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OVERVANNSBEREGNINGER

1 BAKGRUNN
På vegne av Gamleveien 68-70 AS er det utført en beregning av overvannsmengder for 
aktuelt område før og etter utbygging.  

Uansett vil avrenning fra området overstige kommunens krav til maksimal tilførsel til 
overvannsnett på 5 l/s pr eiendom. For å tilfredsstille et slikt krav er det vanskelig å komme 
utenom å fordrøye overvann i et magasin med regulert påslipp til kommunalt overvannsnett, 
selv om lokal fordrøyning i grøfter og bed, og infiltrasjon i løsmasser vil kunne holde igjen 
betydelige vannmengder med riktig utforming av grøntområder og dekker. 

Spir Arkitekter ved Arthur Botten har også bistått med beregning av arealer og har vært vår 
kontaktperson i oppdraget.

2 DIMENSJONERENDE SPISSAVRENNING
Planområdet har et totalt areal på vel 12 da. Av dette arealet er 2,4 da et skogsområde som 
ikke skal bygges ut. Det aller meste av denne delen drenerer i dag mot øst, det vil si bort fra 
området som skal bygges ut. Dette området vil derfor ikke være berørt av utbygging og 
planlagt utbygging vil heller ikke motta overvann herfra. Denne delen av planområdet må 
derfor holdes utenom beregninger av overvannsmengder.

Diagonal lengde fra høyeste til laveste punkt er ca. 130 m med en høydeforskjell på 6 m, noe 
som gir en gjennomsnittlig helning på 45 ‰. 

Spissavrenning (Q) kan beregnes med fra områdets areal (A) dimensjonerende 
nedbørsintensitet (I), avrenningsfaktor (φ) og klimafaktor. Til dette brukes den rasjonelle 
formel:

𝑄 = 𝐼 × 𝐴 × 𝜑 × 𝑘𝑓

Arealer og avrenningsfaktor for ny og eksisterende situasjon er vist i Tabell 1 og Tabell 2.  
Klimafaktor er en størrelse som introduseres for å ta høyde for framtidig økning i 
nedbørintensitet på grunn av klimaendringer.  

Dimensjonerende nedbørsintensitet bestemmes ut fra nedbørsstatisktikk i form av Intensitet 
varighet frekvens (IVF) kurver.  Varighet for dimensjonerende nedbørshendelse er lik 
tilrenningstid for nedbørsfeltet.  
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Tilrenningstid kan bestemmes ved hjelp av nomogram som vist i Figur 1, og viser at 
dimensjonerende varighet for vårt felt vil være ca. 10 minutter.

Tabell 1 Arealer og avrenningsfaktorer, ved eksisterende situasjon

Arealer Avr.koef. φ Areal (m2) Redusert areal A×φ (m2)
Tak 0.9 4000 3600
Asfalt 0.7 4000 3600
Grønne flater, skog, plen: 0.4 2000 800
Totalt (sum el. snitt) 0.80 10 000 8000

Tabell 2 Arealer og avrenningsfaktorer ved ny situasjon

Arealer Avr.koef. φ Areal (m2) Redusert areal A×φ (m2)
Tak 0.9 3360 3024
Asfalt 0.7 2740 1918
Grønne flater, skog, plen: 0.4 3900 1170
Totalt (sum el. snitt) 0.65 10 000 6502

Figur 1 Nomogram for beregning av tilrenningstid, på bakgrunn av tilrenningslengde, fall og gjennomsnittlig 
avrenningsfaktor. Rød strek viser vårt felt. (Kilde: «Design and construction of sanitary and storm sewers», 
American Society of Civil Engineers, 1970)

Nedbørsintensitet for en hendelse med varighet 10 min og 20 års gjentaksintervall ved 
Gardermoen målestasjon på 239.7 l/s ha (lastet ned fra http://eklima.no 25.3.2015). 
Avrenning fra området ved en nedbørshendelse med 20 års returperiode, før og etter 
utbygging med en klimafaktor kf = 1.5, vil derfor være

𝑄𝑒𝑘𝑠 = 239.7𝑙 𝑠ℎ𝑎 × 1.0 ℎ𝑎 × 0.80 × 1.5 = 192 𝑙/𝑠

𝑄𝑛𝑦 = 239.7𝑙 𝑠ℎ𝑎 × 1.0 ℎ𝑎 × 0.65 × 1.5 = 156 𝑙/𝑠
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Tilsvarende tall for ekstremnedbør, det vil si ved 200 års returperiode vil være:

𝑄𝑒𝑘𝑠 = 355.5𝑙 𝑠ℎ𝑎 × 1.0 ℎ𝑎 × 0.80 × 1.5 = 268 𝑙/𝑠

𝑄𝑛𝑦 = 355.5𝑙 𝑠ℎ𝑎 × 1.0 ℎ𝑎 × 0.65 × 1.5 = 218 𝑙/𝑠

Planlagt utbygging vil altså redusere avrenning av overvann sammenligna med om området 
blir stående. 

Disse beregningene tar ikke høyde for at man ved planlegging av nytt område iverksetter 
tiltak for å redusere avrenning.  Dette kan være tiltak som fremmer infiltrasjon og 
fordampning av overvann, eller øker tilrenningstida.

3 FORDRØYNINGSMAGASIN FOR Å REDUSERE TILFØRESEL 
TIL OFFENTLIG OVERVANNSLEDNING

Utbyggingsområdet er i dag bebygd og består av en stor asfaltert plass og takarealer som 
drenerer direkte til kommunal overvannsnett uten noen form for fordrøyning.  Fra Lørenskog 
kommune har vi fått oppgitt at tillatt påslippsmengde til offentlig overvannsledning etter 
utbygging vil være 5 l/s for hele eiendommen.  Dette er langt lavere enn eksisterende 
situasjon, og vil kreve omfattende tiltak både i form av at utomhusplanen utformes for å lede 
mest mulig vann ned i løsmasser, samt fordrøyning på overflata i grøfter og bed, samt et 
nedgravd fordrøyningsmagasin.

Med arealene fra Tabell 2, og IVF-kurve kan man beregne nødvendig fordrøyningsvolum, 
ved hjelp av regnenvelopmetoden.  Resultatet av en slik beregning er vist i Figur 2. Her er 
det beregnet volum dimensjonert for både 10 og 20 års returperiode (begge med klimafaktor 
1.5).  Hvilket kriteria som skal benyttes avhenger av hvor store skader man risikerer om 
magasinets overløp tas i bruk.  Det er verdt å merke seg at dette magasinet ikke bare vil 
redusere avrenning fra korte intense regnbygene.  Det vil faktisk være regnperioden med 12 
timers varighet som er dimensjonerende for magasinet. At så lange perioder vil være 
dimensjonerende, er normalt når maksimal utslippsmengde settes lavt. Dette 
fordrøyningsmagasinet kan plasseres under fellesarealet i sør-vestre hjørnet av 
eiendommen.  Plassering av nedgravd magasin er illustrert i Figur 3. Beregningene viser at 
det kreves magasinvolum på 200 m3.
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Figur 2 Nødvendig magasinvolum for tilbakeholdelse av overvann for nedbørstilfeller med 10 og 20 års 
gjentaksintervall.

Figur 3 Plassering av lukket fordrøyningsmagasin, (turkis)  Innenfor dette arealet er det gode muligheter for å 
plassere et fordrøyningsmagasin med tilstrekkelig volum.

4 ANDRE TILTAK FOR Å REDUSERE MAGASINVOLUM
Beregnet og illustrert magasinvolum har en dimensjon som gjør at det ikke gjøres andre 
spesielle tiltak for å holde seg under kravet om maksimal påslippsmengde. For å tilfredsstille 
krav og ønsker om en grønn/åpen overvannshåndtering, bør det etableres tiltak som 
plasseres nærmere oppsamlingspunkt for overvann. Siden planprosessen fortsatt er på et 
tidlig stadium, er det ikke hensiktsmessig å foreslå detaljert utforming av slike tiltak. For å 
kvantifisere effekten av slike tiltak er det nødvendig høyere med detaljnivå, samt mer 
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informasjon om tykkelsen for løsmasser og permeabiliteten til grunnen.  Vi velger derfor 
å beskrive enkelte tiltak for å handtere overvann lokalt på et generelt grunnlag.  Vi vil 
fokusere på et utvalg metoder som kan være aktuelle for dettet feltet.

Infiltrasjon i grunnen

Området ligger på fjell, noe som normalt vil tilsi at infiltrasjonskapasiteten er lav.  Dersom det 
er tilstrekkelig med sprekker i fjellet vil noe vann kunne infiltrere.  Dette bør undersøkes 
nærmere, før detaljprosjektering av området. Dersom det skulle vise seg at noe vann som 
føres ned i løsmassene vil trenge videre ned i grunnen, reduserer det behovet for 
fordrøyningsvolum.  Den totale årlige belastningen på overvannet vil også reduseres.  Vi 
anbefaler derfor en at det foretas en hydrogeologisk vurdering av området for avklare 
mulighetene for infiltrasjon av overvann.

Lokal fordrøyning i stein- og pukkmagasin

Selv om infiltrasjonskapasiteten nedover i fjellet skulle vise seg å være begrenset kan 
løsmasser i lagene over fjellet fungere som fordrøyningsmagasin. Det bør anlegges 
tilstrekkelig løsmasser over fjell for vekstlag, forsterkningslag under veidekker, drenerende 
masser rundt veggliv.  Dersom det legges et 10 cm lag med pukk over så å si hele området, 
vil dette ha en kapasitet til å fordrøye 30 mm nedbør, noe som tilsvarer regn med 6 timers 
varighet med 20 års returperiode.  Over 9 da ubebygde områder utgjør dette 270 m3 
porevolum. I tillegg kommer løsmasser rundt parkeringskjellere og fordrøyning i vekstlag. 

Lokal fordrøyning i grøfter og bed

Ved å anlegge grøfter langs veiene og anlegge bed i forsenkninger kan dette bidra til 
betydelige fordrøyningsvolum. Taknedløp kan med fordel føres ned i slike bed. Sluk bør 
plasseres slik at de ikke trer i funksjon før de nedsenka områdene er fylt opp. Dersom det 
legges grunne grøfter langs 150 m av internveiene hvor det i snitt kan stå 20 cm vann over 
50 cm bredde, vil dette tilføre 15 m3 volum, hvor vannet fra korte intense regnskyll fordrøyes 
inntil det infiltrerer nedover i løsmassene. 

Fordrøyning på tak

Grønne tak er effektive tiltak for å redusere maksimal spissavrenning fra takflater, men det 
totale volumet som holdes igjen er svært begrenset. Det er utført eksperimenter utført med 
sedumtak. De viser at spissavrenning for korte nedbørshendelser kan reduseres opp mot 
60%. Likevel er den totale tilbakeholding på ca. 10-20 mm, forutsatt at taket er tørt i 
utgangspunktet. Med de krav til reduksjon påslippsmengder vi står ovenfor i dette prosjektet 
vil derfor ikke sedumtak gi signifikante bidrag. Det kan likevel være verdt å vurdere grønne 
tak av helt andre grunner, som estetikk og rekreasjon (takhager), og redusert kjølebehov i 
bygget.

Det er også kommet løsninger for «blå tak» som kan magasinere betydelige mengder på 
taket.  I områder med begrensa muligheter for nedgravde magasin kan dette være en effektiv 
plassering av fordrøyningsvolum.
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5 AVRENNINGSMØNSTER PÅ OVERFLATE
Planområdet ligger på en høyde så flomvann fra ovenforliggende områder er ikke en aktuell 
problemstilling.  Når området planlegges i detalj skal krav i byggeforskrifter sikre at bygg 
plasseres og utformes slik at det ikke oppstår vannskader ved store nedbørsmengder eller 
øvrig overvannssystem ikke fungerer. Det bør derfor foreligge en plan for hvor vannet vil ta 
veien hvis dette skjer.  Forslag til fallretninger er illustrert i Figur 4.

Figur 4 Avrenningsretninger på overflata. Området som ikke skal bygges ut er en haug hvor vannet stort sett vil 
renne.  Utbyggingsområdet bør falle slakt ned mot sør-vestre hjørne, samme sted hvor fordrøyningsmagasin er 
foreslått plassert. 

6 KONKLUSJON
Det er fra Lørenskog kommune stilt krav om 98% reduksjon av total spissavrenning fra 
området ved dimensjonerende nedbør. Vi har her vist at det er realistisk å løse dette ved 
hjelp av et fordrøyningsvolum i størrelsesorden 200 m3.  Dette volumet må fordeles mellom 
løsmasser i grøntområder, grøfter og bed på overflatene og i form av et nedgravd magasin 
som kan plasseres under fellesområde i sør-vestre hjørne av område.  Vi har vist at ved å 
legge drenerende masser under vekstlag og veier, vil det være tilstrekkelige volum til å 
fordrøye overvann fra uteområdene.  Takvann vil ofte være krevende å føre ut på overflata 
på en måte som fungerer både sommer- og vinterstid, og må tillates ført til nedgravde 
magasin.

Vi foreslår derfor bestemmelser forankra på 3-leddstrateigen.  Det vil si at vann fra 
overflatene skal ledes til permeable flater og ledes til løsmasser i grunnen, og at sluk skal 
plasseres slik at de kun trer i kraft i perioder der infiltrasjonskapasiteten overskrides, enten 
det er på grunn av ekstrem nedbør, frost i bakken eller snøopplag. Vann fra takflater og sluk 
ledes til nedgravd magasin i nord-østre hjørne av området.  For å anlegge et 200 m3 volum 
med kassettmagasin på 1,2 meter dybde (hver kassett er 60 cm høy) trenger man 170 m2, 
mens et magasin på 1.8 m dybde vil kreve 112 m2. I det aktuelle hjørnet er det tilgjengelig 
areal på om lag ca. 250-350 m2, hvor det kan graves ned et kassettmagasin uten at det 
medfører omfattende fjellsprenging. 


