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Kopi til:

Flom- og overvannsvurderinger detaljprosjektering MTV

1 Nedbørsdata

For vurderingene av overvannsanalysene er det tatt utgangspunkt i måledata fra Blindern. Analysene har
også vurdert måledata fra Gardermoen som en usikkerhetsanalyse mht måledataenes relevans for
Fjellhamarområdet.

Måledatene fra målestasjonen på Gardermoen viser lavere nedbørsintensitet ved dimensjonerende
nedbørstilfeller. I en tidligfasevurdering av flomkapasiteten har vi lagt til grunn bruk av måledata fra Blindern
for ekstra sikkerhet.
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2 Definering av nedbørsfelt og avrenningsfaktorer 

 

Utklipp fra scalgo er benyttet for å definere nedbørsfeltet til flomveien. Dette delarealet estimeres til 1,76 ha.  

Nedstrøms dette feltet legges det til grunn at fremtidig nedbørsfelt tilsvarer arealet mellom ny flerbrukshall og 
vei. Dette delarealet estimeres til 0,15 ha.  

Avrenningsfaktor settes til 1 ved vurdering av flomsituasjon, da det antas mettet grunn.  

Klimafaktor er satt til 1,5. 

Konsentrasjonstiden er satt til 5 minutter.  
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3 Vurdering av flomveiskapasiteten til regulert grøntrabatt langs MTV 

Vi har lagt følgende til grunn:  

• Bredde topp grøft: 4 m (ihht reguleringsplan) 
• Dybde: 0,2 m 
• Bredde bunn grøft: 2,9 m 
• Fall: 2,5 ‰ 

Kapasiteten til grøften er beregnet med Mannings formel. Det antyder en total kapasitet på 184 l/s.   
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4 Vurdering nedbørsmengder ved 200 års nedbørshendelse 

 

Ved dimensjonerende nedbørstilfelle definert i kap. 1 antyder beregningene en nedbørsmengde på 132,6 l/s.  

 

5 Konklusjon 

Regulert grøntrabatt langs MTV har kapasitet til å ivareta en trygg flomvei ved 200 års nedbørshendelse. 
Detalljreguleringsplanen bør beskrive at trygg flomvei skal ivaretas i regulert grøntrabatt langs MTV. Videre 
detaljering av utformingen av dette anlegget tilhører videre detaljprosjektering.  


