonskapasitet 
Ifølge NGU’s karttjeneste for infiltrasjonspotensiale er deler av området uegnet for infiltrasjon og 
deler er ikke klassifisert, se Figur 3. Løsmassekartet til NGU viser at løsmassene i området består av 
humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn og fyllmasse tilført av menneskelig aktivitet. Dette betyr 
at løsmassedekket er tynt og dermed tar det liten tid før grunnen mettes. Undersøkelse av 
infiltrasjonskapasitet anbefales i senere faser av prosjektet for endelig vurdering av infiltrasjonsevne 
og dimensjonering av overvannstiltak. 

 

Figur 3 - Utklipp fra NGUs løsmassekart som illustrerer infiltrasjonspotensiale på Gjelleråsen. Grå farge indikerer at 
område er uegnet for infiltrasjon og områder med hvit farge er ikke klassifisert (kartkilde: ngu.no) 
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4 Planlagt overvannshåndtering – tiltak og dimensjonering 
I forbindelse med utbygging av gang- og sykkelvei vil overflatearealene endres noe, hvilket vil føre til 
en endring i avrenningsmønsteret og behovene for overvannshåndtering. Det planlegges at alt 
overvann innenfor tiltaksgrensen skal håndteres i henhold til tretrinnsstrategien for 
overvannshåndtering, anbefalt av Norsk Vann og beskrevet i VA-normen for Nedre Romerike. Denne 
strategien går ut på at mindre regn skal infiltreres, større regn skal fordrøyes og det skal sikres en 
trygg flomvei for de største regnhendelsene, se Figur 4. 

 

Figur 4 - Illustrasjon av tretrinnsstrategien for overvannshåndtering ut ifra nedbørstørrelsen (Multiconsult) 

Iht. Byggteknisk forskrift (TEK17) §15-8 og VA-normen for Nedre Romerike skal overvannet i den grad 
det er mulig tas hånd om åpent og lokalt slik at vannets kretsløp opprettholdes og naturens 
selvrensingsevne utnyttes. 

Ifølge hovedprinsippene fra tretrinnsstrategien skal overvannet fortrinnsvis infiltreres i grunnen, slik 
at vannets naturlige løp opprettholdes. I områder der areal eller grunnforhold ikke er egnet for 
infiltrasjon, dvs. der det er relativt tette masser, er det mulig å erstatte eksisterende masser i en sone 
med permeable masser og eventuelt underliggende drenering.  

I Figur 5 er prosjekterte endringer illustrert i sterkere farger, mens eksisterende vei og boliger er 
illustrert i lysere grå og brun. Man kan se at ved utbygging av gang- og sykkelveien, illustrert i lilla og 
rødt på tegningen, vil arealet av de tette flatene øke noe sammenlignet med den eksisterende 
gangveien som er vist i lyst grått i bue ved siden av den lilla veien. De gule områdene illustrerer 
fyllmasser som vurderes som permeable masser. Økningen i avrenning vil være beskjeden og ved å 
etablere regnbed er det mulig å beholde den naturlige vannbalansen i området.  
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Figur 5 - Skisse for ny veigeometri 

I Figur 6 ser man utsnitt fra eksisterende VA i sørenden av tiltaksområdet som eies av Svv. I kummen 
som er aktuell for påkobling endrer diameteren på OV-ledningen seg fra 600 mm til 800 mm, hvilket 
betyr at det er en kapasitetsøkning på 542 l/s (antatt en helning på 10 ‰ og ruhet 1 mm) og man kan 
derfor anta at OV-ledningen har tilstrekkelig kapasitet for påslipp fra planområdet.  

 

Figur 6 - Oversiktskart over eksisterende VA (utskrift fra Norkart AS kartklient) 

Forslag til plassering av nye kummer, ledninger, regnbed og tilkobling til eksisterende nett (som eies 
av Svv) er vist i Figur 7. Løsningen innebærer at overvann som faller ned mot lavpunktet i kulverten 
fordrøyes og infiltreres via regnbed, mens vann som renner sørover vil fanges opp i et regnbed med 
kassetter for fordrøyning eller i sluk langs Brådalsstubben før det kobles til det eksisterende nettet i 
en OV 800. Husene vest for tiltaket ligger høyere enn veien, hvilket betyr at vann langs 
Brådalsstubben ikke vil skape problemer for tomtene. Det anbefalte tiltaket forbedrer situasjonen i 
den kommunale veien Brådalsstubben og vann vil gå på Svv sitt system.  
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Figur 7 - Prosjektert VA 

 Dimensjonskriterier 

Iht. VA-normen for Nedre Romerike skal lokal overvannsdisponering i henhold til trinn 1 og 2 i 
tretrinnsstrategien minimum dimensjoneres for et gjentaksintervall på 20 år. Nedbørhendelser fører 
i dag med seg potensielle store kostnader i form av oversvømmelser i byer og tettsteder. Det er 
forventet at intensiteten og størrelsen på nedbørshendelser vil øke i tiden fremover. For å møte 
utfordringene med økt nedbør og høyere intensitet må man legge til en klimafaktor, som settes til 
1,3. Blindern målestasjon er benyttet for beregninger av overvannsmengder.  

 Arealbruk og avrenningskoeffisient 

Avrenningskoeffisienten er en dimensjonsløs koeffisient som hovedsakelig avhenger av overflatens 
permeabilitet. Som vist i Tabell 1 får tiltaksområdet en vektet avrenningskoeffisient på 0,47. 
Avrenningskoeffisientene er valgt ut fra anbefalinger i Statens vegvesens veileder N200. 

Tabell 1 - Arealfordeling og avrenningskoeffisient 

Flate Areal [m2] Avrenningskoeffisient 

Asfalt 3250 0,85 

Grønn drenerende grøft 4130 0,3 

Grøntareal 3220 0,3 

Gjennomsnittlig avrenningskoeffisient 10600 0,47 
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For å finne nødvendig fordrøyning for planområdet deles området inn i fem delnedbørsfelt, vist i 
Figur 8. 

 

Figur 8 - Delnedbørsfelt i planområdet 

 Endring i avrenningsmønster 

Med dagens arealbruk antas det at tiltaksområdet har en gjennomsnittlig avrenningskoeffisient på 
0,46 mot 0,47 ved planlagt utbygging. Ved å etablere tiltak for infiltrasjon, fordrøyning av overvann 
og sandfang kan man redusere økningen i avrenningen fra området.  

Tabell 2 - Endring i avrenningsmønster ved 20 års gjentaksintervall 

Beregningsgrunnlag Areal [m2] Avrenningskoeffisient Klimafaktor Avrenning [m3] 

Eksisterende 10600 0,46 1,0 305 

Prosjektert 10600 0,47 1,3 406 

Fra Tabell 2 kan man finne at økningen i avrenningen etter utbyggingen er ca. 100 m3. Hovedgrunnen 
til den økte avrenningen er at man ved planlagt utbygging benytter en klimafaktor, som i dette 
tilfellet øker volumet med 30%. Som man kan se fra Tabell 2 er arealbruken omtrent en samme, da 
avrenningskoeffisienten er så å si uendret, hvilket vil si at tiltaket i seg selv ikke fører til en stor økning 
i avrenning. 

 Overvannstiltak 

Det er nødvendig å fordrøye vann for å redusere flomtoppen og dermed hindre skadelig 
oversvømmelse. Eksisterende kulvert ligger i et bunnpunkt som kan oversvømmes ved større 
regnhendelser. Et alternativ er å etablere en pumpe her da dette er den eneste måten for gående og 
syklende å krysse rv. 4 på. Vegvesenet opplyser om at de ikke har hatt overvannsproblemer i denne 
kulverten som ligger i et lavbrekk hvor det er lavpunkt på hver side av kulverten. De ser det derfor 
ikke som nødvendig å etablere pumpestasjon.  
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Eksempler på hvordan overvannet kan fordrøyes er etablering av regnbed/infiltrasjonsgrøft med eller 
uten regnvannskassetter. Regnbed er en beplantet forsenkning i terrenget der vann kan lagres på 
overflaten og infiltrerer til grunnen eller ledes til overvannsnettet, se Figur 9.  

 

 

Figur 9 - Regnbed på leirjord med utskiftet filtermedium og drenering (Blågrønne overvannsløsninger, Oslo kommune) 

Det anbefales å etablere regnbed. Forslag til plassering av regnbed er vist i Figur 7 og GH001. 
Plasseringen er basert på delnedbørsfeltene som er vist i Figur 8. Regnbedene anbefales å etableres 
som et nedsenket område slik at det kan stuves opp 20 cm vann ved større regnhendelser. Det er 
mulig å etablere regnvannskassetter under regnbedene for å effektivisere regnbedene og dermed 
potensielt redusere nødvendig areal på regnbedene. Regnbed med regnvannskassetter krever oftere 
vedlikehold enn kun regnbed.  

Arealfordeling, avrenningskoeffisienter, fordrøyning og påslipp for delnedbørsfeltene er vist i Tabell 3 med klimafaktor 1,3. 
Påslipp er bestemt ved å finne en balanse mellom avrenning og tilgjengelige arealer for fordrøyning. Forutsetninger for 
størrelsen på påslippet og størrelsen på regnbedene er beskrevet under. Det anbefales å utføre infiltrasjonstester i området 
ved en senere fase.Tabell 3 - Arealfordeling og avrenningskoeffisient for delnedbørsfelt 

Flate Areal [m2] Avrenningskoeffisient Fordrøyning [m3] Påslipp [l/s] Regnbed [m2] 

1 2300 0,30 57 0 0 

2 850 0,41 29 0 71 

3 680 0,46 26 0 64 

4 3270 0,56 19 30 18 

5 3500 0,50 2 70 0 

Totalt 10600 0,47 132 100 154 

Flate 1 

Flate 1 består av naturlige grøntarealer. Terrenget heller slik at vannet renner sørover i en 
forsenkning. For å utnytte det store grøntarealet anbefales det at eksisterende terreng bearbeides 
slik at det kan holde tilbake og infiltrere 57 m3 overvann.  

Flate 2 

Flate 2 og 3 har lavpunkt i nærheten av kulverten. På flate 2 er det to eksisterende 
infiltrasjonssandfang. For å unngå å etablere en pumpe for å fjerne overvannet må det legges til rette 
for at alt vannet som samles i områdene skal infiltreres.   

Det anbefales å etablere regnbed som kan fordrøye 29 m3 for å unngå oversvømmelse i kulverten 
ved 20 års gjentaksintervall. Dersom oppstuving på 20 cm, dybde på 0,5 m og porevolum på 0,4 legges 
til grunn må regnbedet være 71 m2.  
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Flate 3 

Det anbefales å etablere regnbed som kan fordrøye 26 m3 for å unngå oversvømmelse i kulverten 
ved 20 års gjentaksintervall. Dersom oppstuving på 20 cm, dybde på 0,5 m og porevolum på 0,4 legges 
til grunn må regnbedet være 64 m2.  

Flate 4 

På flate 4 er det kun 18 m2 tilgjengelig for etablering av overvannstiltak og det vil derfor være påslipp 
på det nettet fra dette området. Det anbefales å etablere et regnbed med regnvannskassetter under 
for å øke ytelsen til regnbedet og dermed redusere størrelsen på påslippet. Etablering av kassetter 
krever spyling og slamfjerning ved drift. Dersom oppstuving på 20 cm, dybde på 0,5 m og porevolum 
på 0,4 legges til grunn, i tillegg til regnvannskassetter med dybde 0,6 m og porevolum på 0,95, vil 
påslippet til vegvesenet sitt nett bli 30 l/s.  

Ut fra regnbedet bør det etableres en utløpskum.  

Flate 5 

Det er vanskelig å fordrøye vannet som samles på flate 5 ettersom det er lite areal tilgjengelig for å 
etablere regnbed eller andre overvannsløsninger. Det fører til at alt vann på flate 5 må føres til nettet. 
Det er et eksisterende sandfang i området. Dimensjonerende vannføring fra flate 5 er 70 l/s. 

 Forvaltning, drift og vedlikehold 

Drift og vedlikehold må tas hensyn til ved planlegging av løsning. Det er Svv som har driftsansvar for 
overvannshåndteringen. Svv har uttrykt at de har god erfaring med regnbed og de anbefalte 
løsningene er kjente og solide, hvilket vil forenkle vedlikeholdsarbeidet. Ansvarlige for drift hos Svv 
har uttrykt at det ikke er ønskelig med en pumpeløsning for å fjerne vann fra kulverten ved større 
nedbørhendelser, ettersom det krever større vedlikehold og er mer sårbart ved driftsstans. Derfor 
blir det nødvendig med større områder for etablering av regnbed og det anbefales å etablere 
regnvannskassetter under regnbedet i flate 4, som beskrevet over. Ved en slik løsning vil det trolig 
ikke være behov for pumpe ved dimensjonerende nedbørshendelse.  

Regnvannskassetter bør inspiseres årlig for å se om de bør renses. Ved rensebehov spyles 
regnvannskassettene for å fjerne partikler og slam. Inspeksjoner, spyling og slamsuging foregår 
gjennom integrerte kumløsninger eller fra kum utenfor magasinet. Ved lite finstoff vil det være 
tilstrekkelig å se ned i anlegget via de integrerte inspeksjonskummene som står direkte over anlegget, 
men dersom det er mye finstoff/slam kan man enten ta en grundigere inspeksjon ved å benytte TV-
inspeksjon eller utføre spyling/slamsuging direkte. Erfaringsmessig vil det være behov for spyling 
tidligst etter 5 år, andre steder etter 10 år og lenger. Dette er avhengig av hvor godt sandfanget er 
vedlikeholdt (tømt før de går fulle), mengde finstoff i overvann osv. Styrkeberegningene for 
regnvannskassettene gjøres med utgangspunkt i 50 års langtidslast, men aldringstester viser kun en 
marginal svekkelse av styrke over 100 år. Regnvannskassettene er laget av «virgin» polypropylen og 
rør laget i dette materialet har vist en levetid på over 190 år mht. sandslitasje (Darmstadt-Kirschner 
test). Nedgravd er nedbrytningstiden på mange hundre år. 

Hovedformålet med regnbedene er fordrøyning og ikke rensing, hvilket gjør det enklere å bygge 
regnbedene på en driftssikker måte som er tilnærmet vedlikeholdsfri. Det er mulig at massene i bedet 
må fornyes etter en stund, dersom de blir tette. Utformingen av regnbedene ved valg av masser og 
planter påvirker behovet for vedlikehold, og det er mulig det vil være behov for fjerning av ugress og 
generell skjøtsel av vegetasjon. De vegeterte grøftene må vedlikeholdes ved å utføre kantklipping. 
Bedene og grøftene må planlegges og prosjekteres slik at de tåler snølagring. Vedlikehold av 
overvannsløsningene vil ikke ødelegge for trafikken, ettersom det ligger på siden av veien. Det 
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anbefales å utføre en årlig inspeksjon for å se etter sedimentering og erosjon. Ved sedimentering bør 
overflødig materiale fjernes og ved erosjon kan man plassere steiner eller flere planter i 
erosjonsområdet. Etter etableringsfasen er vedlikeholdsbehovet tilsvarende som for parkområder 
med vanning i tørre perioder. Regnbedene vil typisk kreve noe mer vedlikehold de første årene før 
de stabiliserer seg. Det kan også være behov for å se over regnbedene etter store nedbørshendelser.  

Sandfangene krever jevnlig tømming for å hindre blokkering av utløpet fra kummen og eventuell 
oversvømmelse. Hyppigheten avhenger av mengde finstoff som blir med overvannet og vil derfor 
variere. Ofte vil en årlig inspeksjon være tilstrekkelig og kan dermed gjennomføres samtidig som 
inspeksjonen av regnbedene og regnvannskassettene.  

 Grøft mellom Brådalsstubben og rv. 4 

I forbindelse med utbygging av gang- og sykkelveien vil noe av grøftearealet mellom Brådalsstubben 
og rv. 4 reduseres. Overvann fra gang- og sykkelveien vil ledes vestover, noe som vil si at det ikke vil 
komme overvann fra vårt tiltaksområde mot denne grøfta. Ved reduksjon av grøftearealet vil ikke 
grøftekapasiteten reduseres da hele grøntområdet heller mot rv. 4 og vannet samles i en smal 
passasje langsmed rv. 4. Reduksjonen av grøftearealet vil trolig ikke medføre konsekvenser for 
overvannshåndteringen på rv. 4.  

5 Flom og flomveier 
I henhold til trinn tre i tretrinnsstrategien er det i en situasjon med en større nedbørshendelse eller 
frost viktig å sikre en trygg flomvei. For en flomsituasjon vil ikke anbefalte overvannstiltak med 
regnbed klare å håndtere vannmengdene. Flomveien vil være uendret etter tiltakene. For flomveier 
se Figur 10 og Figur 11. 

Området er ikke i nærheten av vassdrag og er i henhold til NVEs flomsonekart ikke innenfor en 
flomsone. Overvann fra høyereliggende områder vil i hovedsak renne sørover langs grøfter ved 
Brådalsstubben og rv. 4, i tillegg til å samle seg ved kulverten under rv. 4, se Figur 12. I sørenden av 
tiltaksområde er det et grøntområde der vann vil samle seg. Oversvømmelse av disse 
grøntområdene vil ikke føre til noe skade på bygninger eller hindre trafikk, og anses derfor som 
akseptabelt. Lavpunktet langs sykkelveien er bak bussholdeplassen og lavpunktet langs gangveien 
er i bunnen av kulverten. I bunnen ved enden av kulverten kan vannet som samler seg opp med 
tiden fjernes via de eksisterende sandfangene og infiltrasjon i regnbed, dersom regnbed installeres. 
Oversvømmelse av kulverten vil vanskeliggjøre fremkommeligheten i kulverten, men det er liten 
sannsynlighet for personskader og skader på hus og infrastruktur, og det anses dersom som 
akseptabelt at vann samler seg her ved ekstremnedbør. Nedstrøms tiltaksområdet følger flomveien 
grøfter langs Trondheimsveien og videre sørover. Det er ingen hus eller hovedveier som 
oversvømmes ved flom. 
 

Ved en 200-års flom vil vannføringen være 171 l/s ved en varighet på 20 min. Uten klimafaktor er 
vannføringen 131 l/s ved en 200-års flom, sammenlignet med 129 l/s for eksisterende situasjon. Det 
betyr at økningen i vannføringen ved ekstremnedbør i hovedsak kommer som følge av bruk av 
klimafaktor.  



Gang- og sykkelvei på Gjelleråsen  multiconsult.no 

RIVA, overvann 

 

10221917-RIVA-NOT-001 10. juni 2021 / Revisjon 01 Side 10 av 12 

 

Figur 10 - Flomveier og oversvømte områder ved ekstremnedbør innenfor tiltaksområdet (Scalgo Live) 

 

Figur 11 - Flomveier og oversvømte områder ved ekstremnedbør utenfor tiltaksområdet (Scalgo Live) 
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Figur 12 - Flomvei på tiltaksområdet 

6 Konklusjon 
Overvann skal håndteres etter tretrinnsstrategien i følgende prioritert rekkefølge:  

1. Infiltrere små nedbørsmengder  

2. Fordrøye og forsinke større nedbørsmengder  

3. Føre overvann trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørshendelser  

I byggteknisk forskrift (TEK 17) til plan- og bygningsloven § 15-10 nr (1) heter det at «Bortledning av 
overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved 
dimensjonerende regnintensitet». Videre står det i samme paragraf at «Overvann, herunder 
drensvann, skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre 
vannbalansen i området og unngå overbelastning av avløpsanleggene».  

Deler av området antas å være uegnet for infiltrasjon, mens andre deler er ukjent. Nord i området er 
det et stort grøntområde som trolig kan fordrøye og infiltrere en betydelig del av overvannet. Det 
anbefales å sjekke infiltrasjonsevnen i en senere fase. I områdene der grunnforholdene på tomten er 
uegnet for infiltrasjon skal deler av massene byttes ut i forbindelse med anleggelse av gang- og 
sykkelveien og kan utnyttes til infiltrasjon og lagring av vann.  

Fordrøyning av overvann skal fortrinnsvis gjøres i åpne løsninger. Terrenget må tilpasses og utformes 
slik at vannet holdes tilbake, uten at det medfører fare eller ulemper for beboerne ved større 
nedbørshendelser. Dette kan gjøres ved å lage forsenkninger i terrenget og regnbed eller lignende. 
Foreslåtte overvannstiltak vil fordrøye ca. 132 m3. Samlet dimensjonerende vannføring for hele feltet 
vil ved dimensjonerende regnhendelse være 100 l/s. Ved å etablere regnbed og tilføre drenerende 
masser i grøftene vil den naturlige vannbalansen kunne opprettholdes, selv om andelen tette flater 
øker noe.  

Overvann utover dimensjonerende regn med 20 års returperiode, skal ledes i trygge, sikre og åpne 
flomveier. Ved flom vil vann renne ut i sør av tiltaksområde og til kulverten under rv. 4. Utenfor 
tiltaksområdet vil flomveien følge samme vei som for den eksisterende situasjonen. Flomveien skal 
kunne håndtere en nedbørsituasjon med gjentaksintervall på 200 år inkludert klimatillegg. Det er 
vurdert at utbyggelsen ikke vil forverre en eventuell flomsituasjon for nedstrøms bebyggelse.  
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