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1. Bakgrunn  

Oppdraget omfatter et ca. 275 m langt, nytt kollektivfelt på fv. 120 inn mot eksisterende rundkjøring på rv. 

159. Det må også planlegges ombygging av eksisterende T-kryss Strandveien- Nedre Rælingvei og det må 

anlegges ny gang- og sykkelveg på deler av strekningen. 

Prosjektet skal prioritere kollektivtrafikken og gi den bedre flyt og mer forutsigbarhet i trafikkbildet. Det er i 

dag betydelige kø som gir forsinkelser for kollektivtrafikken langs fv. 120 inn mot rundkjøringen med rv. 159. 

Formålet med tiltaket er å få bedre flyt og mer forutsigbarhet for kollektivtrafikken og prioritere denne foran 

annen trafikk. 

 

Figur 1. Tiltaksområde 
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2. Eksisterende situasjon 

2.1 Grunnforhold 

 

             Figur 2. Løsmassekart (NGU, 2021) 

 

Figur 2 viser NGUs løsmassekart og angir at løsmasser ved Rælingsveien i hovedsak består av tykk 

havavsetning og fyllmasse. Overflatevann vil kunne infiltrere i fyllmassene. 
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2.2 Avrenningslinjer og flomveier 

Fig.3 viser avrenningslinjer innad i tiltaket. Pilene i blått representerer avrenningspilen fra veien, mens de lilla 

representerer avrenningen i grøft og terreng.  

 

Figur 3. Avrenningslinjer innad i tiltaket 

Avrenningsmønster for ny utbygging vil være tilsvarende eksisterende situasjon. Utbyggingen skal 

opparbeides slik at overskytende vann ledes trygt ut av området via flomvei gjennom stikkrenner. Under er 

drenslinjer fra eksisterende situasjon hentet ut terrengoverflatemodell i Scalgo Live. 

 

Figur 4. Flomveier ut av tiltaket. 
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Med tanke på 20-års regn blir all avrenningen tatt vare på fra LOD-tiltalk som er prosjektert. For et regn som 

har et større gjentaksintervall enn 20 år vil vannet begynne å akkumuleres i grøftene mellom Nedre 

Rælingsvei og sykkelveien, og mellom sykkelveien og Strandvegen som vist på bildet fra Scalgo Live. Til 

slutt vil vannet renne over Strandveien og delvis infiltrere i grøntområdene øst for Strandveien og delvis nå 

resipienten. Det er ingen eksisterende stikkrenner under Strandveien. 

2.3 Eksisterende situasjon – overflatetyper og redusert areal 

Nedbørsfeltet som er innenfor tiltaksområdet består i dag av for det meste tette flater i form av vei og GS-vei, 

men har også noen grønt-felter. Fordelingen av disse vises i tabell 1 under. 

Tabell 1: Arealfordeling og avrenningskoeffisienter eksisterende situasjon 

Nedbørfelt 

Overflatetype Areal (m2) Avrenningskoeffisient Areal redusert (m2) 

Asfaltert vei, gs-vei og 
gangvei 

2840 0,8 2272 

Grønne flate 3832 0,2 766 

Totalt 6672 0,46 3038 

 

Innenfor et nedbørfelt kan det være mange overflatetyper som fører til ulik avrenning fra områder i 

nedbørfeltet.  For å hensynta dette i beregningene benyttes avrenningskoeffisienten, 𝜑. Redusert areal er 

definert som: 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 ∙ 𝐴𝑣𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡 = 𝐴 ∙ 𝜑 

som brukes i den rasjonelle formelen for beregning av avrenning: 

𝑄  (= 𝜑 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾𝑓 ) 

 

2.4 Maksimal avrenning eksisterende situasjon 

Det er beregnet en konsektrasjonstid for eksisterende situasjon på 10 min. Beregnet maksimal 

avrenning for eksisterende situasjon er dermed: 

- 66,7 l/s ved en 10-års nedbørshendelse 

- 75,9 l/s ved en 20-års nedbørshendelse 
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                Figur 5. Maksimal avrenning for eksisterende situasjon. 

 

2.5  VA-eksisterende anlegg 

Figur 5 viser eksisterende VA-anlegg med ledninger og dimensjoner for overvann, spillvann og 

vannforsyning. Hovedledningene for overvann, vannforsyning og spillvann ligger for det meste i samme trasé 

langs veien, med unntak av noen traséer som krysser veien ved profil 50 (under kulverten),170 og 230 ca. 

 

Figur 6. Eksisterende VA anlegg 
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Langs østsiden av Nedre Rælingsvei mot rundkjøringen er det sluk og sandfang som sannsynligvis er 
tilkoblet overvannsledningene. Det planlegges å erstatte eksisterende sandfang og plassering tilpasses ny 
kantsteinslinje.  
 

2.6 VA-Planlagte anlegg 

Overvann fra veien fordrøyes i grøft langs GS-vei. Nye stikkledninger er planlagt slik at overløp ledes 
gjennom 4 stk. 300 mm stikkrenne. På grunn av prosjektert utvidelse av vei, eksisterende sandfang erstattes 
og plassering tilpasses ny kantstein.  

3 Dimensjoneringsgrunnlag 

3.1 Nedbørdata 

Tabell 2 viser nedbørdata for ulike gjentaksintervall og regnvarigheter. 

Tabell 2: Nedbørdata for Oslo (Blindern nedbørstasjon, SN18701) 

 

3.2 Arealfordeling og avrenningskoeffisienter  

Midlere avrenningskoeffisient er beregnet etter formel 1 for områder bestående av flere arealtyper.   

𝐶𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒 =
𝐴1 ∙ 𝐶1 + 𝐴2 ∙ 𝐶2 + 𝐴𝑛 ∙ 𝐶𝑛

𝐴𝑇

      (1) 

Tabell 3 viser omtrentlig arealfordeling og midlere avrenningskoeffisient for tiltaket.  

Tabell 3 Arealfordeling ny situasjon 

Nedbørfelt 

Overflatetype Areal (m2) Avrenningskoeffisient Areal redusert (m2) 

Asfaltert vei, gs-vei og 
gangvei 

3590 0,8 2872 

Grøntrabatt 3082 0,2 616 

Totalt 6672 0,52 3488 
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3.3 Maksimal avrenning og avrenningsvolum ny situasjon 

Det er forutsett at maksimal vannføring opptrer når regnvarigheten tr er lik konsentrasjonstiden tk. 

Konsentrasjonstid er definert som tiden overvannet bruker fra nedbørfeltets1 ytterkant til definert utløp.  

konsentrasjonstiden tk er estimert til 10 minutter.  

Maksimal vannføring er beregnet med formel 2 (Ødegaard, 2014).2 Formelen er benyttet for å undersøke 

hvor mye av overvannet som akkumuleres innad i tiltaket som vil kunne håndteres av grøntområder langs 

tiltaket. For beregning det benyttet klimafaktor 1,5.  

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑓      (2)    

Det er beregnet en konsentrasjonstid for fremtidig situasjon på 10 min, tilsvarende som for eksisterende 

situasjon. Beregnet maksimal avrenning for ny planlagt situasjon er beregnet til å være: 

- 114,8 l/s ved en 10-års nedbørshendelse (inkludert klimafaktor).  

-  130,7 l/s ved en 20-års nedbørshendelse (inkludert klimafaktor). 

 

 

Figur 7. Maksimal avrenning for ny situasjon. 

Maksimal avrenning fra flatene er høyere for planlagt situasjon sammenlignet med eksisterende innad i 

tiltaksområdet på grunn av prosjektert utvidelse av veiareal. Maksimal avrenning er også beregnet med 

klimapåslag lik 50% for planlagt situasjon i motsetning til eksisterende. 

Selv om maksimal avrenning er høyere sammenlignet med eksisterende situasjon, vil de nye tiltakene i 

området kunne håndtere økningen i overvannet som kommer fra veien og utvidelse av veien, der 

klimatpåslaget nevnt over er tatt med i beregningen. Se beregning i kapittel 4.1. 

Følgende figur viser den planlagte situasjonens avrenningsvolum. 

 
1 Nedbørfelt er et geografisk avgrenset område med avrenning til et felles utløp (Ødegaard, 2014).  

2 C, i, A og Kf angir henholdsvis avrenningskoeffisient, intensitet, avrenningsareal og klimafaktor. 
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Figur 8.  Avrenningsvolum for planlagt situasjon. 

 

4 Overvannshåndtering ny situasjon   

 

4.1 Kort om tiltaket 

Overvannet vil håndteres i langsgående grøntarealer på østsiden av veien og i infiltrasjonssandfang. Grønt-

rabattene og grønt-arealene vil være gresskledde, med høyt gress og trær nær resipienten. Overvann 

fordrøyes i grøft langs GS-vei. Overløp ledes gjennom 4 stk. 300 mm stikkrenner, hvor 3 av dem er tilkoblet 

infiltrasjonssandfang med kuppelrist. Herfra vil vannet infiltreres i grøntområdene. 

For å håndtere et avrenningsvolum på 141m3 planlegges følgende VA-tiltak (se tegninger G001, F001 og 

F002): 
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- Drensgrøft mellom fv120 Nedre Rælingsveg veiprofil 50 og 140 og GS vei. Prosjektert grøft er 2,2m bred 

og 0,6m dyp, med 30% porøsitet. Dette VA-tiltaket kan håndtere 47 m3.  

 

Figur 9. Prosjektert drensgrøft (47m3) 

- Mellom fv120 Nedre Rælingsveg veiprofil 160 og 190 og GS vei. Prosjektert drensgrøft med bredde 

2,2m, dybde 0,5m og 30% porøsitet kan håndtere 11m3. Det er også beregnet noe fordrøyning gjennom 

oppstuving i sidegrøften til GS vei på 33m3. 

 

Figur 10. Prosjektert drensgrøft (33m3) 

- Infiltrasjon-sandfang vil kunne fordrøye, både inn i kummen selv og i drenerende masse rundt, totalt 

50m3 for alle sandfang.  
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Summen av planlagt fordrøyningsvolum i prosjekterte VA-tiltak er 141m3, som dekker nødvendig 

fordøyningsbehov for tiltaksområdet (Figur 8). 

Overvannet som ikke når grønt-rabattene vil ledes mot infiltrasjonssandfangen ISF1 og ISF2 langs 

kantsteinslinja, som vist i VA-planen G001. Infiltrasjonssandfang vil ha kantsteinssluk. Der 

infiltrasjonssandfang kommer i konflikt med eksisterende VA-ledninger eller annen teknisk infrastruktur vil det 

benyttes hjelpesluk tilknyttet sandfang. Infiltrasjonssandfanget vil ha tilknyttede drensledninger som skal ha 

slissene ned for å legge til rette for infiltrasjon til grunnen. 

4.5 Rensing av overvannet 

Overvannet som akkumuleres innad i tiltaket vil bestå av veivann og vil dermed kunne inneholde 

forurensninger som partikler, tungmetaller, næringssalter og salt fra veidrift. Infiltrasjon fra de gresskledde 

grønt-arealene vil virke positivt på rensing av veivannet før det når resipienten Nitelva. Siden det benyttes 

infiltrasjonssandfang, vil også infiltrasjon til grunnen forbedres. Dette vil være svært positivt for renseeffekten 

av overvannet.  

5 Oppsummering og konklusjon 

Overvannet håndteres åpent og lokalt i grøntarealer, drensgrøfter og infiltrasjonssandfang.  

Selv om maksimal avrenning er høyere sammenlignet med eksisterende situasjon, grøntarealene og 

drensgrøfter vil kunne magasinere og infiltrere alt overvannet som akkumuleres innenfor tiltaket.  

Dagens flomvei blir opprettholdt slik den er i dag. 
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