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1 Innledning 

COWI har utarbeidet en overordnet overvannsplan for planområdet Strømsdalen (eiendommen 

106/1) i Rælingen, på oppdrag av Blå Arkitektur for å beskrive planlagt overvannshåndtering. 

Overvannsplanen inngår i det pågående reguleringsplanarbeidet og skal gi oversikt over dagens 

situasjon og planforslagets konsekvenser. Overvannsplanen baserer seg på Rælingen kommune sine 

krav til overvannshåndtering definert i egne retningslinjer for overvann.  

 

1.1 Områdebeskrivelse  

1.1.1 Eksisterende situasjon 

Planområdet ligger øst for Strømmen sentrum langs Rv 301 Strømsdalen og er per i dag en ubebygd 

eiendom. Eiendommen er en smal dal med en skogkledd dalside som strekker seg opp fra veien og 

har en størrelse på ca. 1,1 ha. Eiendommen avgrenses i vest av eksisterende bebyggelse langs 

Bjerkelivegen og Strømsdalen (vei) i øst.  

Figur 1: Eksisterende situasjon  

Vegetasjonen på eiendommen kan betegnes som villskog med mye nedfallene grener og tett buskas. 

I bunnen av dalsiden langs veien/fortau går et eksisterende bekkeløp. Avrenning i dag fra 

planområdet renner til eksisterende bekkeløp. Eiendommen er i gjeldende kommuneplan regulert for 

fremtidig boligbebyggelse.  
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Figur 2: Eksisterende vegetasjon og bekkeløp 

 

1.1.2 Fremtidig situasjon 

Planlagt reguleringsplan legger opp til 3 boligbygg med underliggende garasje. Dette er i tråd med 

overordnede rikspolitiske retningslinjer, der det anbefales å legge opp til boligutvikling og fortetting 

nært inntil kollektivknutepunkt og sentrumsområder. Planlagt utforming av planområdet er vist i 

utomhusplanen i Figur 3. 
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Figur 3: Utomhusplan (Blå arkitektur landskap ab) 
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2 Grunnlag  

2.1 Grunnforhold 

I 2016 ble det gjennomført en grunnundersøkelse av Øvre Romerike Prosjektering AS i 

tiltaksområdet. Undersøkelsen viste at massene i grunnen består av fast overkonsolidert havavsatt silt 

og leire, under ca. 3 -5 m tørrskorpe. Bergdybden ble målt til mellom 2 og 13 m. Eiendommen ligger 

utenfor NVEs registrerte kvikkleiresoner. Det ble hverken funnet kvikkleire eller sprøbrudsmateriale 

i grunnen. 

Infiltrasjonsevnen til silt og leire anses som uegnet, det viser også kartgrunnlag fra NGU (Figur 4). Å 

infiltrere nedbørsmengden fra planområdet er derfor en løsning som ikke vil fungere alene uten 

andre tiltak. 

 
Figur 4: Infiltrasjonsevne (Kilde: NGU) 

Siden det ikke ligger til rette for å lede overvann fra planområdet til eksisterende 

overvannsledningsnett er det mest aktuelt å lede overvann til eksisterende bekkeløp. 

2.2 Tilhørende avrenningsfelt 

Planområdet er avgrenset av vei i øst og sør og en høyderygg i vest. Det forventes derfor ikke 

tilrenning av overflatevann fra tilgrensende eiendommer.  

2.3 Bekkeløp og planlagt bekkelukking 

2.3.1 Eksisterende situasjon 

I bunnen av dalsiden langs vei/gang- og sykkelvei går et eksisterende bekkeløp.  
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Figur 5: Eksisterende bekkeløp 

Kommuneplanens bestemmelse § 6.2 sier at lukking av bekker, oppfyllinger og terrenginngrep som 

endrer vassdraget naturlige løp er forbudt. Det henvises til kommunens krav at "dersom forslagstiller 

skal foreta en bekkelukking må konsekvensene av det utredes av fagfolk innenfor området. 

Kommunen antar at det må utarbeides rapport som viser om bekken har vårflom og/eller høstflom og 

om forslag til omlegging av bekk tar høyde for dette." 

I den sørlige delen av planområdet er det vanskelig å holde bekken åpen ved planlagt utbygging av 

området på grunn av at bekken ligger langt nedenfor nivået til gang- og sykkelveien (3-4 m under 

veinivå). I tillegg går bekken inn i tomten nordover og bruker areal der bygg ønskes plassert. For å 

legge til rette for utbygging vil det være nødvendig med oppfylling av terreng. Heving av bekkeløpet 

er ikke aktuelt. Kommunen kjenner til planlagt løsning gjennom flere møter. Bekken vil åpnes igjen 

nord på eiendommen. 

2.3.2 Nedbørfelt bekkelukking 

Nedbørfeltet til bekkeløpet der det planlegges å lukkes er på 62 ha. Nedbørfeltet består for det meste 

av eldre boligområder, slik at avrenningsforholdene ikke er forventet å endre seg i nærmeste fremtid. 

Økt avrenning fra planlagt utbygging håndteres på eiendommen og inngår derfor ikke i beregningen 

for vannføring av bekken. 
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Figur 6: Nedbørfelt til planlagt bekkelukking (Nevina.nve.no) 

2.3.3  Vannføring for bekkelukkingen 

Basert på Nevina sitt lavvannskart er den midlere vannføringen (QM) for bekken med tilhørende 

nedbørfelt beregnet til 0,44 m³/s. Ved flom (Q200) øker vannføringen til 1,2 m³/s, beregningen 

inkluderer en klimafaktor på 1,4. Flomvannføringen bør legges til grunn for dimensjonering av 

bekkelukkingen.  

Det påpekes at beregningen er gjennomført på et overordnet nivå og må kvalitetssikres nærmere ved 

prosjektering av bekkelukkingen med evt. foreliggende vannføringsmålinger og andre anerkjente 

beregningsmetoder for vannføring i vassdrag.  

2.4 Kommunens anbefalinger og krav  

Retningslinjer for overvannshåndtering for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo skal 

legges til grunn for overvannshåndteringen. Det skal etterstrebes en åpen og lokal 

overvannshåndtering, med utgangspunkt i at alt overvann skal håndteres på eget området. Dersom 

det ikke er mulig å håndtere alt overvann på egen tomt, skal det legges til rette for en minimal 

videreført vannmengde til kommunalt nett (omtalt som maksimalt påslipp), eller påslipp til bekkeløp.  

3-trinnsstrategien for overvann skal benyttes:  

› Infiltrere lett nedbør 

Grønne områder fanger opp og holder tilbake de første 10-20 mm regn. 

› Forsinke og fordrøye mer omfattende nedbør 
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Åpent og/eller lukket fordrøyningsvolum holder tilbake mindre flomepisoder (som tilsvarer 

nedbør med 20 års gjentaksintervall).  

› Sikre trygge flomveier for den ekstreme nedbøren 

 

Overvannsberegningen legger til grunn dimensjonerende nedbør (20-årsregn) med en klimafaktor på 

1,5. Videre vurderes flom ved 200-årsregn med en klimafaktor på 1,5. IVF-kurven til Oslo Blindern 

benyttes.  

Utdrag fra retningslinjen: "Generelt gjelder at overvann ikke skal tilføres raskere ledning/bekk enn 

før tiltaket ble utført for å unngå økning i risikoen for flom. Det er ønskelig å avlede overvannet til 

resipienten på overflaten i form av en grøft eller renne. Det er viktig å ivareta utløpet av overvann 

fra en overvannsledning, grøft, renne eller kanal og ut til vassdrag på en god måte. 

Utløpsarrangementet skal være dimensjonert og utført slik at det tåler de overvannsmengdene 

ledningen, grøften, rennen eller kanalen er dimensjonert for. Dersom utløpsarrangementet gjelder 

for eksempel en overvannsgrøft eller kanal som også skal føre ekstremregn (flommengder), må 

utløpsarrangementet også være tilpasset dette. Utløp til vassdrag bør ligge over normalvannstand."  
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3 Overvannsberegning 

3.1 Beregningsmetode 

For beregning av dimensjonerende overvannsmengde er den rasjonelle metode benyttet.  

 Q = C x A x i x Kf  

 Q  =  dimensjonerende vannmengde  

 C  =  avrenningskoeffisient, beregnes basert på permeabiliteten av arealene i nedbørfeltet 

 A  =  nedbørfeltets areal (ha)  

 i  =  nedbørintensitet, velges ut fra IVF-kurve 

 Kf  =  klimafaktor 

 

For beregning av dimensjonerende nedbørintensitet benyttes IVF kurven for Oslo Blindern 

(stasjonsnummer: 18701). 

Tabell 1: Returperioder (År); Nedbørintensitet i liter pr. sekund pr. hektar (10 000m²) (l/s*ha) 

 

For dimensjonering av nyanlegg benyttes et gjentaksintervall for nedbørhendelsen på 20 år.  

Forventet klimaendringer kan bidra til en økning av intensiteten av nedbørshendelser og fører til at 

kapasiteten av overvannsledningsnettet raskt blir for lite. Det benyttes en klimafaktor på 1,5. 

3.1.1 Konsentrasjonstid og nedbørsvarighet  

Før utbygging: 

Lengste avstand fra ytterste punktet av nedbørfeltet/planområdet til eksisterende bekk er ca. 60 m 

med en høydeforskjell på opptil 11 meter. Dette tilsier en konsentrasjonstid på ca. 45 min for 

naturlige felt. Nedbørvarigheten, som er lik konsentrasjonstiden, settes derfor til 45 min for 

planområdet før utbygging. 

Etter utbygging: 

Lengste avstand fra ytterste punktet av nedbørfeltet/planområdet til planlagt påslipp til bekk er ca. 

150 m. Med mye grøntområder i det høyreliggende delene av planområdet, og mer tette flater nederst 

beregnes konsentrasjonstiden til ca. 15 minutter etter utbygging.  

3.2 Avrenningskoeffisienter 

Oversikt over arealer og avrenningskoeffisienter er vist i Tabell 2. Det skilles mellom 

avrenningskoeffisient før og etter utbygging. 

 

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.

2 293 247,4 224 187,8 140 114,2 98,4 78 60,3 49,1 34,3 28,2 21,6 12,5 8,3 5

5 372,7 321 292,6 251 187,8 156,9 136,8 108,7 85,7 69,6 46,7 37,9 28,5 16,4 10,3 6

10 425,4 369,7 338,1 292,8 219,4 185,3 162,2 129 102,5 83,2 55 44,3 33 18,9 11,7 6,7

20 476 416,4 381,7 332,9 249,7 212,4 186,5 148,5 118,6 96,3 63 50,4 37,3 21,3 13 7,3

25 492,1 431,3 395,5 345,6 259,4 221 194,3 154,7 123,7 100,4 65 52,4 38,7 22,1 13,4 7,5

50 541,5 476,9 438,1 384,8 289 247,6 218,1 173,7 139,5 113,2 73 58,4 42,9 24,5 14,6 8,1

100 590,6 522,3 480,4 423,7 318,5 273,9 241,7 192,6 155,1 125,8 81 64,3 47,2 26,9 15,9 8,8

200 639,6 567,5 522,7 462,5 347,9 300,2 265,3 211,5 170,7 138,5 88 70,3 51,4 29,2 17,1 9,4
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Tabell 2: Avrenningskoeffisient og tilhørende areal  

Overflate Avrenningskoeffisient Areal 

 Før utbygging  

Eksisterende skog, sterk fall 0,3  6703 m² 

Midlere avrenningskoeffisient 0,3 6703 m² 

 Etter utbygging  

Tette flater på tak 0,9 767 m² 

Grønne flater på tak 0,5 414 m² 

Lekeplass 0,6 170 m²  

Asfalt og andre tette flater 0,8 1118 m² 

Plen, skog, planlagt beplantning 0,3 4234 m² 

Midlere avrenningskoeffisient 0,47 6703 m² 

3.3 Påslipp til bekk 

Overvannsretningslinjene til kommunen har ikke definert en maksimal påslippsmengde fra 

planområdet til bekk. Generelt gjelder det at overvann ikke skal tilføres raskere ledning/bekk enn før 

tiltaket ble utført. Ved utslipp til bekk skal utslippsmengder til resipient begrenses for å unngå 

økning i risikoen for flom. Tillatt påslippsmengde settes derfor lik overvannsmengden før utbygging. 

3.4 Avrenning dagens situasjon  

20-års regn: med en nedbørintensitet på 118,6 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,3, et 

areal på 0,67 ha og 1,5 i klimafaktor gir dette en dimensjonerende overvannsmengde på 36 l/s.  

200-års regn: med en nedbørintensitet på 170,7 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,3, et 

areal på 0,67 ha og 1,5 i klimafaktor gir dette en flomavrenning på 51,5 l/s.  

3.5 Nødvendig fordrøyningsvolum 

For å unngå at fremtidig avrenningsmengde fra planområdet fører til en økning i vannføringen eller i 

risiko for flom vil det være nødvendig å fordrøye overvann utover dagens avrenningsmengder.  

Nødvendig fordrøyningsvolum bestemmes av størst differanse mellom tilført vannmengde og 

videreført vannmengde. Det vurderes nedbørvarigheter fra 1 minutt til 1440 minutter for å finne den 

dimensjonerende nedbørvarigheten, som gir størst nødvendig fordrøyningsvolum, se prinsippet i 

Figur 7. Som et resultat, vil det oppstå tilfeller der konsentrasjonstiden for et delfelt er mindre, lik 

eller større enn regnvarigheten. 

 
Figur 7: Prinsipp for å bestemme nødvendig fordrøyningsvolum 
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3.5.1 Håndtering av 20-års regn 

Det er beregnet dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig fordrøyningsvolum for området 

basert på overvannsmengde ved dimensjonerende nedbør (20 år) og maksimal påslippsmengde på 36 

l/s. Konsentrasjonstiden er 15 minutter. Beregningen tilsier en dimensjonerende nedbørvarighet på 

45 min, som gir en dimensjonerende nedbørintensitet på 118,6 l/s*ha. Dette krever et nødvendig 

utjevningsvolum på 87 m³. Fordrøyningsvolumet er planlagt etablert som en åpen, tørr 

fordrøyningsdam med terskler ned mot eksisterende bekk, se kap. 4.  

 

I utomhusplanen er fordrøyningsvolumet skissert med en kapasitet på 80 m³, etablert med terskler 

med 0,5 m dybde. Dette er noe mindre enn beregningene viser er nødvendig volum. Men da dette er i 

tidlig fase av prosjektet og beregningene er grove, anses det som en tilfredsstillende løsning som kan 

justeres i videre detaljprosjektering av prosjektet. Utformingen av anlegget sees nærmere på under 

detaljprosjekteringen. 
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4 Planlagt overvannshåndtering  

Utbyggingsprosjektet har høyt fokus på et godt bo- og bymiljø. Økt urbanisering fører til at 

bymiljøet ofte preges av tette flater på bekostning av vegetasjon og vassdrag. I planlagt 

overvannshåndtering skal vann og vegetasjon brukes som ressurs, bidra til et grønnere nærmiljø og 

heve det estetiske uttrykket. Planlagt beplantning vil også bidra til å rense overvannet, reduserer 

faren for erosjon og gi økt biologisk aktivitet. 

Overvannsplan med fremtidig avrenningsmønster er vist i Figur 8. Håndtering av overvann i dette 

prosjektet er planlagt som følgende: 

Planområdet består av mye grøntareal som vil håndtere mindre regn (trinn 1). Alt overvann er 

planlagt å ledes til en åpen, grønn og tørr fordrøyningsdam, som er et tiltak både på trinn 1 og trinn 

2. Fordrøyningsdammen utformes åpent som et nedsenket grøntområdet. Eksisterende bekk ligger 

naturlig lavere i terreng enn planlagt bebyggelse og fordrøyningsdam, og føres derfor som 

bekkelukking under dammen. Anlegget vil bare få tilført vannmengder under nedbør, det vil derfor 

ikke være permanent vannspeil. Anlegget vil stå tørt i tørrvær og etableres med vegetasjon langs 

anleggskantene og flis eller bark som underlag. Det skal være mulig å gå i dammen under tørrvær. 

Ved nedbørshendelser fylles anlegget med vann. Vegetasjonen som plantes må derfor tåle å stå i vått 

og tørt vær. Utløpet fra bassenget til eksisterende bekk utformes som en terrassert trasé med terskler. 

Utløpet må utformes slik at avrenningsmengden ikke overstiger tillatt påslipp for opptil et 20-års 

regn. Det vil være viktig videre i detaljprosjekteringen å se på erosjonssikring der fossen slippes til 

eksisterende bekkeløp. 

Takene skal benyttes til takterrasser, men det er også arealer med vegetasjon og grøntarealer på 

takene. Avrenning fra tak samles via taknedløp og ledes via lokalt ledningsnett direkte til den åpne 

fordrøyningsdammen. Avrenning fra overflaten (skog, plen, vei) ledes enten på overflaten gjennom 

åpne grøfter eller via lokalt ledningsnett til den åpne fordrøyningsdammen.. Det må sikres at 

avrenning fra skråningen bak husene ledes trygt forbi bygningene. Terrenget på vestsiden av 

bygningene må tilpasses for dette. På parkeringsplassen etableres det sandfang og 

overvannsledninger med utløp til fordrøyningsdammen. 

I anleggsfasen skal det tilrettelegges for tiltak som sikrer eksisterende bekk fra skade under 

anleggsarbeid og holder tilbake økt avrenning slik at det ikke tilføres større avrenningsmengder 

under anleggsfasen enn før utbygging.  
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Figur 8: Overvannsplan.  

4.1 Flom 

Det er ikke økonomisk forsvarlig å dimensjonere fordrøyningsanlegg for flomvannmengder. 

Ved flom benyttes de samme vannveiene. Flomvannmengder, som ikke håndteres av 

fordrøyningsvolumet, sendes via overløp til bekken. Flomvann vil etter utbygging ledes samme vei 

som de gjør i dag, til bekkeløpet.  
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Etter utbygging vil et 200-års regn med 15 minutters varighet og klimafaktor 1,5 ha en avrenning på 

142 l/s.  

Det må sikres at flomvann ikke skader nærliggende bygg. Underliggende garasje må sikres mot 

flomvann, altså må fallforholdene på eiendommen være slik at overvann alltid ledes til et sted der 

overvann ikke fører til skade. Det presiseres at det er viktig at det etableres trygg flomvei mellom og 

rundt bygningene for overvann som kommer fra skråningen vest for bygningene. 

4.2 Forurensing 

I urbane områder tilføres overvannet en rekke ulike forurensninger som partikler, næringssalter, 

miljøgifter og veisalt. Stoffenes forekomst har en rekke kilder deriblant atmosfærisk nedfall, slitasje 

og eksosutslipp fra trafikken, materialbruk i biler, overflatedekker, bygningsmasse (maling, 

bygningsmaterialer) og drift av veinettet. 

Forurensningsmengden i overvannet vil være avhengig av andelen tette flater som er bestemt av 

befolkningstetthet, trafikkmengde etc. Det er således stor forskjell i forurensningsgrad i takvann 

sammenlignet med veivann fra en høytrafikkert vei. Takvann betraktes som «rent», mens veivannet 

er forurenset (høy forurensningsgrad ved høy trafikktetthet). 

I planlagt utbygging med tilhørende parkeringsflater er det lavt forurensingspotensial ved normal 

bruk. Tilgrensende veiflater er lavt trafikkert. Det planlegges derfor ikke med primære 

renseløsninger for overvann i prosjektområdet. Avrenning fra parkering og asfaltflater skal ledes via 

sandfangskummer til fordrøyningsdammen. Sandfangskummer vil bidra til tilbakeholdelse av evt. 

forurensninger og sedimenter. Vegetasjonen i dammen vil også bidra til rensing av overvannet fra 

planområdet.  

Det er også viktig å skjerme naturen og eksisterende bekkeløp i anleggsfasen for forurensing under 

anleggsarbeid. 

 

 


