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1. Innledning og planområde 

Jacaranda Eiendom planlegger framføring av ny gang- og sykkelvei mellom Borgensberget og Nyland i 

Rælingen kommune. Rambøll er engasjert av Jacaranda til å prosjektere alternative løsningen for 

fremføring av GS-veien. 

 

Figur 1 viser et oversiktskart over tiltakets plassering. Foreløpig er det lagd tre trasealternativ, kalt A, B 

og C. Disse er vist i Figur 2, Figur 3 og Figur 4. Ny GS-vei er planlagt langs Nitelva, noe som medfører 

potensiell fare for flom og oversvømmelse av veidekket. I tillegg vil GS-veien krysse bekk fra 

Lognsdalen/Rælingåsen, og det må sørges for trygg avledning av flomvannet. 

 

Rælingen kommune har kommet med tilbakemelding av foreliggende alternativ langs Nitelva og ønsket 

at flom som tema bør utredes mer detaljert, og bør blant annet belyse hvor ofte ny GS-vei vil 

oversvømmes av flomvann. I tillegg er overvannshåndtering vurdert på et overordnet nivå for 

reguleringsarbeidet. 

 

Planalternativ A baserer seg på en bruløsning ved krysning av bekk som starter ved eksisterende 

pumpestasjon på Nyland. Planalternativ B krysser bekkelukkingen og ikke selve bekken i dagen, da 
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veien legges opp mot eksisterende GS-kulvert under Nedre Rælingsveg. Planalternativ C vil krysse 

bekken ved at veien anlegges på fylling. For at vannet fra bekken skal ledes ut i Nitelva må det 

etableres en kulvert med tilstrekkelig kapasitet. Gjentaksintervall for flom som kulverten må 

dimensjoneres etter er per tidspunkt ikke avklart, men forventes å ligge på samme nivå som for flom i 

Nitelva eller noe høyere. 

 

 

Figur 1. Oversiktskart. 
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Figur 2. Planalternativ A. 

 

Planlagt ny GS-vei 

Løsning med bru 
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Figur 3. Planalternativ B. 

 

Planlagt ny GS-vei 
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Figur 4. Planalternativ C. 

Planlagt ny GS-vei 

Løsning med 

kulvert/rør 
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2. Overvannshåndtering 

For dette notatet og disse vurderingene er Felles VA-norm for Nedre Romerike (11.07.2019) og 

Retningslinjer for overvann for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo (2017) lagt til grunn.  

2.1 Dagens situasjon 

Planområdet er i underkant av 3000 m2 (målt berørt areal for veialternativ C) og er definert som 

friområde i arealkart. I dag er omtrent hele arealet permeabelt, med dekke av jord og vegetasjon, 

utenom flekkvis synlig berg/fjell. Overvann på planområdet vil ikke kobles på kommunalt ledningsnett, 

men renne mot Nitelva. Nitelva er resipient som ved planområdet har et nedslagsfelt på ca. 480 km2, 

slik at det planområdets påvirkning er neglisjerbar. 

 

Av eksisterende ledningsnett er det fra kommunekart.com og befart område av tiltakshaver identifisert 

flere overvannsrør som har utløp mot planområdet. Plassering av disse er omtrentlig vist i Figur 5. 

Totalt 4 stykk Ø200 overvannsrør og ett Ø1000 betongrør som bekken fra Longsdalen/Rælingsåsen er 

lagt i, vil ha avrenning mot planlagt ny GS-vei. Avrenningen fra disse overvannsrørene må tas hensyn til 

i videre planarbeid. Spesielt rørene ved pumpestasjonen i sørøst må forlenges da planlagt GS-vei vil for 

planalternativ A og C vil ligge over dagens rør. Kapasitet og kvalitet av eksisterende overvannsnett er 

ikke vurdert som relevant, da planlagt situasjon ikke vil koble seg på eksisterende ledningsnett. 

 

Flomvurderinger og beregning av mengder er beskrevet i eget kapittel. Avrenningslinjer/flomveier som 

har tilrenning inn på planområdet er vist i Figur 8. Sikringsgjerde i betong langs Nedre Rælingsveg vil 

medføre at det kan stuve seg opp vann på veibanen før det renner ned mot GS-kulverten, som leder 

vannet ned mot utløpet til bekkelukkingen. Flomveien tilsier at vannet vil renne delvis gjennom 

eiendommen til 103/61 (Nylandsvegen 48). Det forventes at vannet etter utløpet av GS-kulverten vil 

spre seg utover, hvor en stor andel følger flomveien, mens deler vil følge GS-veien videre ned til 

Nylandsvegen. 

 

Grunnforhold er beskrevet i geoteknisk notat «19213 Notat RIG02. Ny gangvei Nyland til 

Borgensberget» utført av Løvlien georåd, datert 11.12.2019. Potensiell forurensninger i grunnen er ikke 

vurdert per tidspunkt. 
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Figur 5. Eksisterende ledninger og grøfter i området (kartutklipp fra kommunekart.com). 
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Figur 6. Utløp bekkelukking Ø1000 og to stykk Ø200 OV-ledninger (antar at OV-rør er private eller 

veieier) (foto: Jacaranda Eiendom). 

 

 

Figur 7. Utløp eksisterende OV-rør Ø200 fra Nedre Rælingsveg 200 (foto: Jacaranda Eiendom). 
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Figur 8. Avrenningslinjer og forsenkninger for dagens situasjon. 
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2.2 Fremtidig situasjon 

Etablering av en ny gang- og sykkelvei medfører at den naturlige avrenningen ut mot Nitelva vil bli 

hindret av ny fylling, og det må sørges for tilstrekkelig og trygg avledning av overvannet gjennom 

fyllingen og ut mot Nitelva. GS-veien vil bli anlagt med asfaltdekke, slik at andelen ikke-permeable 

flater vil øke. Tverrfall på GS-veien er ikke bestemt, men det er lagt til grunn et tosidig tverrfall på veien 

i det videre. Det vil føre til at halvparten av nedbøren som kommer vil renne som tidligere, ut mot 

Nitelva, mens resten vil renne på innsiden av fyllingen. Det gunstigste vil nok være å ha ensidig fall mot 

Nitelva, slik at minst mulig vann renner på innsiden av fyllingen. 

 

Det er to lavbrekk langs ny GS-vei som har nedslagsfelt vist i Figur 9. Grøfter på innsiden av GS-veien 

må sørge for avledning mot lavbrekkene. Nedbørfeltet i sør vil ha tilrenning mot enten løsning med bru 

eller kulvert som dimensjoneres for flommengder, slik at overvannsmengdene vil bli avledet på samme 

vis (gjelder planalternativ A og C). Se kapittel for flomhåndtering for beregning av ny kulvertdimensjon. 

For planalternativ B hvor det ikke etableres kulvert eller bru er det beregnet nødvendig dimensjon på 

stikkrenne. 

 

Det er beregnet forventede overvannsmengder ved bruk av den rasjonelle formel for feltet fra 20-

årsregn til 200-årsregn, med og uten klimapåslag på 50 %.  

 

I beregningene er IVF-kurve for Oslo-Vestli (stasjonsnummer 18270) benyttet, da stasjonen ble vurdert 

som mest representativ for området. IVF-kurvens verdier (i l/s*ha) er vist i Figur 10. Konsentrasjonstid 

for nedbørfeltene er beregnet og vurdert til 3 minutter basert på formel for urbane felt (se formel fra 

SVV håndbok N200 i Figur 11). Overvannsmengdene med klimapåslag beregnet for felt i nord og sør 

varierer fra henholdvis 195-335 l/s og 203-272 l/s, og er vist i Tabell 1 og Tabell 2. 
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Figur 9. Nedslagsfelt for planområdet (vist med gul og rød strek for felt i nord og sør).  

 

 

Figur 10. IVF-kurve (l/s*ha) for Oslo – Vestli (SN18270) benyttet for beregning av overvannsmengder 

(hentet 22.01.2020 fra klimaservicesenter.no). 

År 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 120 min. 180 min. 360 min. 720 min.
1440 

min.

2 287.2 246.4 222.3 180.9 131.9 108.6 92.1 67.9 51.9 43 31.2 26 18.8 11.7 8.1 5.2

5 358.1 313.5 282.6 238 171.5 135.7 112.9 85.2 65.9 54.8 41 34.6 26.2 15.1 11 6.8

10 405 357.9 322.4 275.8 197.7 153.6 126.6 96.6 75.2 62.6 47.5 40.3 31.1 17.4 13 7.9

20 450 400.5 360.7 312.1 222.8 170.8 139.8 107.6 84 70.1 53.7 45.7 35.8 19.6 14.8 8.9

25 464.3 414 372.8 323.6 230.8 176.3 144 111.1 86.9 72.5 55.7 47.4 37.3 20.3 15.4 9.3

50 508.3 455.6 410.2 359.1 255.4 193.1 156.8 121.8 95.6 79.9 61.7 52.7 41.9 22.5 17.3 10.3

100 552 496.9 447.3 394.3 279.8 209.8 169.6 132.4 104.2 87.1 67.8 58 46.4 24.6 19.1 11.3

200 595.6 538.2 484.4 429.4 304.1 226.4 182.4 143 112.8 94.4 73.8 63.3 51 26.8 20.9 12.3

Overvann renner til 

ny kulvert eller bekk 

under bru 
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gjennom nytt OV-rør 
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areal = 0,66 ha 

Nedbørfelt sør, 

areal = 0,75 ha 

Lavbrekk 

Lavbrekk 
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Figur 11. Formelverk for beregning av konsentrasjonstid for naturlige og urbane felt. 

 

For å estimere hvilken rørdimensjon som må til for å avlede overvannet fra nedbørfeltet i nord er det 

gjort overslagsberegninger basert på nomogram for rør med innløpskontroll hentet fra det amerikanske 

føderale vegvesenet. Nomogram og beregnede dimensjoner er vist i Figur 14. Resultatene er vist i 

Tabell 1 og Tabell 2, sammen med beregnede overvannmengder. 

 

Tabell 1. Beregnede overvannsmengder for nedbørfelt nord. 

Gjentaksintervall 

(år) 

Vannføring 

(l/s) 

Vannføring + 50 % klimapåslag 

(l/s) 

Beregnet 

nødvendig indre 

diameter (mm) 

20 130 195 500 

50 177 266 600 

100 201 302 600 

200 223 335 600 

 

Tabell 2. Beregnede overvannsmengder for nedbørfelt sør. 

Gjentaksintervall 

(år) 

Vannføring 

(l/s) 

Vannføring + 50 % klimapåslag 

(l/s) 

Beregnet 

nødvendig indre 

diameter (mm) 

20 135 203 500 

50 154 231 600 

100 167 252 600 

200 182 272 600 

 

Avrenningslinjer og forsenkninger for planalternativ A og C er vist i Figur 12 (her vist for planalternativ 

C med veg på kote +104 moh.). I avrenningskartet er ikke effekten av nye stikkrenner/kulvert eller 

bruer lagt inn, slik at forsenkningen som er på innsiden av ny GS-vei vil ikke være reell når rør/bru er 

inkludert. For planalternativ B er avrenningskart vist i  
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Figur 12. Avrenningslinjer og forsenkninger for planalternativ C (planalternativ A vil ha tilsvarende 

situasjon) for veg på kote +104 moh. 
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Figur 13. Avrenningslinjer og forsenkninger for planalternativ B. 
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Figur 14. Beregning av nødvendig rørdimensjon for avledning av overvannet for 20- og 200-årsregn med 

50 % klimapåslag. Nomogram hentet fra Hydraulic Design of Highway Culverts, Third Edition, 2012, 

FHWA-HIF-12-026, Federal Highway Administration.  
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3. Flomhåndtering 

3.1 Lovverk og veiledninger 

Det finnes ikke lovverk som bestemmer dimensjonerende kriterium for gjentaksintervall for flom og 

stormflo for gang- og sykkelveier. Staten vegvesens rapport 681 «Lærebok Drenering og håndtering av 

overvann» fra 2018 har angitt forslag for dimensjonerende returperiode for flom basert på 

årsdøgntrafikk, se. Ved å legge til grunn at gang- og sykkelvegen mellom Borgensberget og Nyland har 

en årsdøgntrafikk på 0-500, bør vegen dimensjoneres med en returperiode på 100 år, både for flom i 

Nitelva og i bekk som renner ut på planområdet.  

 

 

Figur 15. Foreslåtte dimensjonerende returperioder for flom/overvann for veier (Kilde: SVV rapport 681, 

2018). 

 

Byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder i utgangspunktet for byggverk, men krav og mål kan være 

veiledende for dimensjonering av andre konstruksjoner. For sikkerhet mot flom og stormflo, som er 

omfattet av § 7-2, oppgir TEK17 følgene sikkerhetsklasser for flom: 

 

Sikkerhetsklasse F1 inkluderer bygninger som garasjer og lagerbygg med lite personopphold der 

oversvømmelse har liten konsekvens. 20-årshendelse er dimensjonerende. 

 

Sikkerhetsklasse F2 omfatter bebyggelse med personopphold og gjelder for områder der 

oversvømmelse får middels konsekvens. 200-årshendelse er dimensjonerende. 

 

Sikkerhetsklasse F3 omfatter bygg for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk som under flom kan 

forårsake stor forurensning på omgivelsene. Sikkerhetsklasse F3 gjelder områder der oversvømmelse 

får store konsekvenser. 1000-årshendelse er dimensjonerende. 

 

3.2 Flomsonekartlegging av Nitelva 

I 2016 utførte NVE en flomsonekartlegging av blant annet Nitelva langs aktuelt planområde. Arbeidet er 

dokumentert i «Rapport nr. 83-2016 Flomsonekart Glomma, Øyeren, Nitelva, Leira og Vorma». 

 

Vannstander i Nitelva er beregnet for en rekke tverrprofil langs vassdraget. Planområdet og strekningen 

hvor den nye GS-veien ligger, er mellom tverrprofilene 57 og 58 i NVEs modell, se Figur 16. Med andre 

ord vil vannstanden ved en flomhendelse for ny GS-vei ligge mellom beregnede verdier i tverrprofil 57 

og 58. 
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Figur 16. Tverrprofiler hvor NVE har beregnet vannstand ved ulike flomhendelser. 

 

NVE har vurdert grunnlagsmateriale benyttet i beregningene sine av vannstandene ved ulike 

flomhendelser som godt, og anbefaler en at tillegger de beregnende vannstandene en sikkerhetsmargin 

på 30 cm for å bøte for usikkerhetene. I Tabell 3 er de beregnede flomvannstandene, inkludert 

sikkerhetsmarginen på 30 cm, for tverrprofilene 57 og 58 vist. I tillegg er de estimerte verdiene for 

flomvannstand ved ca. pel 100 på ny GS-vei vist. Flomverdiene som er benyttet i beregningene er tillagt 

et påslag som følge av forventede endringer i klima fram mot år 2100. Det er ikke benyttet klimapåslag 

for Nitelva, kun for Glomma, som gir høyeste vannstander i Nitelva ved planområdet ved flom. 

 

 

 

Tverrprofil 58 

 

Tverrprofil 57 

 

Ny GS-vei 
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Tabell 3: NVEs beregnede flomvannstanden (tillagt en sikkerhetsmargin på 30 cm) ved ulike 

returperioder, samt beregnede verdier ved pel 100 på planlagt GS-vei (Kilde: NVE-rapport nr. 83/2016). 

Tverrprofil/sted 

Returperiode (år) 

1000 500 200 100 50 20 10 5 

57 (i NVEs modell) 107,80 107,13 106,20 105,51 104,80 103,99 103,45 103,01 

58 (i NVEs modell) 107,80 107,13 106,20 105,52 104,81 104,02 103,49 103,07 

Beregnet ved ca. pel 
100 på ny GS-vei 107,80 107,13 106,20 105,52 104,81 104,02 103,48 103,06 

 

I NVEs rapport er det kun generert flomsonekart for flommer med gjentaksintervall 20-, 200- og 1000-

år. Flomsonene lagd av NVE er vist i Figur 17, og viser at ny GS-vei legges i et område som i dag er 

under vann ved 20-årsflom. Kartet viser ikke effekten av ny GS-vei, som innebærer heving av dagens 

terreng, derfor har det blitt generert nye flomsonekart for å vise hvor lang opp på ny veifylling (eller 

over GS-veien) vannet vil stå. 

 

 

Figur 17. Eksisterende flomsonekart basert på kartlegging av NVE i 2016 for flom med returperiode 20-, 

200- og 1000 år. Vist med en skisse av hvor planlagt vei er tenkt. 

 

Det er lagd nye flomsonekart basert på vannstandene i tverrprofil 57 og 58, inkludert sikkerhetsmargin, 

og ny terrengmodell hvor GS-veien er lagt inn for planalternativ C, med laveste kote på vegdekke lik 

+104 moh. Nye flomsonekart er vist i Figur 18, hvor det er laget et utklipp av GS-veien vist i Figur 19. 

Ny GS-veg vil få vann opp på dekket ved en 20-årsflom, hvor kun noen kvadratmeter av veien vil bli 

vannfylt, men ikke nok til at den fortsatt er åpen. På innsiden av fyllingen vil vannstanden stige siden 

20-årsflom 

200-årsflom 

1000-årsflom 
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det er etablert rør/kulverter. Først ved en 20-årsflom vil de to lavbrekkene sammenkobles, det vil si at 

vannstanden blir så høy at vann kan renne fra det ene lavbrekket til det andre. Ved en 50-årsflom vil 

ca. 100 meter av GS-veien være dekket av vann, og på det dypeste stå omtrent 80 cm over veidekket. 

En 100-årsflom vil dekke ca. 180 m av veien, hvor på det dypeste vil vanndybden være omtrent 1,5 m. 

 

Det er ikke generert flomsonekart for planalternativ C hvor lavest punkt for ny GS-veg ligger på 105,52 

moh. Siden dette er beregnet nivå for 100-årsflommen (med sikkerhetsmargin), så vil veien ligge 

uberørt av flomvannet i Nitelva. For planalternativ A med bru vil situasjonen være lik, da veien vil ha 

lavbrekk på 105,52 moh. Planalternativ B er ikke vurdert noe nærmere her, men ved å legge til grunn 

lavbrekk på 105,52 moh., vil også denne løsningen være flomsikker mot Nitelva. 
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Figur 18. Flomsonekart for ulike returperioder. Her vist for planalternativ C med veg på kote +104 moh. 
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Figur 19. Flomsonekart for ulike returperioder for et utsnitt av den planlagte GS-veien. Alternativ med 

veg på kote +104 moh. 

 

3.3 Skybrudd og flom på overflaten og i bekk 

Eksisterende bekkelukkinger og et utvalg av overvannsrør som berører nedbørfeltet til planområdet er 

vist i Figur 20. Ledningstraser og dimensjoner er hentet fra kommunekart.com, med temakart 

«LedningVA» for Rælingen kommune. Bekkelukkingen som renner ut på planområdet er et Ø1000 

betongrør, og utløpet ble målt og inspisert av tiltakshaver. Det er generelt små dimensjoner på 

overvannsnettet (≤ 400 mm), noe som antyder at ved et regn med 200-års gjentaksintervall så vil 

mesteparten av overvannet gå på overflaten.  
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Figur 20. Eksisterende bekkelukkinger og større overvannsrør (Kommunekart.com). 

 

For å vurdere hvor mye vann som kommer fra høyereliggende felt er det sett på avrenningslinjer i den 

nettbaserte GIS-tjenesten SCALGO Live for å vurdere hvor mye vann som potensielt kan renne inn på 

planområdet, og som må håndteres gjennom ny veifylling enten ved bruåpning eller kulvert. 

Nedbørfeltene er vist i Figur 21, hvor det røde området viser det mest konservative feltet (areal = 147 

ha) og det gule hvor all nedbør håndteres stort sett i rør (areal = 54 ha). 

 

Nedbørfeltet til planområdet er komplisert med tanke på bebyggelsen og infrastrukturen som ligger 

oppstrøms. Det vil derfor være en del usikkerhet knyttet til genererte nedbørfelt og 

avrenningslinjer/flomveier. Verifisering av flomveier kan gjøres ved befaring av området for å vurdere 

om beregnede linjer kan stemme overens med virkeligheten. For denne overvannsplanen ble det 

vurdert som lite hensiktsmessig å gjøre et så detaljert arbeid, slik at noen betraktninger er gjort på 

bakgrunn av eksisterende ledningsnett og antagelser om avrenning i videre beregninger av 

flommengder som kommer inn på planområdet. 
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Figur 21. Nedbørfelt som har tilrenning mot planområdet. Her vist to stykk nedbørfelt, hvor det røde 

omrisset viser nedbørfelt hvor alt vann renner på overflaten og det gule hvor vann håndteres i rør. 

 

Beregnede flomverdier for nedbørfeltene er basert på den rasjonelle formel og resultatene er vist i 

Tabell 4. Komplette beregninger er vist i vedlegg 1-4. For en 200-årsflom vil det største nedbørfeltet 

(rødt) ha en flomtopp som er over dobbelt så stor for det minste nedbørfeltet (gult). 

 

Tabell 4. Beregnede flomverdier for de to nedbørfeltene ved ulike gjentaksintervall. 

Gjentaksintervall for flom 

(år) 

Flomvannføringer (m3/s) 

Nedbørfelt for hele (rødt 

felt) 

Nedbørfelt hvor vann 

håndteres i rør (gult felt) 

200 8,4 3,8 

200 + 50 % klimapåslag 12,5 5,7 

100 7,4 3,4 

100 + 50 % klimapåslag 11,1 5,1 
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Det er store vannmengder som et rørsystem skal kunne håndtere for at situasjonen skal bli som vist i 

det gule nedbørfeltet, og det er lite trolig at en slik situasjon kan oppnås slik situasjonen er i dag. F.eks. 

har et Ø400 rør en kapasitet ved 10 promille fall i overkant av 200 l/s. Terrenget i området er generelt 

brattere enn 10 promille, men ved veikrysninger og ved utløp kan det ventes at rør ligger med 

minimumsfall, noe som vil styre rørenes kapasitet. Ved å anta at alle tre Ø400 OV-rørene klarer å 

avlede 200 l/s hver, så vil det redusere flomtoppen som renner inn på planområdet med 0,6 m3/s, 

tilsvarende 5 % av en 200-årsflom med 50 % klimapåslag. 

 

De urbane og utbygde områdene i nedbørfeltet ligger i nederste halvdel. Disse områdene vil ha raskere 

avrenning enn skogsområdene som ligger øverst i nedbørfeltet. Beregnede flomverdier tar til en viss 

grad hensyn til dette avrenningsmønsteret ved at konsentrasjonstiden lagt til grunn er en mellomting av 

forhold for skog og urbane områder. Samtidig er det forventet at store deler av vannmengdene vil 

komme noe tidligere enn beregnet konsentrasjonstid fra de urbane områdene, mens avrenningstoppen 

fra skogsområdene vil komme noe seinere enn beregnet konsentrasjonstid. 

 

Basert på ovenstående velges det skjønnsmessig å redusere beregnet flomverdi for hele nedbørfeltet 

(rødt område) med 10 %, slik at effekten av eksisterende ledningsnett og flomforløpets form hensyntas. 

Flomverdier for 200-årsflom for planområdet settes da til 11,3 m3/s (12,5 m3/s * 0,9), og 100-årsflom 

til 10 m3/s (11,1 m3/s * 0,9).  

 

Ved bruk av nomogrammet fra det amerikanske føderale vegvesenet for sirkulære kulverter med 

innløpskontroll er det estimert at et Ø2400 rør vil ha tilstrekkelig kapasitet til å avlede 200-årsflommen, 

se Figur 22. Samme dimensjon vil være nødvendig for å avlede en 100-årsflom. Ved bunn rør på kote 

+102,2 moh. (omtrentlig dagens nivå hvor kulverten vil ligge) vil det si at topp innvendig rør vil ligge på 

+104,6 moh. Med en veggtykkelse på 20-30 cm, vil det si at overdekningen til topp GS-vei ved 

lavbrekket (kote +105,5 moh.) er ca. 60-70 cm. Alternativt kan det legges to stykk Ø1800 rør. Da vil 

overdekningen til topp dekke på GS-veien være ca. 1,3 m. 

 

For planalternativ C med vei på kote 104 moh. vil det kun være tilgjengelig 1,8 m fra bunn grøft til topp 

dekke. Etablering av rør under veien kan føre til behov for avlastningsplate av noe slag, for at rørene 

skal tåle påkjenning av brøytebil. Dette må vurderes av leverandør hvis en går videre med dette 

planalternativet. Hvis en legger til grunn minst 0,5 m overdekning, kan maksimal rørdimensjon være 

Ø1000. For at den rørdimensjonen skal håndtere en 200-årsflom, vil det være behov for 9 stykk rør. 

Ved en 100-årsflom vil det være behov for 8 stykk rør. Ved å anta en avstand mellom rørene på 20 cm 

vil 8-9 rør tilsvare en bredde på 11,4-12,9 m. Alternativt kan det legges en eller flere rektangulære 

kulverter med høyde 1 m. Ved bruk av nomogram for bokskulverter med innløpskontroll er vannføring 

per breddemeter beregnet til 1,45 m3/(s*m). Samlet nødvendig bredde blir dermed 7,7 m for 200-

årsflom (11,3/1,45) eller 6,9 m for 100-årsflom (10/1,45). Med så brede bokskulverter vil det være 

behov for avlastning, som for rør. Dette må vurderes og prosjekteres av leverandør. 

 

Å legge flere rør vil være mer kostbart en ett stort. Budsjettpriser hentet fra Skjæveland tilsier 

kostnader på 16 000 kr/m i innkjøp for Ø2400 rør, mens 9 stykk Ø1000 vil ha en kostnad på 32 000 

kr/m. Kostnadene gjelder kun innkjøp, hvor legging- og klargjøringskostnadene vil øke for antall rør. 

 

Planalternativ A med bru som er ca. 30 m bred vil det være god kapasitet for flomvannet å avledes 

under bruen. Ved å anta et rektangulært tverrsnitt med bredde lik 25 m, Mannings ruhetskoeffisient lik 

30 m1/3/s og et lengdefall på 10 promille, vil vannstanden under bruen være ca. 33 cm ved 200-årsflom 

og ca. 31 m ved 100-årsflom ved bruk av Mannings formel. Beregningen må antas å være grov og en 

ny vurdering anbefales for endelig løsning. F.eks. ved smalere bru vil vannstanden øke. 
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Figur 22. Beregning av nødvendig rørdimensjon for avledning av flomvann for 100- og 200-årsregn med 

50 % klimapåslag. Nomogram hentet fra Hydraulic Design of Highway Culverts, Third Edition, 2012, 

FHWA-HIF-12-026, Federal Highway Administration.  
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Figur 23. Beregning av nødvendig dimensjoner for rektangulære kulvert for avledning av flomvann for 

100- og 200-årsregn med 50 % klimapåslag. Nomogram hentet fra Hydraulic Design of Highway 

Culverts, Third Edition, 2012, FHWA-HIF-12-026, Federal Highway Administration. 
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Beregningene over er basert på at kulverten har innløpskontroll. Ved en 100- eller 200-årsflom i 

nedslagsfeltet til planområdet er det sannsynlig at vannstanden i Nitelva er høyere enn normalt vannivå. 

I flomberegninger benytter man gjerne kombinasjoner av flomhendelser for å vurdere vannlinjer og 

oppstuvning. F.eks. at det vil være en årsflom i Nitelva samtidig som 100- eller 200-årsflom i 

nedslagsfeltet. Ved høy vannstand i Nitelva vil avledningskapasiteten til kulverter reduseres. Ved valg 

av traseløsning for GS-veien bør kulvertdimensjon kontrolleres også for å ta hensyn til høy vannstand i 

Nitelva samtidig som flom i nedbørfeltet. 

 

For planalternativ B vil situasjonen ved flom bli noe annerledes enn for de to andre alternativene, siden 

GS-veien vil være sammenkoblet mot eksisterende GS-kulvert. Avrenningslinjen tilsier at vannet vil 

følge ny GS-veg, men siden er ganske flatt etter utløp av GS-kulverten er det forventet at det uten 

videre tiltak, så vil det være en diffus spredning av flomvannet. Hvor vannet vil spre seg ned ny GS-vei 

(nordover), inn på eiendom 103/61 (øst-nordøstover) og ned eksisterende GS-vei (østover).  

 

For å hindre en spredning av flomvannet, hvor det er fare for store skader på bygg på eiendom 103/61, 

bør terrenget ut fra GS-kulverten tilpasses slik at vannet kan ledes trygt ned langs ny GS-vei, før det 

ledes ut i eksisterende grøntområdet og ut i elva. Det er gjort en grov beregning av hvor flomvannet vil 

renne og hvor høyt det vil stige etter utløp fra GS-kulverten ved bruk av modellen HEC-RAS 5.0.7. Det 

er benyttet en todimensjonal modell med cellestørrelser av 1x1 m. Terrengdata er basert på nasjonal 

digital høydemodell med 1x1 m celler, ny veimodell og redigering av terrenget for å lage en kunstig 

mur/barriere langs gangveien. Modellen er vist i Figur 24, hvor den starter rett oppstrøms GS-kulverten 

og slutter ca. ved dagens lavpunkt, hvor bekkelukkingen renner ut. 

 

Beregnet flomsonekart for situasjonen er vist i Figur 25. Ved utløp av kulverten, mot eiendom 103/61 er 

vannstanden beregnet til å være ca. 20-30 cm. Siden modellen og beregningene er grove, anbefales det 

at barrierer er på minst 40 cm. For å lage en barriere kan det f.eks. etableres en mur med rekkverk som 

vist i Figur 26, eller tilsvarende. 

 

Modellen beregner også at ca. 15 % av flomvannet vil renne ned langs eksisterende GS-vei ved 

etablering av en barriere, mens 85 % vil følge ny GS-vei. For å hindre flomvannet å renne ned langs 

eksisterende GS-vei vil det være nødvendig å heve veien ca. 20 cm, sånn at veien får et nytt høybrekk 

som vil virke som en barriere.  
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Figur 24. Todimensjonal modell som er etablert for å undersøke strømningsmønster etter utløp av GS-

kulvert. 
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Figur 25. Flomsonekart som viser vanndybder. Mørk blå er dypest og lys blå farge er grunnest. 
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Figur 26. Eksempel på mur langs veien og rekkverk på toppen (kilde: Smifirma kniv og kunst - 

http://www.smie.no/images/com_droppics/4/52f370d6b1832.jpg) 

  

http://www.smie.no/images/com_droppics/4/52f370d6b1832.jpg
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4. Oppsummering og generelle anbefalinger 

Etablering av ny GS-vei fra Nyland til Borgensberget vil medføre at avrenningen fra høyereliggende 

områder vil bli hindret fra å renne ut i Nitelva, som er områdets resipient. Det vil være to lavbrekk langs 

vegen hvor det må sørges for at vannet kan strømme gjennom ny veifylling. Etablering av f.eks. et 

Ø600 rør i lavbrekkene vil kunne håndtere nedbør fra regnhendelser med gjentaksintervall på 50 til 200 

år, med et klimapåslag på 50 %. Det sørligst lavbrekket vil det komme mye flomvann, bl.a. fra 

eksisterende Ø1000 bekkelukking og vann som følger Nedre Rælingsveg. Derfor vil ikke det lokale 

nedslagsfeltet for lavbrekket være dimensjonerende for nødvendig rørdimensjon eller lysåpning (gjel. 

 

Nedslagsfeltet til planområdet er stort og noe uoversiktlig med tanke på høy grad av urbanisering. Det 

forventes at ved flom så vil det meste renne på overflaten, da eksisterende ledningsnett har små 

dimensjoner (≤ 400 mm). Flomvannføring er beregnet til 11,3 og 10,0 m3/s for henholdsvis 200- og 

100-årsflom. Håndtering av disse vannmengdene krever f.eks. enten ett Ø2400 rør, to stykk Ø1800 rør 

eller 8-9 stykk Ø1000 rør, avhengig av hvilket planalternativ og gjentaksintervall som legges til grunn.  

 

Alternativt kan rektangulære bokskulverter som kan redusere nødvendig bredder benyttes. 

Kostnadsmessig vil færre rør være gunstigere og trolig mer praktisk å anlegge. Ved en bruløsning er 

vannstand grovt beregnet til å være ca. 30 cm. Ved valg av endelig traseløsning for GS-veien bør 

kulvertdimensjon kontrolleres også for å ta hensyn til høy vannstand i Nitelva samtidig som flom i 

nedbørfeltet. 

 

Gang- og sykkelveien må bygges slik at den vil tåle påkjenningen og kreftene en flom medfører (store 

vannhastigheter og -dybder vil blant annet føre til økt fare for erosjon og utglidninger). Det må 

beregnes erosjonssikring for at fyllingen ny GS-vei skal ligge på ikke raser ut. Det må også etableres 

filter mellom ulike partikkelstørrelser i fylling (f.eks. fiberduk) slik at finere masser ikke vaskes ut ved 

høy vannstand. Behovet vil avhenge av hvilke typer masser som benyttes i oppbyggingen av fyllingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

På vegne av Rambøll Norge AS 

 

 

    

______________________                           ______________________ 

Lars Skeie    Lorentz Reinertsen 

Sivilingeniør    Sivilingeniør 

Avdeling vann    Avdeling vann 



Rambøll - Notat - Overordnet overvannsplan og flomhåndtering 

 

 

  

 

32/36 

5. Vedlegg 

Vedlegg 1 – Beregningsnotat rasjonell formel for 200-årsflom for hele nedbørfeltet (rødt felt) 

Vedlegg 2 – Beregningsnotat rasjonell formel for 100-årsflom for hele nedbørfeltet (rødt felt) 

Vedlegg 3 – Beregningsnotat rasjonell formel for 200-årsflom for nedbørfelt med håndtering av vann i 

rør (gult felt) 

Vedlegg 4 – Beregningsnotat rasjonell formel for 100-årsflom for nedbørfelt med håndtering av vann i 

rør (gult felt) 
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