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Bakgrunn
Gjerdrum kommune regulerer FV120 gjennom Ask sentrum. Veien utvides og det lages gang-

og sykkelfelt. For å skille gang- og sykkelfelt fra veibanen etableres det rabatter. Sweco har i

dette notatet utredet konsekvenser for overvannshåndteringen i området og kommer med

forslag til løsninger. Hovedprinsippet i VA-norm for Gjerdrum kommune er at overvann skal

behandles «etter prinsippet om lokal overvannshåndtering med infiltrasjon, eventuell

fordrøyning og bruk av naturlige vannveier.» Dette prinsippet følges med de løsningene vi

foreslår.

Dagens situasjon
I dag ledes overvannet fra sentrum til gatesluk og lukkede rør i bakken. Vannet ledes ut i

Tistilbekken vest for sentrum. Det er mange grønne rabatter langs fylkesveien, men flere av

disse har stor helning, slik at vannet renner av og ikke fordrøyes/infiltreres (Figur 1).

For å kunne regne ut areal av eksisterende tette flater i veiarealet er det nødvendig å regne

asfalterte flater (veibane, gang-/sykkelvei) sammen med rabattene/grønne rabatter. Arealet er

gitt en gjennomsnittlig avrenningskoeffisient på 0,7. Alt veiarealet innenfor området som

reguleres er tatt med, men ikke stikkveier som ikke berøres.
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Figur 1: Enkelte av dagens rabatter er dårlig egnet for infiltrasjon og fordrøyning på grunn av fall (Bilde fra
Google Streetview, oktober 2010).

Fremtidig situasjon
Deler av busstasjonen gjøres om til park. Grøntområdet øst for busstasjonen utformes slik at

det tar hånd om overvannet fra eget område, f.eks. i regnbed eller tilsvarende. Denne parken,

på 3,5 daa, går da fra en avrenningskoeffisient på 0,7 til 0.

Reguleringsplanen viser størrelsen av områder som settes av til veiareal og rabatter. Det nye

veiarealet med rabatter (ikke inkl. busstasjon og park) utgjør ca. 21 daa. Samme antagelsene i

utregningene som for dagen situasjon gjøres her (rabatter og asfalterte flater ses på under ett,

med en gjennomsnittlig avrenningskoeffisient på 0,7). Fremtidig busstasjonen er om lag 2,7

daa, med en avrenningskoeffisient på 0,9. Arealet for hele området som er inkludert i

overvannsberegningene er 27 daa (inkl. busstasjon og park). Gjennomsnittlig

avrenningskoeffisient er 0,63.

Dimensjonerende nedbør
Til å finne dimensjonerende nedbør benytter vi regndata fra Gardermoen målestasjon, levert av

meteorologisk institutt. Vi benytter en klimafaktor på 1,5 for å ta høyde for fremtidige

klimaendringer (mer intensiv nedbør). Konsentrasjonstiden settes til 5 minutter for

gateområdene.
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Fv120 har omkjøringsmulighet via Nystulia/Brådalsgutua. Vi benytter derfor 50 år som

gjentaksintervall for regn, jf. Statens vegvesens håndbok N200, side 123. Ved regn med

gjentaksintervall over dette, ledes vannet i flomveien, se eget kapittel om flomvannshåndtering.

Prinsipper for overvannshåndtering
Veien bygges med takfall mot rabattene. Fortau og sykkelfelt bygges med ensidig fall mot

rabattene. Veien og midtrabatten er skilt med kantstein, slik at vannet ledes inn i sandfang og

ikke til overflaten i rabattene. Overvann fra fortau og sykkelfelt ledes til overflaten på rabattene.

Det plasseres også noen sandfang i rabattene, for å ta opp smeltevann og vann som ikke

infiltreres gjennom vegetasjonslaget. Et typisk gatetverrsnitt er vist i Figur 2.

Overvann fra fortau og sykkelfelt ledes direkte til rabattene, uten hindringer (som kantstein e.l.).

Kantstein kan plasseres mellom sykkelfelt og rabatt, så lenge denne er nedsenket eller har

opphold slik at vannet kan renne gjennom. I rabattene infiltreres vannet gjennom overflaten.

Rabattene bør beplantes med hardføre planter som tåler mye vann. Trærne får tilgang på

vannet, og kan ta det opp i dagene etter regnet. Trær er viktige for overvannshåndteringen.

Sandfang som leder vann til rabattene bygges som infiltrasjonssandfang (prinsippskisse i Figur

3). Disse sandfangene infiltrerer vannet i velgradert sprengstein under rabattene via

drensledninger fra sandfangene. Vannet infiltrerer så etter hvert ned i de stedlige massene

under fyllingene. Dette er hovedprinsippet for tømming av fyllingene. Som en «nødløsning»

legges 160 mm drensledninger i bunnen av fyllingene slik at fyllingene tømmes selv om

Figur 2: Typisk fremtidig gatesnitt for Fv120 gjennom Ask sentrum. Sprengsteinsfylling under rabattene er ikke vist.
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infiltrasjonskapasiteten i de stedlige massene er liten. Fyllingene er dimensjonert for å holde

tilbake vann som om det ikke er infiltrasjon.

For å unngå at vann blir stående i veibanen, har infiltrasjonssandfangene nødoverløp til

kommunal overvannsledning. Nødoverløpet trer i kraft dersom sprengsteinsfyllingen allerede er

full, for eksempel ved kraftigere regn enn dimensjonerende regn eller om

infiltrasjonskapasiteten i drensledningene blir dårlige, pga. fortetting. Vannet i

omfyllingsmassene vil ikke stå høyere enn nødoverløpet til kommunal OV-ledning. Overvann fra

busstasjonen, hvor det ikke er grønne rabatter, ledes til ordinære sandfang, og

fordrøyningsmagasin under busstasjonen eller parken med utløp til kommunal OV-ledning, eller

til lokal overvannshåndtering i parken. Løsningen må prosjekteres i detaljprosjekteringsfasen.

Figur 3: Prinsippskisse infiltrasjonssandfang. Topp og rist tilpasses terreng/vei/kantstein (Illustrasjon:
Sweco).

Forurensning fra gater og veier er hovedsakelig forbundet med partikler. Disse holdes tilbake i

sandfangene. Vannet ledes så til infiltrasjon, slik at ikke forurensning som slipper ut av

sandfangene kommer ut i vassdraget nedstrøms Ask sentrum. Ved regn over dimensjonerende

gjentaksintervall vil det være den første delen av regnet som er mest forurenset. Denne holdes

tilbake i sandfangene. Når kapasiteten til sandfangene og infiltrasjonsmassene er nådd, vil det



5 (7)

NOTAT

DETALJREGULERING FOR DEL AV FV. 120 GJENNOM ASK SENTRUM

FT p:\221\16912001 detaljregulering for del av fv. 120 gjennom ask sentrum\08 rapporter\02 notater\va\v2.2 overvannshåndtering fv120 gjennom ask
sentrum.docx

være mindre forurensning i vannet som renner av på overflaten. Prinsippet med å infiltrere

regnvann i grunnen hjelper til med å opprettholde den naturlige vannbalansen i området.

Alle sandfang må tømmes for sand og andre partikler jevnlig for å opprettholde god drift, og å

unngå overløp. Ved tiltetting i drensledningen ut fra sandfanget kan dykkeren tas av og

drensledningen spyles.

Dimensjonering
Rabattene er 2,5 meter brede, og kan lages 15 cm dype. Total lengde av rabatter i

reguleringsområdet er 820 m. Å beregne tverrsnittsarealet over rabattene som en trekant gir et

konservativt estimat. Volum tilgjengelig på overflaten i rabattene er da 150 m3, forutsatt at alle

rabatter bygges slik at de kan holde tilbake vann. I detaljprosjekteringsfasen må det vurderes ut

ifra fall på veien om det er nødvendig å bygge terskler i rabattene for å unngå at rabattene

fungerer som bekker. Det vil være nødvendig med enkelte sandfang i rabattene for å kunne ta

unna smeltevann og i forbindelse med kryss og andre avbrytelser. Vannet fra disse

sandfangene ledes inn i fyllingen under rabattene.

Norsk vann rapport sier at sandfang skal dimensjoneres for 20 – 25 l/s pr. sandfang, men at

gatesluk ofte ikke har kapasitet på mer enn 15 l/s. Dette vil være dimensjonerende for antall

gatesluk som er nødvendig. Hjelpesluk kan kobles til sandfang for å utnytte kapasiteten i

sandfangene bedre (se Statens vegvesen håndbok N200, side 192).

Fra hvert infiltrasjonssandfang legges det en 160 mm drensledning ut i pukksteinsfyllingen for å

infiltrere vannet i toppen av massene. Der sandfangene ikke er i direkte tilknytning til rabattene,

kan det legges 160 mm overvannsrør frem til rabattene, før drensledningen. Total lengde av

rabatter med pukksteinsfylling under er 750 m. Om vi legger minimumsmålene i Figur 4 til grunn

for beregningene, og antar 30 % porevolum blir tilgjengelig volum i sprengssteinsfyllingene 500

m3.
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Figur 4: Eksempelmål for utforming av sprengsteinsfylling under rotsonen til trærne i rabatter. Infiltrasjon
skjer i toppen av dette laget.

Største vannføring fra feltet ved et 5-minuttersregn med 50 års gjentaksintervall vil være 950 l/s.

Ettersom gatesluk har en kapasitet på rundt 15 l/s, må det utplasseres ca. 65 sluk. Plasseringen

må gjøres i detaljprosjekteringen.

For utregning av fordrøyningsbehov legger vi til grunn en avrenning fra området som tilsvarer 1

l/s*da. Fra veiområdene blir dette 24 l/s. For å holde tilbake nok vann for å unngå overløp til

kommunalt nett på grunn av fulle sprengsteinsfyllinger ved et 50-årsregn, må det totalt være

560 m3 tilgjengelig volum i overvannsløsningene (i sprengsteinsfylling og over rabatter). Totalt

tilgjengelig volum er utregnet til å være 650 m3. En 160 mm drensledning med 10 ‰ fall har

kapasitet rundt 15 l/s. Ledningen bør legges mest mulig sammenhengende fra rabatt til rabatt,

slik at det ikke går 15 l/s fra hver rabatt, for å holde vannføringen ut av feltet nede. Avhengig av

utløpsarrangement og vannføring tar det 6 – 10 timer å tømme sprengsteinsfyllingene.

Løsmassene i Gjerdrum kommune er tykk marin avsetning (jf. NGUs løsmassekart).

Infiltrasjonskapasiteten i slike masser er i utgangspunktet liten. I detaljprosjekteringsfasen bør

det gjøres infiltrasjonstest av massene for å se hvor fort vannet infiltreres i bakken fra

sprengsteinsfyllingene. Infiltrasjonstesten må gjennomføres på nivå for bunn grøft.

Pukksteinsfyllingene er store nok til å holde tilbake et 50-årsregn, men må utformes slik at dette

tømmes raskt. Volumet på pukksteinsfyllingene kan reduseres ved detaljprosjektering dersom

det viser seg at infiltrasjonskapasiteten er god nok til å ta unna betydelige mengder vann mens

det regner. Det bør også vurderes om det er ytterligere behov for fordrøyning under fortau eller

veibane.
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Området rundt busstasjonen som håndteres med ordinære sandfang er 2,7 daa stort.

Fordrøyningsmagasinet som håndterer overvann fra dette område må være 100 m3 stort for å

holde tilbake vann slik at maksimal avrenning ikke overstiger 2,5 l/s. Valg av type

fordrøyningsmagasin (kassetter, pukkstein, betongrør) og utløpsanordning (virvelkammer,

strupet utløp) gjøres i detaljprosjekteringen.

Langs Asktorvet er det ikke planlagt rabatter. Overvann fra veiarealet på Asktorvet kan

håndteres i et 50 m3 stort fordrøyningsmagasin, for eksempel plassert under parken (tidligere

busstasjon).

Prinsipper for flomvannshåndtering
Ved regn som er kraftigere enn 50-årsregn må man sørge for å lede vannet trygt ut av området.

Veier legges med takfall mot rabattene, slik at vannet samles her. Vannet renner så i rabattene

gjennom området. På denne måten samler vannet seg i rabattene, slik at vei og fortau ikke

oversvømmes. Det er derfor viktig at rabattene er laveste punkt i veien, unntatt ved kryss hvor

vannet skal ledes inn i sidevei mot vest. Vann bør ledes ut flere steder mot vest, for å unngå

akkumulasjon av store vannmengder i veien. Kryss bør utføres slik at vann kan renne av mot

vest og ned til Tistilbekken, som beskrevet av Asplan Viak v/ Nina Syversen (2009, Plan for

overvannshåndtering i nedbørsfeltet til Tistilbekken og Brådalsbekken med vedlegg).


