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Vurdering av eksisterende kulvert ved Leikvoll
På oppdrag for Gjerdrum og Skedsmo kommune arbeider Sweco med detaljreguleringsplan for
gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll. Vegen skal legges på vestsiden av FV120.
Dette medfører utfylling enkelte steder, blant annet på Leikvoll, hvor det i dag er en
overvannskulvert under veien. Dette notatet går gjennom kapasitet og tilstand til kulverten, og
foreslår tiltak for å bedre kapasitet og tilstand.

Beskrivelse av kulverten
Kulverten leder vann fra Skedsmokorset og områder sør for FV120 under veien til nordsiden av
FV120. Kulverten er steinsatt, med ukjent tverrsnitt. Innløpet består av et sirkulært plastrør med
indre diameter 800 mm, med utstikkende rørende (Figur 1). Plastrøret er ca. 3 m langt, før
overgang til steinsatt kulvert (Figur 2). Det antas at innløpsrøret ligger med minimum 5 ‰ fall
(på befaring ble det observert fallende vannspeil innover i kulverten); det er da innløpet som
bestemmer kapasiteten til kulverten. Ved innløpstype lik utstikkende rørende med innvendig
diameter 800 mm kan kapasiteten på innløpt forventes å være i størrelsesorden 650 m3/s (VAmiljøblad nr. 64).
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Ved befaring av kulverten var det ikke mulig å sjekke hvor stort tverrsnittet på den steinsatte
delen er, siden dette er innenfor innløpsrøret. Det antas på bakgrunn i visuell inspeksjon at
tverrsnittet i den steinsatte delen er noe større enn innløpsrøret. Innløpsrøret (av plastikk) treffer
steinkulverten på skrått, slik at det blir en liten sving i kulverten ved overgang fra innløpsrør til
steinkulvert.

Figur 1: Innløpet.
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Figur 2: Innløpsrøret. Lengst inn skimtes overgang til steinkulvert (svinger mot venstre).

Ved utløpet av kulverten er det satt ut betongblokker for å holde åpningen åpen (Figur 3). Disse
har etter hvert flyttet seg/veltet; utløpet har delvis kollapset. Det ser også ut til at den steinsatte
delen av kulverten har kollapset i nærheten av utløpet, da det skimtes steinblokker som
blokkerer lysåpningen (Figur 4). Disse er av samme type som etter innløpsrøret. Lysåpningen
ved utløpet ser ut til å være i størrelsesorden 20 x 80 cm, noe som tilsvarer 0,16 m2. Dette gjør
den hydrauliske kapasiteten til kulverten svært begrenset, anslagsvis rundt 200 l/s. Til
sammenligning har innløpsrøret et tverrsnitt på 0,5 m2 og en kapasitet på rundt 650 l/s.
Ved både innløpet og utløpet var det tegn til erosjon og små ras i skråningen opp mot FV120.
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Figur 3: Utløpet på kulverten består av betongelementer som delvis har kollapset.
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Figur 4: Bildet er tatt fra utløpet og innover i kulverten. Bildet viser overgang mellom steinkulvert og
betongelementer i utløpet. Det er tydelige tegn på at elementene og steiner i kulverten har sklidd ut, og nå
blokkerer for vannet. Innerst er det også en rot som går gjennom kulverten.
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Dimensjonerende vannføring
Statens vegvesens håndbok N200 sier at kulverter på tvers av veien skal dimensjoneres etter
200-årsregn når veien ikke har omkjøringsmulighet. Dette er derfor lagt til grunn i beregningene
som følger. Det er gjort enkle beregninger av avrenning til kulverten og kapasitet for å kunne si
noe om kulvertens kapasitet.
Nedbørsfeltet som gir avrenning til kulverten er hentet ut fra verktøyet Nedbørfelt- og
vannføringsindeksanalyse (NEVINA) fra NVE Figur 6. Dataene ble manuelt kontrollert opp mot
høydekurver i kartet. I tillegg ble det hentet inn informasjon om overvannsnettet på
Skedsmokorset, slik at den urbane avrenningen er med der det er aktuelt.
Beregningen fra NEVINA oppgir 200-årsflom til 3,7 m3/s for dagens situasjon, og 5,2 m3/s med
klimafaktor lik 1,4.
For å vurdere avrenningen er det også gjort en beregning med den rasjonelle formel. Det er
brukt nedbørsdata (IVF-kurver) fra Gardermoen målestasjon (4781). Det ble benyttet en
klimafaktor på 1,4 for å ta hensyn til økt nedbør på grunn av klimaendringer. Nedbørsfeltet ble
gitt avrenningsfaktor på 0,4, jf. Norsk vann rapport nr. 162. Konsentrasjonstiden for feltet ble
beregnet til 205 minutter (formel for naturlige områder, Håndbok N200). Selv om deler av feltet
er urbant og utbygd med overvannsnett, ble det valgt å beregne med 205 minutter, da det ved
svært kraftige regn vil hovedsakelig være overflateavrenning. Den rasjonelle formel gir da en
maksimalavrenning til kulverten på 2,5 m3/s for 200-årsregn for dagens situasjon, og 3,5 m3/s
med klimafaktor lik 1,4.
For å ta unna 3,5 m3/s må vi ha kulvert med indre diameter 1600 mm. Det anbefales å bygge
med vingemur på innløpet for å redusere erosjon i området. For å ta unna 5,2 m3/s må kulverten
ha indre diameter 2000 mm med samme innløpsarrangement. Både beregning av avrenningen
og dimensjonering av kulverten må gjøres grundig i detaljprosjekteringen.
Øverst i nedbørsfeltet til kulverten er det urbant område. Deler av bebyggelsen rundt
Skedsmokorset har avrenning til bekken som senere skal gjennom kulverten. Før kulverten
under FV120 går vannet gjennom en annen kulvert, som ligger under jordet sør for FV120 på
Leikvoll (Figur 5). Denne kulverten har en diameter på rundt 500 mm, og det antas at den vil
være begrensende for hvor mye vann som tilføres til kulverten under Fv120. Ved ekstreme regn
kan vannet likevel strømme på overflaten, siden jordet som ligger over kulverten bare er to
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meter høyere enn kulverten. Vannføringen til kulvert under FV120 vil da øke betraktelig, og det
er viktig at det ikke er utilsiktede begrensninger i vassdraget.

Figur 5: Kulvert under jordet sør for/oppstrøms FV120 er markert med rødt.

I fremtiden kan det være aktuelt å oppgradere kulverten under jordet, eventuelt åpne bekken.
Vannføringen til kulvert under FV120 vil da øke betraktelig også under regnhendelser med
lavere intensitet enn ekstreme regn.
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Figur 6: Nedbørsfelt for kulvert.
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Mulige tiltak
Det kan aksepteres at det blir stående noe vann (1-2 m) over innløpet til kulverten, da det ikke
er noe infrastruktur som oversvømmes. Om det er ønskelig å bruke dette arealet som
fordrøyningsbasseng/-volum, må skråningen opp mot FV120 sikres, for eksempel ved å legge
på et tett lag (leire), og plastre med steiner. Dette sikrer mot utvasking og graving i skråningen.
Om vannstanden blir mer enn 2 m over bunn bekk vil veien inn til Gjerdrumsveien 136 – 142
oversvømmes.
Beholde dagens kulvert, sanere utløpet
Det er mulig å forlenge kulverten ved å grave inn fra nordsiden og sanerer utløpet. Kapasiteten
til kulverten vil da være som i dag, altså sterkt underdimensjonert i forhold til kravet om 200årsregn fra Statens vegvesen. Sannsynligvis må sørgående på FV120 sperres for å sikre
tilgang for anleggsarbeid. Ved utfylling for den nye G/S-veien forlenges kulverten. Tiltaket
forutsetter at det ikke er andre utglidninger i kulverten som ikke ble sett på befaring.
Ved å beholde dagens kulvert endres ikke de hydrauliske forholdene i bekken i forhold til da
kulverten var ny. Ulempen er at kulverten er underdimensjonert, den kan maksimalt ta unna et
2-årsregn i dag (670 l/s, uten klimafaktor). Dette fører til at veien til Gjerdrumsveien 136 – 142
vil stå under vann statistisk sett hvert 2. år. Ved en fremtidig oppgradering av kulverten frem til
stikkveien til de nevnte boligene, eller en gjenåpning av bekken, vil vannføringen til kulverten
under Fv120 øke betraktelig. Det vil da være uheldig om denne er en flaskehals i vassdraget.
Det anbefales derfor ikke å beholde dagens kulvert. Ettersom det likevel må gjøres tiltak,
anbefales det å anlegge en ny kulvert med tilstrekkelig kapasitet.
Grave og anlegge ny kulvert
Det er mulig, men ikke ønskelig, å legge en ny kulvert ved å grave opp veien. Det må da legges
en ekstra bred fylling på nordsiden av Fv120, som fungerer som omkjøringsvei mens det graves
i veien. Gravearbeidet utføres da etappevis: det graves inn til veien fra nord, legges ny kulvert i
nord, fylles igjen og lages omkjøring over fyllingen, veien graves ut fra sør, det legges ny kulvert
her som kobles på den i nord. Kulverten kan da legges så stor som nødvendig.

9 (12)
NOTAT

19/12/2016

FT p:\221\24354001 detaljregulering for ny gs-veg klampenborg - leikvoll\08 rapporter\01 rapporter\overvann\vurdering av kulvert.docx

Tunellering
Den mest skånsomme metoden for å anlegge en ny kulvert under veien er å benytte gravefrie
løsninger (No-Dig). For å undersøke om en slik løsning er mulig, kontaktet Sweco
entreprenøren Olimb AS. Olimb AS ved Øystein Olimb sier at det er mulig å tunellere gjennom
en slik veifylling. Ved tunellering presses røret inn med åpen ende, og masser tas ut
fortløpende. Det anlegges da en ny kulvert uten å grave opp veien. Tunnelering vil være lettere
å gjøre for ett stort rør fremfor to små, da det er enklere å ta ut hindringer (f.eks. steiner)
gjennom røret jo større røret er. Det antas at det ligger store steiner i veifyllinga, se Figur 7.
Til tunellering trengs det en grop på den ene siden som er 3,5 x 11 m stor, for å få plass til
maskiner og rørelementer. Denne må spuntes, for å gi nødvendig motspenn. På andre siden av
veien trengs det minst 6 m langt område til å ta ut «startrøret» når rørene har kommet helt
gjennom.
Grovt kostnadsestimat for tunellering gjennom Fv120:
Startgrop kr 100.000.
Rigg-kostnad kr 150.000
Pris for tunellering 30.000 – 35.000 kr/m for 2000 mm betongrør. Prisen antas å ikke
være vesentlig billigere for 1600 mm. Det er ca. 35 m gjennom eksisterende fylling.
Sum anslag kostnader: 1.300.000 kr for 1600 mm, 1.500.000 kr for 2000 mm.
Uforutsette hendelser/legemer i traseen kan gjøre tiltaket dyrere. F.eks. vil dårlige grunnforhold
rundt riggplassen kunne gi høyere anleggskostnader. Ekstra rørlengde og arbeid i forbindelse
med skjøt under fremdig fylling for G/S-vei kommer i tillegg.
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Figur 7: Det er store steiner i vegfyllinga.

Forhold nedstrøms kulverten
Kulvert under Byvegen (v/ nr. 65) lenger nedstrøms er stor (1000 mm hovedløp og 600 mm
overløp). Ved en ev. oversvømmelse her vil det kunne gå utover huset (nr. 65). En
kapastitesøkning under Fv120 kan føre til økte flomproblemer nedstrøms, om vannføringen som
slippes gjennom kulverten under Fv120 overstiger det kulverten under Byvegen kan ta unna.
Forhold lenger nedstrøms enn Byvegen ble ikke vurdert. Økt vannføring under Fv120 kan skape
problemer også lenger nedstrøms dersom denne overstiger vassdragets kapasitet.
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Oppsummering
Dagens kulvert er i dårlig forvatning, og en forlengelse av kulverten vil ikke være mulig uten å
gjøre omfattende gravearbeider på nordsiden av Fv120. Kulverten er underdimensjonert i
henhold til gjeldende krav (200-årsregn).
En oversvømmelse har ikke andre konsekvenser enn at avkjøringen til Gjerdrumsveien 136 –
142 oversvømmes. Kulvert lenger oppstrøms (under jorde, frem til avkjøring til Gjerdrumsveien
136 – 142) har lavere kapasitet enn kulverten under Fv120. Kulverten som ligger lenger
nedstrøms har bedre kapasitet enn dagens kulvert under Fv120.. Det bør derfor vurderes om
det skal legges en ny kulvert.
Det er mulig å beholde dagens kulvert og innløp ved å rehabilitere utløpet. Dette krever
omfattende graving inn fra nordsiden. Ettersom det likevel må gjøres tiltak, anbefales det å
anlegge en ny kulvert med tilstrekkelig kapasitet.
Det er mulig å anlegge ny kulvert ved å grave opp veien og lage omkjøringsvei. Dette vil bli en
omfattende løsning med tanke på graving og utfordrende trafikkforhold. Denne løsningen
anbefales derfor ikke.
Det mest skånsomme tiltaket vil være å anelgge ny kulvert ved tunellering. Ved tunellering
presses røret inn med åpen ende, og masser tas ut fortløpende. Det anlegges da en ny kulvert
uten å grave opp veien. Dette er den anbefalte løsningen for å oppgradere kulverten.
Uansett valg av tiltak må tiltaket detaljprosjekteres i detaljprosjekteringsfasen for G/S-veien.
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