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HYDRA -
et forskningsprogram
om flom

HYDRA er et forskningsprogram om florn initiert

av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i

1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med

avslutning medio 1999, og en kostnadsrarnrne på

ca. 18 mill. kroner. HYDRA er i hovedsak finansiert

av Olje- og energidepartementet.

Arbeidshypotesen til HYDRA er at summen av alle

menneskelige påvirkninger i form av arealbruk,

reguleringer, forbygningsarbeider nun. kan ha økt

risikoen for florn.

Målgruppen for 1-IYDRAer statlige og kommunale

myndigheter, forsikringsbransjen, utdannings- og

forskningsinstitusjoner og andre institusjoner.

Nedenfor gis en oversikt over fagfelt/tema som

blir berørt i HYDRA:

Naturgrunnlag og arealbruk
Skaderisikoanalyse

Tettsteder

Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende
tiltak
Flomdemping, flomvern og flomhandtering

Databaser og GlS

Modellutvikling

Sentrale aktører i HYDRA er, Det norske

rneteorologiske institutt (DNM1), Glommens og

Laagens Brukseierforening (GLB), Jordforsk,

Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges

Landbrukshøgskole (NLI-1), Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges

vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norsk
institutt for jord- og skogkartlegging (N1JOS),

Norsk institutt for vannforskning (N1VA), S1NTEF,

Stiftelsen for Naturforskning og Kulturminne-

forskning (N1NA/N1KU) og universitetene i Oslo

og Bergen.

HYDRA -
a research programme
on floods

HYDRA is a research programme on floods initi-

ated by the Norwegian Water Resources and

Energy Directorate (NVE) in 1995. The programme

has a time frame of 3 years, terminating in 1999,

and with an economic frarnework of NOK 18

million. HYDRA is largely financed by the Ministry

of Petroleum and Energy.

The working hypotesis for HYDRA is that the sum

of all human impacts in the form of land use,

regulation, flood protection etc., can have in-

creased the risk of floods.

HYDRA is aimed at state and rnunicipal authorities,

insurance companies, educational and research

institutions, and other organization.

An overview of the scientific content in HYDRA is:

Natural resources and land use
Risk analysis

Urban areas

Flood reduction, flood protection and flood
management
Databases and GlS

Environmental consequences of floods and

flood prevention measures

Modelling

Central institutions in the 1-IYDRAprogramme are;

The Norwegian Meteorological lnstitute (DNM1),

The Glommens and Laagens Water Management

Association (GLB), Centre of Soil and

Environmental Research (Jordforsk),

The Norwegian Geological Survey (NGU),

The Agriculture University of Norway (NL11),

The Norwegian University of Science and

Technology (NTNU), The Norwegian Water

Resources and Energy Directorate (NVE), The

Norwegian lnstitute of Land lnventory (N1JOS),

The Norwegian lnstitute for Water Research

(N1VA), The Foundation for Scientific and

lndustrial Research at the Norwegian lnstitute of

Technology (S1NTEF), The Norwegian lnstitute for

Nature and Cultural Heritage Research

(N1NA/N1KU) and the Universities of Oslo and

Bergen.
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Forord
Foreliggende rapport er resultat av ett av også opp rnålsetningene for anleggene, strategier for å

Tettstedsgruppens delprosjekter. Rapporten er den andre nå målene og i begrenset omfang kostnader og erfa-

en serie på tre som behandler lokal og total overvanns- ringer.

disponering i tettsteder. Den første rapporten,

"Betydningen av lokal / total overvannsdisponering

(LOD/TOD) på flommer", behandler mulighetene for å Asker, september 1998

bruke LOD/TOD som flomdempende tiltak. Foreliggende

rapport er først og fremst en beskrivelse av LOD-/TOD- Svein Endresen

anlegg i Norge og i enkelte andre land. Rapporten tar
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Avledning av overvann fra tette flater og takvann til

terreng for infiltrasjon fra overflaten er blant de LOD-

løsninger som er vanligst i Norge. Disse og andre LOD-

løsninger som brukes hos oss er omtalt i Hydra-rappor-

ten "Betydningen av lokal/total overvannsdisponering

(LOD/TOD) på flommer".

Foreliggende rapport gjelder i hovedsak anlegg for

sentral behandling av overvann fra områder av vafie-

rende størrelse. 1 blant er områdene så store at de dekker

vesentlige deler av nedbørfeltet. Slike anlegg er det fore-

løpig få av hos oss, men mye tyder på at interessen for

denne type anlegg er økende. Det er således under

bygging flere anlegg for behandling av avrenningen fra

veianlegg og ytterligere flere befinner seg på planleg-

gingsstadiet. Lønningen næringspark, som er under

bygging, kan sies å være eksempel på TOD for et mindre

delfelt. Overvannshåndteringen i utbyggingsområdene

på Søndre Nordstrand i Oslo er et annet.

enkelte andre land er interessen for bruk av LOD/TOD

betydelig større enn den foreløpig er hos oss. Folk flest

er opptatt av å ta vare på miljøet der de bor, og de anser

at lokal overvannshåndtering er nødvendig for et godt

nærmiljø. Derfor er det betalingsvillighet og enkelte

steder blir deler av anleggene bygget på dugnad.

De fleste anlegg som er beskrevet i rapporten er uten-

landske. Jeg har besøkt både de norske og de utenland-
ske anleggene i perioden fra november 1997 til august

1998. Beskrivelsene bygger på egne observasjoner, teg-

ninger og beskrivelser samt intervjuer med eiere, miljø-

vernmyndigheter og andre. Lønningen næringspark, som

er under bygging, har jeg ikke besøkt.

Hovedbegrunnelsene for bygging av LOD/TOD -anlegg

synes å være:

Flomdempning

Dette er de fleste steder den opprinnelige begrunnelsen

for å bygge LOD/TOD-anlegg. Man ønsker å få bort

flomtoppene for å unngå oversvømrnelser, erosjon og

utrasinger.

Reduksjon av forurensningene

Undersøkelser viser at forurensninger tilført med over-

vannet ofte er hovedårsaken til dårlig vannkvalitet i

vassdragene. Der dette er et problem, må overvannet

renses før utslipp.

Forsterkning av tørrværsvannføringen i vassdragene

En konsekvens av konvensjonell overvannsteknikk er at

tilskuddet til grunnvannsmagasinet fra nedbør reduseres

i betydelig grad. I tørrværsperioder er det avrenningen

på grunnvannsspeilet som bestemmer vannføringen i

elver etc. Reduseres grunnvannsavrenningen, blir det lav

eller ingen vannføringen i vassdragene i perioder uten

nedbør.

Bevaring av livet i og langs vassdragene

Ved flom kan vannstanden bli så høy og vannhastighe-

ten så rask at livet i og langs vassdragene blir sterkt ska-

delidende. Elvene spyles "rene". Vannet kan også bli så

grurnset at fisk ikke overlever.

Ved hjelp av LOD/TOD kan man forbedre livsbetingel-

sene og øke spektret av livsforrner i vassdragene, det vil

si man øker biodiversiteten.

Rekreasjon og undervisning

Frie vannspeil og våtrnarker anses for å være positive

elementer i nærmiljøet. Med disse som sentrale deler

bygger man mange steder større parkanlegg. Her kan

lokalbefolkningen spasere eller trimme langs anlagte

turveier. Ofte er det baner for ballsport og annen fysisk

aktivitet og områder tilrettelagt for picnic.

Overvannsanleggene brukes i blant i grunnskolen i

undervisningen i miljøfag. Ender og andre fuglesorter

tiltrekkes av fritt vann og våtmarker slik at også fugleli-

vet kan studeres her.

Frem til ca. 1990 konsentrerte man seg om LOD/TOD -

anleggenes florndempende effekt. Først senere er slike
anlegg tatt i bruk for rensing av overvann og andre

formål. Mange av de anleggene som er beskrevet er

relativt nye eller de er ennå ikke satt i drift. Det er fore-

løpig sparsomt med erfaringer fra drift av LOD/TOD -

anlegg. Noen erfaringer har man imidlertid fått:

- Anleggene har lokalt en meget god flomdempende

effekt.

Renseeffekten er til dels meget høy. Imidlertid synes

renseeffekten til våtmarksornråder å avta om det ikke

foretas innhøsting. Forurensningene er i stor utstrek-

ning bundet til partikulært materiale. 11.1yeav dette

kan avsettes i "bassenganlegg". For å lette driften bør

det være et slambasseng, hvor sedimenteringen i

hovedsak skjer, foran hovedbassenget. Slambassenget

må kanskje tømmes en gang pr år mens det kan gå

mellom 10 og 40 år før det er behov for å rense

hovedbassenget.

- Slamrnet kan inneholde høye konsentrasjoner av

tungrnetaller. Spesielt kan innholdet av sink og

kadmiurn være så høyt at det er vanskelig å bli kvitt

slammet.
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Det er viktig at driftsaspektet tillegges vekt ved utfor-

mingen av LOD/TOD -anlegg. Det må blant annet

være kjørbar adkomst til bassenger og våtmarker.

Videre må våtmarker og bunnen av bassenger i nød-

vendig utstrekning være bygget med tanke på at ved-

likeholdet skal skje med maskiner.

Forutsatt samme grad av rensing synes LOD/TOD å

være billigere i anlegg enn konvensjonell bortledning

av overvannet. 1 Malmø anser man at besparelsen ved

bruk av LOD/TOD er på ca. 20 0/0.Det er imidlertid

viktig at man ved samrnenlikning av alternativer

legger de samme krav og forutsetninger til grunn.

Sumn ary

This report describes storm water facilities (BMP's)

serving the whole of or parts of watersheds. Facilities for

single houses and smaller lots are dealt with in a

previous Hydra-report.

There are only a few BMP's in operation in Norway, but

a number of facilities are under construction in August

1998. The understanding of the impact conventional

storm water systems have on the vegetation and on

rivers and water strearns in general are increasing and so

is the interest for other ways of dealing with the storm

water.

ln some other countries BMP's are more common.

People care about the environment of their neighbour-

hoods. Citizens and businesses work together in resto-

ring the natural pattern of the storm water cycle and

irnproving the health of the watercourses. There are also

a willingness to pay for a better environrnent.

Most of the BMP's described in this report are frorn

other countries. All of the facilities are visited in the

period from November 1997 to August 1998. The des-

criptions are based on rny own observations, informa-

tion from environrnental authorities and the owners of

the facilities.

The mean reasons for constructing BMP's seem to be:

To prevent flooding

This was the original motive for BMP's. The rapid piped
storm water runoff from urban areas resulted in

flooding and erosion hazards.

To reduce pollution

Storm water from urban areas is often polluted and an

important reason for construction of BMP's is to reduce

the outlet of pollution to surface and ground waters.

To increase the low water flow

The large areas with paved surfaces prevent rainwater

from seeping into the ground and rnaking its way to

local streams. ln dry weather the water flow in streams

and rivers become very low because they are no longer

replenished by a steady seepage of groundwater. Smaller

streams may dry out entirely.

To maintain the life in the rivers and on the river

banks

The rushing water during heavy storrns makes life very

difficult for fish and aquatic species as the sediment

laden storm water scours strearn bottoms and tears at

stream banks. By means of BMP's we are able to

increase the biodiversity of rivers etc.

To use storm water for recreation and in education

Ponds, wetlands, streams and rivers are positive elements

in the neighbourhood. People enjoy and value their

strearm etc and the parks and trails which surround

them. The streams etc are also considered to be an edu-

cational resource.

Many of the BMP's described in this report are not yet

put in operation. There is therefor little information

available from operation and maintenance of such faci-

lities.

Some conclusions can however be drawn:

The flow control of most BMP's are excellent. The

flow trend is effectively decreased.

The degree of pollutant removal is normally high. lt is

necessary to harvest wetlands to avoid falling treat-
ment efficiency.

The rnetal content of the sedirnents may be so high

that the use of the material is restricted.

For operational and maintenance purposes it is

necessary to have good access to the different parts

of the BMP's.

BMP's are normally cheaper than conventional

systems for storm water run off.
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inledning
1.1 Arbeidsopplegg mm

Lokal overvannshåndtering (LOD) er lite utbredt hos oss.

En del løsninger for små områder er beskrevet i Hydra-

rapporten "Betydningen av lokal/total overvannsdispo-

nering (LOD/TOD) på flornmer". Det er bare et fåtall

større områder med konsekvent bruk av LOD-/TOD-Iøs-

ninger i Norge.

Denne rapporten er i stor grad basert på studier av

utenlandske LOD-/TOD-anlegg. Jeg har besøkt samtlige

anlegg med unntak av Lønningen næringspark i Bergen.

Dette anlegget er under bygging. Besøkene fant sted i

perioden fra november 1997 til august 1998.

Ved utvelgelsen av utenlandske anlegg ble det lagt vekt

på å at anleggene skulle ligge i områder med noenlunde

samme klima som i deler av Norge. De canadiske anleg-

gene ligger i et område med meget kalde vintre. For de

øvrige anleggs vedkommende er vintertemperaturen lav

men ikke så lav som på østlandet i Norge.

1 tillegg til å besøke anleggene har jeg hatt samtaler

med eiere og miljøvernmyndigheter. Omtalen av anleg-

gene er videre basert på tegninger og beskrivelser mm

som jeg har fått tilgang til.

Redigeringen av stoffet varierer for ulike land. Dette

skyldes at jeg ikke har hatt tilgang til samme grad av
doku men tasjon.

1.2 Definisjon av begrepene LOD og TOD

Begrepet LOD, som er en forkortelse for lokal overvanns-

disponering, dukket opp på 70-tallet. Med dette menes

at overvann fra mindre områder infiltreres/perkoleres

eller fordrøyes så nær utgangspunktet som mulig.

Andre, og kanskje mer dekkende betegnelser, er lokal

overvannshåndtering eller kildekontroll. 1 denne fremstil-

lingen benyttes imidlertid betegnelsen LOD.

TOD, total overvannsdisponering, er et mer omfattende

begrep som ennå ikke har fått sin offisielle definisjon. 1

denne rapporten brukes betegnelsen TOD om alle former

for tiltak i nedbørfeltet som påvirker overvannsavren-

ningen frem til hovedvassdraget. 1 tillegg til LOD

omfatter TOD tiltak i sidevassdrag, sentral fordrøyning i

parker, anleggelse av darnrner o.l. Dette betegnes ofte

som feltkontroll. TOD inkluderer såvel kildekontroll som

feltkontroll av overvannsavrenningen.
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2.1 lnuledning

1 Hydrarapporten "Betydningen av LOD/TOD på
flornmer" er det gitt en generell oversikt over omfanget
av LOD/TOD i 20 norske tettsteder og kommunenes

erfaringer med denne type anlegg. Omfanget av
LOD/TOD i de undersøkte tettstedene er beskjedent. 1 de

aller fleste tilfeller dreier det seg orn infiltrasjon i
stedlige masser fra terrengoverflaten av takvann og vann
fra andre tette flater. lnfiltrasjon via kurnrner og infiltra-

sjonsgrøfter forekommer. Stort sett er driftserfaringene

med LOD/TOD - anleggene gode dersom de drives etter

forutsetningene. Foran lukkede infiltrasjonsanlegg er det

som regel sandfang. Unnlater man å tømme disse regel-
messig, risikerer man imidlertid at infiltrasjonsanleggene
etter hvert tettes til.

1 foreliggende rapport beskrives LOD/TOD - anlegg som
krever mer bygge- og anleggsvirksornhet enn de noe
enklere anleggene som er beskrevet i den tidligere rap-

porten. Det er bygget få slike anlegg i Norge til nå, og
de fleste anleggene som omtales er under bygging.

Hittil har mulighetene for å dempe lokale flommer og

rense overvannet mm ved hjelp av LOD/TOD vært viet

liten oppmerksomhet hos oss. Nå synes det å være større

interesse for dette. Blant annet ønsker veiutbyggere å
rense overvann fra veianlegg før utslipp i resipient. På
mange hold ønsker man også å bruke frie vannspeil og

våtmarker som positive miljøelementer i tettstedene.

2.2 LOD — anlegg

2.2.1 Generelt

Såvidt vites er det ikke anlegg for behandling av avren-
ning fra veianlegg i drift i Norge. De fire anleggene som
omtales i denne rapporten er alle under bygging (august
1998). Anleggene ligger i Østlandsområdet. 1 tillegg til

anleggene for avrenning fra veier beskrives ett anlegg
for infiltrasjon av takvann. Heller ikke dette anlegget var
satt i drift i august 1998.

GEOfuturum as har dimensjonert tre av veianleggene
(Skullerud, lsland og Våleveien) volummessig og har

også fastsatt krav til maksimal utløpshastighet. For det

fjerde veianlegget, Vassum, har Jordforsk utført tilsva-
rende oppgaver. For øvrig er anleggene utformet og

prosjektert av SCC Bruer A/S i samarbeid med
Sivilingeniør Svein Endresen A/S. Disse firmaene har
også prosjektert infiltrasjonsanlegget for takvann.

2.2.2 Beskrivelse av anlegg

2.2.2.1 Skullerud - anlegget

Skullerud - anlegget, se figur 2.1, ligger delvis under

broen for E6 der hvor denne blant annet krysser over
Ljanselva. Området er flomutsatt. Befolkningen i

området er opptatt av å beskytte Ljanselva mot foru-
rensninger. Hovedformålene med LOD - anlegget er
derfor både å utjevne tilløpet til Ljanselva og å rense

overvannet fra veianleggene. Området øst for E6 gis en

parkmessig opparbeidelse slik at dette sammen med LOD

- anlegget blir et positivt innslag i nærmiljøet.

Skullerudanlegget består av overløpskum, overbygget
slarnbasseng, hovedbasseng og utløpskum.

Figurene 2.2 og 2.3 viser bilder fra anlegget tatt i byg-
geperioden.

Grunnforholdene i området er vanskelige (sensitiv leire)

og dette har i sterk grad påvirket utformingen av

anlegget. Blant annet var faren for bunnoppressing
bestemmende for valg av vanndybde i hovedbassenget.

Ved norrnalvannstand er vanndybden i hovedbassenget
0,8 m og ved rnaksirnalt tilløp stiger vannstanden til 1,0
m.1 slambassenget er vanndybdene noe større.

Elven er ledet utenom anlegget. Opprinnelig var det
meningen å bygge kulper og terskler i elven for å sikre

en viss vannstand og for å gjøre det lettere for fisk å gå
opp. Antagelig blir disse anleggsdelene utelatt av øko-
nomiske grunner.

Anlegget har tilløp fra rarnper, bru og rundkjøring i

Skullerudkrysset samt fra veianleggene nord og syd for
Ljanselva. Noe overvann fra brua går gjennom fallrør på
brusøylene direkte til hovedbassenget. Det meste av
overvannet passerer sandfang før det tilføres overløp-
skummen foran anlegget.

Som renseanlegg er Skullerudanlegget dirnensjonert for
ett-års regnet. Ved større tilløp går en del vann i overløp
foran slambassenget og direkte til Ljanselva.

For å lette vedlikeholdet og for å forhindre ornrøring av

leirmassene er det utlagt 100 mrn sandig grus på hoved-

bassengets bunn og sider. Mellom leire og grus er det
lagt fiberduk for å forhindre at massene blandes.

Skåninger er av sikkerhetsmessige grunner gjort meget
slake. Således er fallet henholdsvis 1:3 og 1:2 på flater

over og under vann.
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Figur 2.1 Skullerudanlegget

Figure 2.1 Site Plan of the Skullerud Facility
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Figur 2.2 Skullerud-anlegget under bygging

Figure 2.2 Skullerud Detention Pond under Construction

Figur 2.3 Frontveggen i slainbassenget

Figure 2.3 Front Wall of Sediinent Basin
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Eksisterende vegetasjon langs elven er beholdt. 1 tillegg

vil området rundt hovedbassenget og delvis også selve

bassenget bli beplantet. Beplantningen i bassenget vil

øke anleggets renseeffekt.

Det er viktig at LOD - anlegg er tilpasset norske vinter-

forhold. Skullerudanlegget er dimensjonert for istykkel-

ser på 600 mm. Når istykkelsen er så stor, er volumet

under isen likevel tilstrekkelig for å rense forventet tilløp.

Driften påvirkes ikke av is.

Slambassenget tømmes for sedimenter via åpninger i

taket. Det er sandfang på gateslukene, og nødvendig

tømmefrekvens for slambassenget vil avhenge av om

sandfangene tømmes regelmessig. Ved rengjøring av

slambassenget kan vannstanden her senkes uten å

påvirke vannstanden i hovedbassenget. Hovedbassenget

kan tømrnes for vedlikehold via slarnbassenget.

Sannsynligvis vil det ikke være behov for f:jerning av

sedimentert materiale i hovedbassenget før etter 20 til

40 års drift, lmidlertid kan det være behov for å redusere

vegetasjonen for eksempel hvert 5. år for å opprettholde

renseeffekten.

Vi vet lite om renseeffekten til anlegg for behandling ar

avrenning fra veianlegg. Skullerudanlegget er derfor

prosjektert med tilrettelegging for kontinuerlig måling

av tilløp og utløp. Det er videre forutsatt installert auto-

matiske mengdeproporsjonale prøvetakere både for tilløp

og avløp. Det er ikke kjent om disse instrurnentene

kommer til å bli montert.

1 perioder med langvarig tørke er det fare for at vann-

standen i Skullerudanlegget blir så lav at anlegget utse-

endemessig blir lite tiltalende. Det er derfor lagt frem en

forbindelse til anlegget fra en overvannsledning som

alltid er vannførende, slik at etterfylling er mulig.

2.2.2.2 Anlegg for behandling av avrenningen fra ny
EI 8 i Vestfold

Figurene 2.4 og 2.5 viser to anlegg, lslandbassenget og

Våleveienbassenget, som bygges for å ta hånd om

overvann fra ny E18 ovenfor Holmestrand. Anleggene

skal primært rense overvannet fra E18, men de skal også

utjevne tilløpet til bekker nedstrøms.

Selv om anleggene i plan er ulike, er oppbyggingen i

prinsipp den samme. Overvannet passerer først et åpent

slambasseng av betong før det renner over en betong-

terskel og inn i hovedbassenget. Dette har et fast volum

og et overliggende fordrøyningsvolum, se figur 2.6.

Vannets hastighet inn i slambassenget er høy. For å

hindre at allerede avsatt materiale virvles opp, er det lagt

inn en energidreper foran innløpsrørene. Det er ønskelig

at vannstrømmen gjermom hovedbassenget fordeles over

hele bassengets bredde. Derfor er det tre utløpskummer.

Figur 2.4 Plan av Islandbassenget

Figure 2.4 Site Plan of Pond Island
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Figur 2.5 Plan av Våleveien basseng

Figure 2.5 Site Plan of Pond Våleveien

Figur 2.6 Typisk snitt gjennom bassengene
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Figure 2.6 Typical Section

Utløpsledningene samles i en reguleringsskum. Her er

det to overløp. 1 tørrvær er det ikke utslipp fra anlegget.

Når vannstanden stiger, det vil si over normalvannstan-

den, i forbindelse med nedbør, renner det vann over den

laveste overløpsterskelen og videre gjennom en strupe-

ventil. Ved ekstrem nedbør går det også vann over en

høyereliggende overløpsterskel, se figur 2.7. Anleggene

har i tillegg nødoverløp over en av sidekantene i hoved-

bassenget, se figur 2.5.

Anleggene har en betydelig utjevnende effekt. Vann-



mengden pr tidsenhet ut av anleggene er bare 17 og

8 0/0av tilløpet for henholdsvis Islandbassenget og

Våleveienbassenget.

Ved 200 mm istykkelse blokkeres overløpet mellom

slambasseng og hovedbasseng. For at anleggene skal

funksjonere vinterstid, er det satt inn en ventil i over-

løpsveggen. Dette antas å være tilstrekkelig for mulig

avrenning fra soloppvarmet veibane.

Figur 2.7 viser snitt gjennom utløpskum. figur 2.8 viser

lslandbassenget i byggeperioden.
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Figur 2.7 Plan og snitt av utløpskum

Figure 2.7 Control Well

Figur 2.8 Fra byggeperiodenfor Islandbassenget

Figure 2.8 Pond Island during Construction
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2.2.2.3 Vassumanlegget

Vassumanlegget ligger ved E6 like syd for

Nordbytunnelen i Akershus. Anlegget bygges som rense-

anlegg for overvann fra E6 og vaskevann fra veiturmeler.

På illustrasjonen nedenfor, figur 2.9, er anlegget innteg-

net mellom tunnelene til venstre for E6. 111ustrasjonen er

utført av Ole A. Krogness.

Anlegget har avløp til Årungelva som skirntes under

rampene til høyre på figur 2.9. Elva krysser under E6 og

renner i skogkanten til venstre for renseanlegget. Dette

fremgår ikke av figuren. Tunnelene til venstre er en del

av Oslofjordforbindelsen.

Årungselva er fiskeelv. Den har en bestand av blant

annet laks og sjøørret og er gyte- og oppvekstområde

for disse fiskeartene. 1 tørrværsperioder er det nesten

ikke vannføring i elva. Når denne skal bli resipient for

utslippet fra Vassumanlegget, forutsetter dette at vann-

føringen i elva reguleres. Minimurnsvarmføringen etter

gjermomført regulering er satt til 40 l/s.

Figur 2.9 Illustrasjon av Vassumanlegget

Figure 2.9 Illustration of the Vassum Facility
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Figur 2.10 Plan av Vassumanlegget
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Figure 2.10 The Vassum Facility

Figur 2.10 viser en plan av anlegget. Tilløpet skjer til et

slambasseng med stopt bunnplate. Fra slambassenget

renner vannet gjennom en steinvoll til hovedbassenget.

For å få en god fordeling av vannstrømmen gjennom

hovedbassenget er det satt inn to utløpskummer.

Utløpsledningene går til en reguleringskum før utløp til

elva. 1 reguleringskummen kan man blant annet stille

inn ønsket vannstand i bassengene. Anlegget har nødo-

verløp til veigrøft.

1 utløpsenden av hovedbassenget er det anlagt kjørbar

adkomst til anlegget.

Anlegget er dimensjonert for 25 års regnet. Arealet av


slambasseng og hovedbasseng varierer fra henholdsvis ca

30 til 130 rn2 og ca 310 til 610 m avhengig av vann-

dybden. Derme er henholdsvis ca 1,5 og 1,2 m i de to

bassengene ved norrnalvannstand (= vintervannstand).

Om sommeren skal vannivået kunne senkes med 0,6 m.

Senkes vannstanden sommertid, vil dette øke renseeffek-

ten av vegetasjonen på hovedbassengets bunn og sider.

Det er her forutsatt beplantning med vannvekster.

Det er ved utformingen av anlegget lagt vekt på at

ekstreme vinterforhold ikke skal påvirke driften. Store

istykkelser vil ikke medføre problemer.

Heller ikke dette anlegget har separat oljeavskiller. Det

antas at oljeinnholdet i tilløpet fra veibanen vil være så
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Figur 2.11 Infiltrasjonsanlegg for parkeringshus

Figure 2.11 Site Plan of Infiltration Facility
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lavt at det kan tas hånd om i anlegget. Dette gjelder

også vaskevannet fra tunnelene da det kun er tak og

vegger som vaskes. Skulle det komme inn uakseptable

mengder med olje, vil hele anlegget kunne fungere som

oljeavskiller. Dette skyldes at utløpene er dykket. Selv

store utslipp, som kan forekomme i forbindelse med for

eksempel tankbilvelt, vil bli holdt tilbake i renseanlegget.

Eventuell olje kan fiernes ved skumming av vannoverfia-

ten.

2.2.2.4 Anlegg for infiltrasion av takvann

Ved byggingen av Gardermoen flyplass har det vært en

overordnet strategi at rent overvann skal infiltreres

lokalt. Overvann som kan være forurenset skal samles

opp og renses i sandfang og oljeavskiller før infiltrasjon.

Begrunnelsene for dette er at man ønsker å redusere

behovet for overvannsledninger og bidra til oppretthol-

delsen av vannbalansen i området.

Det anlegget som her vil bli beskrevet tar hånd om

overvann fra taket på parkeringshuset for de ansatte og

mulig avrenning fra de øvrige etasjene i parkeringsfluset.

Overvann fra ikke trafikkerte arealer rundt bygget infil-

treres i steinfylte grøfter langs byggets fasader.

Overvannet fra parkeringshuset, som har en grunnflate

på ca 10 000 m2, vil kunne inneholde små mengder olje,

slam og sand fra parkerte biler. Vannet må derfor samles

og renses for infiltrasjon.

lnfiltasjonsanlegget er vist på figur 2.11. Det består av

sandfang med overlop, sjikanekum (silkum), oljeavskiller

og steinfylt infiltrasjonsmagasin.
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lnfiltrasjonsmagasinet er dimensjonert for regn med

gjentaksintervall 10 år. Ved regn med gjentaksintervall

50 år tillates noe tilbakestuing inn i parkeringshusets

underste etasje. Dette vil ikke kunne skade parkerte biler.

Sandfanget er dimensjonert for 2 års regnet, men

allerede ved tilløp over 20 1/s begynner vann å gå i

overløp ved sandfangets utløpsende. Overløpsvannet går

direkte til infiltrasjonsrnagasinet. Sjikane og oljeavskiller

er dimensjonert for 20 1/s. Oljeinnholdet i avløpet fra

oljeavskilleren er maksimalt 5 mg/l.

lnfiltrasjonskapasiteten for stedlige masser i nivået for

infiltrasjonsrnagasinet er målt til minimum 0,05 m/time.

Ved å bruke regnenvelopen for 10 års regnet ble nød-

vendig netto magasinvolum beregnet til ca 270 m3. Med

30 Woporevolurn gir dette et bruttomagasin på 900 m'.

Tilløpet går til en kum midt i sentrum av magasinet.

Ved lavt tilløp renner vannet ut i steinmassene gjennom

åpninger i denne kurnmen. Ved stort tilløp fordeles

vannet over hele magasinet ved hjelp av ledninger og

kummer uten bunn. For å unngå gjentetting av grunnen

og redusert infiltrasjonskapasitet, er det lagt filterduk på

et område under sentralkummen. Det er videre lagt

fiberduk over og på sidene av rnagasinet for å unngå

innvasking av finstoff.

2.3 TOD - anlegg

2.3.1 Generelt

Det kan i praksis være vanskelig å skille mellom LOD og
TOD. lmidlertid har den overvannshåndteringen som

finner sted på Søndre Nordstrand i Oslo og i Lønningen

i Bergen i denne fremstillingen fått betegnelsen TOD.

Man tar her hånd om stort sett alt overvann i de respek-

tive nedbørfelter selv om de enkelte tiltak nok kan

karakteriseres som LOD.

Det synes å være få områder i Norge med TOD. De over-

vannsløsningene som er brukt i Oslo og Bergen er anta-

gelig typiske for TOD - utbygginger hos oss.

2.3.2 Beskrivelse av anlegg

2.3.2.1 Overvannshåndteringenpå SøndreNordstrand

Søndre Nordstrand er en bydel i Oslo. En stor del av

området ble utbygget i perioden 1977 til 1988.

Terrenget er meget kupert og i utbyggingsområdene er

det enten fjell i dagen eller også er grunnen blot.

Grøfter og gater er stort sett bratte og kombinerte

fjell/jord - grøfter forekommer nesten ikke.

Tilsynelatende lå forholdene dårlig til rette for bruk av

LOD - løsninger.

Beskrivelsen av LOD - anleggene på Søndre Nordstrand

bygger på samtaler med Kjell Harald Kopseng i Oslo

vann- og avløpsverk og rapporten

"Overvannshåndtering. S. Nordstrand 1977-1988.

Løsninger og erfaringer"

Utbyggingen av Søndre Nordstrand var den første store

utbyggingen i Oslo med gjennomført bruk av LOD - løs-

ninger. 1 utgangspunktet var det økonomiske forhold

som lå bak valget av LOD. Kommunen ønsket å redusere

utbyggingskostnadene. Man trodde opprinnelig at LOD

ville innebære en lavere standard på de tekniske anlegg.

Oslo vann- og avløpsverk utarbeidet på forhånd ret-

ningslinjer for overvannshåndteringen. Retningslinjene

kan sammenfattes i følgende punkter:

Drensvann fra bygninger i skrånende terreng skal

ledes ut på terreng.

Kjellere skal om mulig unngås i flatt terreng.

Takvann skal infiltreres eller ledes ut på terreng.

Veier utføres uten kantstein og avrenningen skal

ledes direkte eller via grøfter ut på terreng.

Overvann fra parkeringsplasser skal ledes ut på

terreng. Alternativt kan det benyttes permeabelt

dekke.

Naturlig eller kunstig magasinering/infiltrasjon skal

gjennomføres hvor det er mulig.

Til tross for Oslo vann- og avløpsverk nok hadde lov-

hjemmel til å pålegge utbyggerne å bruke LOD-Iøs-
ninger, valgte man å forsøke å få retningslinjene gjen-

nomført på frivillig basis. Dette lyktes man med, men

man var i utgangspunktet usikker på om utbyggerne

ville oppfatte dette som et godt tilbud fra kommunene

side. Etaten inngikk samarbeid med utbyggerne om

gjennomføringen. Der hvor det ikke var mulig å følge

retningslinjene, ble det tillatt å bruke tradisjonell bort-

ledning av overvann.

1 forbindelse med utarbeidelsen av retningslinjene kom

man til at bruk av LOD ikke nødvendigvis ville senke

men kanskje tvert om heve standarden på de tekniske

anlegg. Det ble utformet følgende programerklæring:

"Våre anstrengelser går ut på å bygge nye VA-anlegg

bedre enn det vi har gjort tidligere, men samtidig også

rimligere."

Utbyggingene har stort sett blitt utført i henhold til ret-
ningslinjene. Bruken av overvannsledning i grøftene er

redusert med ca 85 0/o•Det er stort sett brukt pukk 8 -

16 mm i ledningssonen. Grøftene benyttes for magasi-

nering, infiltrasjon og bortledning av overvann. Stort

sett var fjellet oppsprukket, men man har noen steder

forbedret infiltrasjonskapasiteten ved undersprengning.
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Generelt sett har grøftene fungert tilfredsstillende.

Utslippene skjer til bekker, steinfyllinger og til terreng.

Ved et par konsentrerte utslipp til terreng har det blitt

isdannelser vinterstid. Disse problemene er senere løst.

På det ene stedet ble problemet løst ved sprengning av

avskjærende grøft med fall mot et lokalt bekkeleie.

Overvann fra parkeringsplasser ble ledet til terreng eller

infiltrert i steinfyllinger. Det ble nesten ikke brukt per-

meable dekker.

Erfaringene fra Søndre Nordstrand er positive, og bruken

av LOD-løsninger har ikke medført senkning av stan-

darden på VA-anleggene. Andre generelle erfaringer:

På anleggsplassene slurves det ofte med å holde

"rene" masser for bruk i grøftenes ledningssone og til

infiltrasjons-/fordrøyningsrnagasiner adskilt fra andre

masser. Det er viktig at sammenblanding unngås da

dette kan føre til gjentetting.

Rundt den vannførende ledningssonen i grøftene og

rundt infiltrasjons-/fordrøynings-magasiner må det

legges filterduk for å forhindre innvasking av finstoff

som med tiden vil tette de vannførende rnassene.

Når husdrenasjer tilknyttes vannførende ledningsgrøf-

ter, må det være tilstrekkelig fall fra vannivået rundt

husene til maksimalt vannivå i grøften.

Vann som skal infiltreres i sprekker i fjellet eller i

veienes bærelag må ha passert sandfang. Helst bør alt

vann som tilføres grøfter gå via sandfang.

For fellesanlegg bør det utarbeides driftsinstruks slik

at for eksempel sandfang og rister etc. renses regel-

messig.

1 grøfter med overvannsledning ble denne hevet til nivå

med vannledningen. Dette reduserte grøftetverrsnittet

både i dybde og bredde. Besparelsen i grøftekostnader

var ca 30 0/0.Totalt sett anslår Kjell Harald Kopseng i

Oslo vann- og avløpsverk at endringen av grøftetverr-

snittet og bruken av LOD reduserte anleggskostnadene

for ledningsanleggene med 50 0/oi forhold til tradisjonell

utførelse med tre ledninger på ulike nivåer i grøftene.

Bruken av LOD har bidratt til opprettholdelsen av vann-

balansen i området og redusert forurensningstilførselen

fra utbyggingsområdene til elver og bekker. Man har

klart å bevare eksisterende og ny vegetasjon bedre enn

ved tradisjonell bortledning av overvannet.

Ved innføring av utradisjonell teknikk er det særdeles

viktig med god intern informasjon i kommunen. 1 for-

bindelse med byggesaksbehandling er det nødvendig at

saksbehandlerne kjenner og tar hensyn til de spesielle

bestemmelser som gjelder i områder med LOD.

2.3.2.2 Lønningen i Bergen

Utbyggingen av Birkelandsområdet i Bergen ga støtet til

at det ble igangsatt et større urbanhydrologisk forsk-

ningsprogram. 1 dette området, som er på totalt ca 4,6

km2, har det gjennom tidene vært hyppige oversvøm-

melser av dyrket mark Avrenningsforholdene har vært

utilfredsstillende såvel i som nedstrøms området. Disse

problemene kunne man ha løst ved tradisjonell bortled-

ning av overvannet. Dette ville sannsynligvis ha medført

senkning av grunnvannstanden og mer eller mindre

tørrlegging av vassdragene i området. Av flere grunner

var det ikke ønskelig å senke grunnvannstanden. Blant

annet ønsket bøndene å bruke vassdragene for irrigasjon

og som drikkevann for beitende dyr. Det ble derfor

vedtatt å vurdere utradisjonelle metoder for å løse over-

vannsavrenningen.

Det ble opprettet et forskningsfelt i Sandsli som er et

delfelt i Birkelandsområdet, og det ble nedsatt en pro-

sjektgruppe til å lede og koordinere forskningsaktivite-

tene. 1 prosjektgruppen (PUB), som ble etablert i 1981,

satt representanter for lnstitutt for vassbygging ved

NTNU, Bergen kommune, A.s Bergen tomteselskap og

Urbanhydrologisk seksjon, NVE. Sveinn Thorolfsson fra

NTNU fikk hovedansvaret for programmets faglig

opplegg.

Beskrivelsen av arbeidene i Bergen er basert på samtaler

med Magnar Sekse i Bergen kommune, Erik J. Larsen i

A.s Bergen tomteselskap og Sveinn T. Thorolfsson,

NTNU og materiale som disse har oversendt. Av over-

sendt materiale vil jeg spesielt nevne: "Program:

Urbanhydrologisk FoU i Norge 1983-1987", rapport

3/86, artikkel skrevet av Sveinn T. Thorolfsson 1998:

"Utfordringer i overvannshåndteringen. Eksempler fra

Birkeland og Lønningen feltene i Bergen" og A.s Bergen

tomteselskaps brosjyre: "1-låndtering av overvann i

Lønningen næringspark - en kort orientering"

PUB hadde som primæroppgave å fremskaffe hydrolo-

gisk grunnlag for dimensjonering av overvannsanlegg og

bidra til bedre, billigere og riktigere overvannshåndtering

i Bergensområdet.

Utbyggingen av Sandslifeltet begynte i 1980.1-ler har

PUB gjennomført omfattende målinger av urbanhydro-
logiske parametere og i tillegg vurdert ulike LOD-Iøs-

ninger. Blant annet har PUB utviklet det såkalte

"Sandslisystemer. Dette er vist på figur 2.12

(Thorolfsson 1998). Systemet baseres på at det under et

forholdsvis tynt løsrnasselag er oppsprukket fjell som

egner seg for infiltrasjon. Grøfter gjenfylles med knust

stein. 1 ledningssonen benyttes pukk 8-22 mm. Ved

utgraving for bygninger og veier erstattes myrmasser

med steinfyllinger. Steinmagasinene blir brukt til for-

drøyning og for infiltrasjon. De har en porøsitet på ca

300/o.
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"Sandslisystemet" har nå fungert tilfredsstillende i 17 år.

Man har ved hjelp av dette redusert avrenningen med

50-700/0. Forurenset overvann føres via egen overvanns-

ledning til våtmark eller til spillvannsledning for rensing.

Lønningen. Det ene vil bli beholdt. Vestretjern syd for

Fleslandsvegen vil bli benyttet for utjevning av tilløpet

til nedstrøms rørledning.

Lønningen næringspark, som ligger sydvest for

Birkelandsfeltet, er nå under utbygging. Se figur 2.13

(Thorolfsson 1998). Området som utbygges er på ca 73

ha og det forutsettes å bli 1000-1500 arbeidsplasser i

området. Erfaringene fra Sandslifeltet legges til grunn

for utformingen av overvannssystemet.

Lønningen ligger øverst i Ådalsvassdraget. Det renner to

bekker gjennom området. Disse er flomutsatt og foru-

renset. Bekkene har utløp i Vestretjern. Fra Vestretjern

gikk det tidligere en bekk ned til Ådlandsvannet. Bekken

er lukket og erstattet med en underdimensjonert rørled-

ning.

Terrenget i Lønningen er relativt flatt. Grunnen består

av områder med fjell i dagen og myrområder. Ca 0,7 ha

myr graves ut og rnyrrnassene erstattes med rene stein-

masser. Dette gjøres for å kunne utnytte området til

tomter. Samtidig får man på denne måten et stort

underjordisk magasin som kan brukes til fordrøyning av

overvannsavrenningen. Vannstanden i det underjordiske

magasinet og området for øvrig styres ved hjelp av

reguleringskummer ved Fleslandsvegen. Denne veien er

bygget som tett dam syd for utbyggingsområdet. Figur

2.14 (A.s Bergens tomteselskaps brosjyre) viser et snitt

gjennom steinmagasinet. Det er to små vann i

Det er utarbeidet retningslinjer for overvannshåndte-

ringen i Lønningen. Disse går blant annet ut på:

Utbyggingen skal ikke medføre økt overvannsavren-

ning.

lkke forurenset overvann skal hvis mulig håndteres

nær kilden ved hjelp av LOD-anlegg eller ved felt-

kontroll.

Overvann bør håndteres innenfor det området hvor

det produseres og skal ikke uten spesiell tillatelse

føres ut av nedbørfeltet gjennom ledning, kanal etc.

1 eksisterende områder bør takvann infiltreres.

Bekker som er lukket bør gjenåpnes.

Forurenset og ikke forurenset overvann bør ikke

blandes.

Forurenset overvann bør samles og slippes ut på

steder hvor det ikke vil medføre miljøskader.

PUB's videre virksomhet vil blant annet omfatte etter-

prøving av de LOD-løsninger som er brukt i Sandsli og

Lønningen.
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Figur 2. 12 "Sandslisystemet"

Figure 2.12 "The Sandsli Storm Water System"
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3.1 lnnledning

1 Sverige er det betydelig interesse for LOD/TOD. De

første LOD - anleggene, som det finnes referanser på,

ble bygget allerede på 70 - tallet.

En del kommuner, veivesenet i Skåne og universitetsin-

stitusjoner i syd Sverige har nylig gått sammen om å

danne en organisasjon som de har kalt "Centrurn ffir

Ekologisk Dagvattenhandtering". Denne organisasjonen

har som formål å sammenstille og spre tilgjengelig

kunnskap om overvannshåndtering og utvikle ny

kunnskap om økologisk overvannshåndtering i samar-

beid med blant annet forskere. ønskemålet er at over-

vannet skal bli mer synlig i bymiljøene. Hva som menes
med "økologisk overvannshåndtering" er illustrert ved

figur 3.1.

Målsetningen for økologisk overvannshåndtering er å:

lede bort overvann fra bygninger og anlegg

få fjernet forurensninger fra overvannet

skape rikere nærmiljø

få ned investerings- og driftskostnadene for over-

vannshåndteringen

Man ønsker å benytte prosesser som forekommer i det

naturlige kretsløpet:

lnfiltrasjon og perkolasjon

Tilbakeholdelse og nedbryting av forurensninger i de

øvre jordlag

Veksters opptak av vann og forurensninger

Figur 3.1 Økologisk overvannshåndtering

Figure 3.1 Ecological Storm Water Management

Dempning av florntopper ved åpen bortledning av

overvann

Naturlig selvrensning i åpne vassdrag

Begrepet "økologisk overvannshåndtering" er nærmest

altomfattende men det er ikke innarbeidet i Sverige. Her

som i andre land benyttes det en rekke betegnelser.

Vanlig forekommende betegnelser er også LOD, åpen

utjevning av overvannsavrenning, treg overvannshåndte-

ring og naturtilpasset overvannshåndtering.

Svenske forskningsråd har bevilget betydelige beløp til

FoU i forbindelse med overvann. 1 følge bilag 3 til

Centrum för Ekologisk Dagvattenhandtering's rapport

"Ekologisk dagvattenhandtering - Kunskapsöversikt och

program för kunskapsutvecling" fra mars 1998 pågår det

for tiden (våren 1998) FoU-prosjekter med en total kost-

nadsramme på over 10 mill. SKR. Dette er prosjekter som

utføres ved de tekniske høyskoler og forskningsråd.

Enkelte deler "ekologisk dagvattenhandtering" inn i to

hovedgrupper:

LOD og

Åpen utjevning av overvann

Den siste betegnelsen er lite dekkende da den omfatter

mer enn utjevning.

Åpen utjevning skjer primært på naturlige eller kunst-

gjorte infiltrasjonsflater, i åpne grøfter, i dammer med

permanent vannspeil eller som normalt står tomme og i

våtrnarksområder. Hos oss tilsvarer åpen utjevning av

overvann nærmest TOD.

Med LOD menes som i Norge infiltrasjon, perkolasjon,

drenering, underdimensjonert overvannsledning og

underjordisk fordrøyningsmagasin.

3.2 LOD i Sverige

Det er gjennomført en rekke undersøkelser av driftserfa-
ringene med LOD - anlegg i Sverige. Noen av de første

var:

Byggforskningsrådets rapport R73:1978,

Regnvattenavledning genom magasinering och per-

kolation. Tjälens inverkan på magasin i mark av

porbs fyllning.

Byggforskningsrådets rapport R140:1979,

Dagvattenavledning genom infiltration, magasinering

och perkolation.

Vannet som ressurs:
Opplevelser og

biologisk mangfold

Kvantitet: Kvalitet:
Mindre volum Renere vann
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Tabell 3.1 Erfaringerfra 9 svenske LOD - anlegg (Basert på VAV Rapport nr 1992-09)

Table 3.1 Experiences from 9 Swedish Facilities for Storm Water Treatment

An- Motiv for LOD Grunn- TypeLOD- Belastning Driftserfaringer
legg forhold anlegg

Filterposer i sluk. Disse må tømmes med

noen års mellomrom.

Behov for regelmessig rensing av kummer

for takavløp og gressarmeringsplater på

parkeringsplasser. Noen problem med

tilstopping av utløpshull i overløp og isdan-

nelse.

Bevare vannbal-

anse og vegetasjon

Unngå setninger

Morene Perkolasjon via

ledningsgrøfter

Leire Perkolasjon via

ledningsgrøfter

Villaområde med

60 hus

Rekkehusområde

med ca 300 lei-

ligheter

Bevare vegetasjon Fjell

Bevare vannbal- Morene

ansen.

økonomi

Bevare vegetasjon. Morene

Minimalisere ter-

renginngrepene

Perkolasjon via

sprengsteins-

magasin

Perkolasjon

via lednings-

grøfter

Infiltrasjon

gjennom per-

meabel asfalt

Rekkehusområde

med ca 240 lei-

ligheter

Boligområde

med 170 lei-

ligheter

Tette flater (ca

3000 m2) i et

boligområde på

1,5 ha. I noen

grad takvann.

Overvannskummer må tømmes regelmessig

ved slamsuging. Løv fra takavløpene fjernes

ved hjelp av ettermonterte rister.

Behov for viss rensing av kummer for

takavløp og andre overvannskummer

Problem med is på gangveier og parker-

ingsplasser. For ikke å tettes til, må asfalten

høytrykksspyles hvert annet år.

Unngå senkning av Leire Perkolasjon Tett boligområde Behov for tømming av kummer 1 gang pr år.

grunnvannsnivået via lednings- på 32 ha

grøfter mm

Bevare vegetasjon Sand og

grus

Perkolasjon via

kummer,

grøfter og ma-

gasin

Boligområde på

19 ha.

Avrenning fra

gater og parker-

ingsplasser er

ikke tilknyttet.

Problem med at nedløpsrør fra tak og andre

rør tilstoppes med løv. Det har vært nød-

vendig å montere varmekabler i nedløp-

srørene for å unngå is i terrengnivå.

Overvannskummer må tømmes 2 ganger pr

år. Det har oppstått fuktproblemer i hus.

Bevare vegetasjon Grus og

og unngå foru- sand

rensning av grunn-

vannskilde

Overflateinn-

filtrasjon og

fordrøyning i

åpent basseng

Perkolasjon via

lednings-

grøfter

Kontorkompleks

på 5,7 ha

Boligområde

med 100 lei-

ligheter

Kummer tømmes to ganger årlig. Bassenget

tømmes og rengjøres hvert tredje år. Eneste

problemet med anlegget er at det kan være

behov for etterfylling av bassenget sommer-

stid.

Behov for tømming av sandfang

Bevare vegetasjon Fjell,

morene,

leire

Byggforskningsrådets rapport R14:1981,

Driftsaspekter på dagvatteninfiltration.

Naturvårdsverkets meddelande 1 / 1983,
Dagvattenhandtering - planering och miljöeffekter.

1 1983 utkorn Svenska Vatten- och avloppsverksföre-
ningens publikasjon VAV P46: Lokalt on1Windertagande
av dagvatten - LOD. Anvisningar och kommentarer. 1
denne sammenstilles positive og negative forhold ved-
rørende LOD.

Som positive effekter angis:

Utjevning av tilløpet til ledninger, renseanlegg og
resipienter

Mindre risiko for kjelleroversvømmelser

Lavere investeringskostnader

Mindre utslipp av forurensninger til vassdrag
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Øke mulighet til å bevare vegetasjon respektive undersøkt i VAV rapport nr 1992-09. Dataene er lientet

etablere ny vegetasjon fra orntalen av eukeltanleggene og kan inneholde feil.

Mindre fare for setningsskader på grunn av mulighet

for å bibeholde grunnvannsnivået i området

1 negativ retning nevnes:

lnfiltrasjon av forurenset overvann kan føre til foru-

rensning av grunn og grunnvann

Tilstopping av perkolasjonsanlegg kan gi driftsforstyr-

relser. Man har fått tilstopping av rnagasiner på

grunn av stor tilførsel av finstoff. Dette gjelder

anlegg uten sandfang etc på tilløpet. Tømmes ikke

sandfangkummen regelmessig, kan også denne til-

stoppes.

Høy fuktighet i de øvre jordlag kan gi oppbløting av

overflaten som begrenser utnyttelsen

Såvel beboere som berørt teknisk personell manglet

driftserfaring fra LOD - anlegg

Høyningen av grunnvannsnivået kan medføre skred-

fare

Fløyningen av grunnvannsnivået kan gi økt telehiv

Teledannelse har ikke medført driftsproblemer ved per-

kolasjonsanlegg. Derimot kan tele i marken redusere

infiltrasjonskapasiteten ved overflateinfiltrasjon.

Stort sett synes LOD - anlegg å være lite driftskrevende.

Det er påkrevet med et visst tilsyn i form av tømming av

sandfang og tilløpskum.

1 en rapport fra 1993, VAV Rapport nr 1992-09: Lokal

dagvattenhantering - erfarenheter från några anffigg-

ningar i drift, er det redegjort for driftserfaringer fra 9

svenske LOD - anlegg i området Stockholm - Göteborg.

Disse anleggene hadde stort sett vært i drift i 10 - 12 år.

På den tiden rapporten ble skrevet hadde de fleste

svenske kommuner 5 - 10 LOD - anlegg. De fleste var

perkolasjonsanlegg med steinmagasin for utjevning og

infiltrasjon av overvann.

Det fantes noen få anlegg med overflateinfiltrasjon.

Senere er overflateinfiltrasjon blitt mer vanlig.

1 1980 begynte man å legge permeabel asfalt på bolig-

veier og parkeringsplasser, og i 1993 var det ca 100 slike

anlegg i Sverige.

De aller fleste LOD - anlegg er anlagt i forbindelse med

utbygging av nye boligområder.

Tabell 3.1 er en oversikt over de 9 anleggene som er

Det synes som om de undersøkte LOD - anleggene stort

sett har hatt tilsiktet effekt. Hovedinntrykket er at det

har vært få driftsproblemer på tross av at driften for de

fleste anleggs vedkommende har vært mangelfull.

1 1993 var "folk flest" skeptiske til bruken LOD - løs-

ninger. LOD ble oppfattet som ny og ukjent teknikk. På

tross av at erfaringene med LOD stort sett er gode, og

LOD - løsningene nå er gjennomprøvet over lang tid, er

det fremdeles skepsis til bruken av LOD. 1 følge Peter

Stahre og Tilla Larsson ved Malmb VA-verk kan dette ha

sammenheng med at LOD - anleggene stort sett er

private, og at driften av anleggene påhviler huseierne.

Såvel utbyggere som huseiere ønsker ofte å lede bort

overvannet på konvensjonell måte. Da blir det et kom-

munalt ansvar å ta hånd om overvannet, og huseierne

blir kvitt driftsproblemer og eventuelle klager fra

beboerne på mangler ved anleggene.

3.3 TOD - anlegg i Malmø

3.3.1 Gerierelt

1 Sverige er betegnelsen TOD ukjent for de fleste. Det er

imidlertid flere kommuner som bygger TOD - anlegg

men da under andre betegnelser. En foregangskommune

på overvannshåndtering er Malmø, og det som gjøres

her brukes i denne rapporten som eksempel på svensk

tenkning og strategi.

1 Malmø benyttes betegnelsen "åpen utjevning" om det

som vi kaller TOD. Åpen utjevning anses for å være mer

effektivt enn LOD når det gjelder utjevning av vann-

strømmen. Det skyldes at LOD - anleggene bare betjener

en liten del av nedbørfeltet mens TOD - anleggene tar

hånd om den totale avrenningen.

Malmøs første TOD - anlegg ble bygget i 1989.

1 Malmø har urbaniseringen medført at de tidligere våt-

markene har blitt borte. Disse ønsker man nå å gjenopp-

rette.

1 Malmø er det stor forståelse for de positive effektene

av TOD. Derfor har man fått til et godt og nødvendig

samarbeid etatene mellom om bruken av TOD ved nye

utbygginger. Tidligere var det vanlig at TOD - anleggene

kom inn til slutt, og så fikk man gjøre det som var mulig

å få til på de gjenværende arealer. Nå er TOD med på å

legge premissene for arealbruken ved utbygging av nye

områder. Et eksempel på dette er planene for Ekostråket,

se punkt 3.3.2.5, i den nye bydelen Brostaden som skal

bygges i tilknytning til Øresundsforbindelsen.

1 Malmø har TOD- anleggene vist seg å være meget
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kost-effektive. Besparelsene er mellom 10 og 50 0/0 i

forhold til konvensjonell bortledning av overvann.

Anleggene har god flomdernpende effekt og renseresul-

tatene synes også å være gode.

Under punktene 3.3.2.1 - 3.3.2.4 er det beskrevet 4 TOD

- anlegg som alle er bygget i tilknytning til elven

Risebergabäcken som renner gjennom byen. Anleggene

er vist på figur 3.2.

Nedbørfeltet for Risebergab5cken er på ca. 3000 ha

hvorav ca.12 0/0er tette flater. Med foreliggende utbyg-

gingsplaner vil andelen tette flater øke til ca. 22 0/o.

Dyrket mark utgjør den største delen av nedbørfeltet.

Avrenningen herfra inneholder store mengder nitrogen.

Avrenningen fra urbane områder inneholder tungmetal-

ler i tillegg til noe nitrogen og andre forurensninger.

Hensikten med anleggene langs Risebergabåcken er

blant annet å øke infiltrasjonen, regulere vannføringen i

elva og minske forurensningen av denne. Videre ønsker

man at anleggene skal være positive elementer i nærmil-

jøet.

Toftanäs våtmarkspark

Sallerupsvågens våtmarksområde

Husie mosse

Amiralgatans våtmarksområde

Figur 3.2 Eksempler på anleggfor overvannshåndte-
ring i Malmo

Figure 3.2 BMP's in Malino

Skissene av de anleggene som er beskrevet i punkt 3.3.2

er hentet fra Malmø VA-verks to publikasjoner:

"Vattenmiljer i Malmö" og "Program ifir Ekostråket i

Brostaden". lnformasjonene om anleggene bygger i stor

utstrekning på samtaler med Peter Stahre og Tilla

Larsson i Malmø VA-verk.

3.3.2 Beskrivelse av adegg

3.3.2.1 Toftands våtmarkspark

Toftanås våtmarkspark ble anlagt i 1989 mellom et

industriområde som da var under utbygging og et

planlagt boligområde. Hovedbegrunnelsen for våtmarks-

området var at en eksisterende overvannsledning, som

området skulle tilknyttes, ikke hadde tilstrekkelig kapasi-

tet for den økningen av overvannsavrenningen som

utbyggingene medførte. Ved hjelp av våtmarksområdet

fikk man nødvendig utjevning for å unngå overbelast-

ning av eksisterende ledning.

En annen begrunnelse var å få renset overvannstilløpet

til Risebergabkken. Tilløpet til våtmarksområdet var

sterkt forurenset og hadde blant annet et nitrogeninn-

hold på over 100 mg/1N-tot.

Figur 3.3 er en planskisse av våtrnarksanlegget.

Toftanås våtmarkspark har et areal på ca. 3 ha. Ca. 2 ha
av området, tidligere dyrket mark, er utgravet til 3 m

dybde. Tre mindre partier ble ikke utgravd og danner

øyer i våtmarksområdet. På bunnen av det utgravde

området ble det anlagt en bekk som snor seg mellom

øyene fra innløpsbassenget i øst til utløpsbassenget i
vest. Nedbørfeltet er på 260 ha. Anlegget kostet 2,7

mill. Skr.

Figure 3.3 Schematie Plan ofToftanås Wetland
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Figur 3.3 Skisse av Toftanås våtmarkspark
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Figur 3.4 viser våtrnarksparkens renseeffekt med tanke

på fosfor og nitrogen i perioden 1990 - 1996.
På figur 3.5 kan man skimte bekken som renner mellom

øyene i bunnen av våtmarksparken.

Figur 3.4 viser dalende renseeffekt frem til 1996. En av

forklaringene til dette kan være at det i perioden ble

akkumulert store mengder sedimenter i såvel innløps-

som utløpsbasseng. Disse massene ble ikke fjernet før i

1996. Troligvis må sedirnentene fjernes hvert tredje år

samtidig som vegetasjonen også høstes for at renseef-

fekten skal opprettholdes.

Figur 3.4 Midlere renseeffekt i årene 1990 - 1996

Figure 3.4 Average Yearly Reductions of Nutrients in
1990 - 1996

Figurene 3.6 og 3.7 viser detaljer av vegetasjonen langs

bekken og av utløpsbassenget. Området er beplantet og

vegetasjonen er tilpasset hva den tåler av oversvømmel-

ser.

Våtmarksparken tiltrakk seg raskt fugler. Etter hvert har

fuglebestanden øket, og man har nå et flertall hekkende

fuglesorter i området.

Vannstrømmen ut fra anlegget styres fra utløpskummen.

Figur 3.8 er et fotografi av tilløpsbekken. Bildet er tatt

med for å vise et vanlig problem. For å få en bedre

utnyttelse av arealene langs bekker og elver, fylles

områdene ofte opp slik at bekke- og elveløpene blir

smale og dype. Sidene blir bratte og dette kan gi

medføre utrasninger. Ved flom stiger vannstanden raskt.

Vassdraget blir da ofte en farlig lekeplass for barn. Ved å

bredde vannløpet over lavvannsnivået og redusere side-

fallene, minskes vannstandsvariasjonene og vassdraget

blir en sikrere lekeplass. Samtidig blir faren for over-

svømrnelser og utrasninger mindre.
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Figur 3.5 Toftaniis våtmarkspark

Figure 3.5 Toftanås Wetland
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Figur 3.6 Detalj av bekk nær utlopet

Figure 3.6 Detail of Channel near the Outlet

Figur 3.7 Utlopsbasseng

Figure 3.7 Pond at the Outlet
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Figur 3.8 Eksempel på dypt bekkeleie med bratte sider

Figure 3.8 Example on a Deep Stream Bed with Steep Side Walls

3.3.2.2 Sallerupsvågens våtmarksområde

Sallerupsvågens våtmarksområde ble bygget i 1993 for å

rense tilløpet til Risebergabäcken og minske vannfø-

ringsvariasjonene i elven. Anlegget behandlet overvann

fra et nytt boligområde med ca. 65 ha tette flater.

Figur 3.9 viser en skisse av Sallerupsvägens våtmarksom-

råde. Det består av et slambasseng ved innløpet, bekk

gjennom våtmarksornrådet og et såkalt rotsoneområde

ved utløpet.

Sallerupsvågens våtmarksområde er gitt en enkel park-

messig utforming. Hele anlegget er utgravd i et tidligere

jordbruksområde. Massene fra anlegget er brukt i en

støyvoll mot Sallerupsvägen som ble bygget samtidig.

Anlegget kostet totalt ca. 1,2 mill. Skr.

Ved hjelp av slambassenget får man avsatt partikulært
materiale, og i viss utstrekning utjevnet vannstrømmen

gjennom anlegget. Bassenget er på ca.100 m2 og det er

1 m dypt på det dypeste.

Bekken svulmer opp ved nedbør, og for å få best mulig

utjevning av tilløpet til rotsoneornrådet avsluttes bekken

med en lav og bred overløpsterskel mot dette området.

1 rotsoneområdet, som er på totalt 1800 m2, er det et

bekkesystem som fordeler vannet. Området er beplantet

med Phragmites australis, Typha latifolia, lris pseudaco-

rus og Phalaris arundinacea.

Før utløp i Risebergabåcken passerer vannet en steinfyl-

ling.

Det er ikke foretatt målinger av renseeffekten for

anlegget, men forventet renseeffekt er:

for tungrnetaller : 25 - 50 o/o

for N-tot : 50 0/0

for organisk materiale : 50

for P-tot : 25

På figur 3.11 peker Tilla Larson fra VA-verket i Malmø

på et erodert parti i overløpsterskelen mellom bekk og

rotsoneområde. Det er tydelig at vannføringen i bekken

til tider kan være betydelig.
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Figur 3.9 Skisse av Sallerupsviigens våtmarksområde

Figure 3.9 Schematic Plan of Sallerup Reedbed Facility

Figur3.10 Sallerupsviigens våtmarksområde

Figure 3.10 Sallerup Reedbed Park
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Figur 3.11 Overlopsterskel og del av rotsoneområdet

Figure 3.11 Overflow Barrier and Part of Reedbed Zone

3.3.2.3 Husie mosse
Risebergabacken

Sannsynligvis var Husie det i en fjern fortid et bebygget

område omgitt av innsjøer. På grunn av utdrenering har

innsjøene etter hvert tørket inn og blitt helt borte. Med

Husie mosse-prosjektet ønsker kommunen å gjenskape

noe av det vannmiljøet man en gang hadde. 1 tillegg
ønsket man blant annet å utjevne tilløpet til
RisebergabJcken som er meget flomutsatt.

Husie mosse-anlegget ble anlagt i 1997. Det er utformet

som en vakker naturpark med gangveier, utsiktspunkt
mm. Når området har vokst til, er det meningen at det

skal bli rekreasjonsområde for flere bydeler i Malmø.

Husie mosse er vist på figur 3. 12. Hele området er

utgravd og gravemassene er brukt til arrondering av ter-

renget rundt innsjøen. Denne er på ca. 4 ha og har en

dybde på maksimalt 2 m.1 sjøen er det flere små øyer.

Det er anlagt våtmarksområder i tilknytning til sjøen.

Det er i alt satt ut ca. 45000 våtmarksplanter. Ved
befaring av anlegget våren 1998 bar området fremdeles
preg av å være nyanlagt. Husie mosse har kostet totalt

ca. 1,2 mill. Skr.

Nedbørfeltet for 1-lusie mosse er på ca. 100 ha og består

til største delen av dyrket mark. Anlegget vil senere

motta overvannstilløp fra utbyggingsområder og veian-
legg.

Man håper at Husie mosse etter hvert vil tiltrekke seg et

rikt fugleliv.

Utløp

Overløp

Vatmark
 

Utsiktspunkt

Q 9.1
P‹!

;

'

0 50m 100m

Eks. vegetasjon

Gangveier. Eks.skog

•

411, Innsjø

Figur 3.12 Skisse av Husie mosse

Figure 3.12 Schematic Plan of Husie Lake
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Figur 3.13 Husie mosse. Bildet er tatt mot innløpsenden av innsjøen

Figure 3.13 Husie Lake. Photo in Direction of Inlet

Figur 3.14 Husie mosse. Bildet er tatt mot utløpsenden av innsjøen

Figure 3.14 Husie Lake. Photo in Direction of Outlet
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Figur 3.15 Detalj av utløpet ti1Risebergabiieken

Figure 3.15 Detail of Outlet to Risebergabiieken

3.3.2.4 Amiralgatans våtmarksområde

Amiralgatans våtmarksområde ble anlagt i 1996.

Hovedhensikten med anlegget var å fordrøye og i viss
grad redusere overvannstilløpet til Risebergabäcken slik

at denne ikke oversvømmet et nytt veianlegg som ble

bygget gjennom området. Kommunen ønsket også å få

renset overvannet før utslipp i elven.

To utgravde bassenger med et samlet areal på 2000 m'

utgjør hovedelementene i Amiralgatans våtmarksornråde.

Bassengene ligger på hver side av elven og er forbundet

med denne med korte bekker. Nedbørfeltet er på 18 ha

hvorav 15 ha er industriområde og 3 ha veiareal.

Veibanedelen av veiarealet er på 6000 m' .

Overvannet fra veianlegg renner over gresskledde veis-

kråninger, hvor forurensninger i noen grad holdes

tilbake og noe vann infiltreres, før det samles opp i

grøfter som går til bassengene.

Området er gitt en parkmessig utforming og er et

positivt element i nærmiljøet. Anlegget kostet totalt

350000 Skr.

Figur 3.16 er en perspektivskisse av anlegget.
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Figur 3.16 Perspektivskisse av Amiralgatans våtmarksområde

Figure 3.16 Perspective Drawing of Arniralgatan Wetland

Figur 3.17 Vestre basseng med bekkeutlop

Figure 3.17 The Western Pond with Channel to the River
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Figur 3.18 Bekkeutløp fra ostre basseng

Figure 3.18 Outlet from the Eastern Pond

Figur 3.19 Detalj av bekk mellom vestre basseng og elven

Figure 3.19 Detail of Channel between the Western Pond and the River
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3.3.2.5 Ekostråket i Brostaden

Ekostråket er på planleggingsstadiet. Det tas med her

som et eksempel på at byplanleggerne har funnet det

formålstjenlig å trekke inn TOD i planprosessen allerede

fra starten av og latt TOD være en viktig premissgiver

for utforming av en ny bydel. Brostaden, som den plan-

lagte bydelen heter, anlegges i tilknytning til

øresundsforbindelsen som er under bygging.

Ekostråket skal utformes som et parkrnessig grøntorn-

råde gjennom Brostaden fra det sentrale Malmø og ut til

kysten. På grunnlag av historiske kart har man funnet ut

hvor det en gang var våtmarksområder og hvor det er

hensiktsmessig å reetablere eller anlegge nye våtmarks-

områder. På denne måten har man kommet frem til

trase for Ekostråket som så blir en prerniss for byplan-

leggingen. Det heter i programmet at man ikke ønsker

"att de ekologiska intressena tilgodoses på mark som

återstår efter den tekniska exploateringen".

Ekostråket får en bredde på 300 - 400 m. Vann- og våt-

rnarksarealene vil utgjøre 10 0/0av totalarealet. 1-1erskal

overvannet fordrøyes, renses og viss utstrekning infiltre-

res.

Figur 3.20 viser et parti av Ekostråket nedenfor Yttre

Ringvägen. Dette er en stor motorvei med jernbanespor

mellom kjørebanene.

Overvann fra veianlegg vil bli samlet opp i grøfter med

tett bunn og sider. Grøftene skal lede vannet til bas-

senger som også har tett bunn. ller vil det skje det en

fordrøyning samtidig som partikulært materiale avsettes.

Når vannstanden stiger, vil vannet sildre gjennom en voll

som ligger over normalvannstanden. Vollen vil bli

bygget av sand/grus under et topplag av finpukk. Etter

passasje gjennom vollen overrisles et vegetasjonsbelte

mellom bassenget og bekkesystemet i Ekostråket. 1 bek-

kesystemet er det bassenger omgitt av våtrnarker.

Figur 3.20 Skisse av Ekostråket nedstrøms Yttre Ringvtigen

Figure 3.20 Schernatic Plan of Ecostråket
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4.1 lfinledning

1 Skottland har de sentrale myndigheter, og med det

menes The Scottish Environment Protection Agency

(SEPA), for lengst innsett nytten og behovet for

LOD/TOD og arbeider målbevisst for innføring av slike

tiltak. Man har foreløpig ikke så mange egne erfaringer

å vise til men bygger på det andre har gjort. Brian

D'Arcy i SEPA uttrykker det slik: "There is no need to re-

invent the wheel. The US has 20 years of research into

BMP's to draw on. It's too late to be starting our own

research, let's build on what others have done." ( BMP

står for best management practice og kan oversettes

med LOD/TOD.)

For å få gjennomført et LOD/TOD- tiltak er det mange

aktører som må samarbeide, og det er ikke alltid at for-

ståelsen for behovet for tiltakene er like stort hos alle.

Fordelingen av kostnadene kan også være problematisk

selv om totalkostnadene normalt er lavere ved bruk av

LOD/TOD.

Ved universitet i Dundee har man under utvikling et PC-

program, "R- Win BMP Drainage Software", i samarbeid

med 1NGENEURGESSELLSC1-IAFTFfiR STADT1-IYDRO-

LOG1E MB1-1i Tyskland. Med dette programmet skal man

kunne foreta en grafisk utforming av LOD/TOD-

systemer. Programmet kan også simulere mange år med

tidsserier for den kontinuerlige målte nedbøren i det
aktuelle området. På basis av de beregnede vannfø-

ringer, volumer og vannstander, setter programmet opp

statistikker for flomrelaterte data for den simulerte tids-

perioden. På denne måten kan sannsynligheten for ulike

størrelser av hendelser og skader beregnes.. Programmet

foreslår type anlegg og utfører dimensjoneringen i

henhold til EU- standarder. Hvorvidt dette vil være et

brukbart vertøy gjenstår å se.

1 Skottland var det behovet for rensing av overvannet

som initierte arbeidet med LOD/TOD. Senere har behovet

for utjevning av tilløpet til vassdragene tilkommet og

man har innsett at LOD/TOD- anlegg kan være positive

miljøelementer.

SEPA er organisert i tre regioner: nord-, vest- og østre-

gionen. 1 østregionen har SEPA i samarbeid med andre

foretatt registrering av utførte og planlagte LOD/TOD-

anlegg. 1 tabell 4.1 er resultatet av registreringen vist i

sammendrag.

Størrelsen på anleggene i tabell 4.1 ble ikke registrert,

men besvarelsene tyder på at de aller fleste er små LOD-

anlegg. Sett med norske øyne er antallet bygde anlegg

høyt, og det er imponerende at nesten 50 er på planleg-

gingsstadiet. Dette viser at i hver fall LOD er på vei inn i

Skottland.

De opplysninger som er gitt om skotske forhold bygger

på møter med Brian D'Arcy, lan Fox og andre tjeneste-

menn hos SEPA i Edinburgh, møte med R. M. Ashley og

C. Jefferies ved University of Abertay Dundee, befaringer
til anlegg og litteraturstudier.

Tabell 4.1 Oversikt over eksisterende og planlagte LOD/TOD-anlegg i region øst (SEPA,januar 1998)

Table 4.1 Constructed and Proposed BMP Sites in East Region (SEPA, January 1998)




Boligfelt Industrifelt Veianlegg




Andrefelt




Sum
Typetiltak









Eks. Planl. Eks. Planl. Eks. Planl. Eks. Planl. Eks. Planl.

Bassengu/infiltr. 5 3 8 2 3 1 4




20 6

Våtmark 1 3 3





3 1 8 4

Bassengm/infiltr. 2 2





i 1 3 3

Porøsoverflate 1 1





3 5 4 6

Lukket infiltrasjonsgrøft 26 8 6




1




12 9 45 17

Åpen infiltrasjonsgrøft 11 5 3




2




3 1 19 6

Tiltak ukjent




4





3





7

Sum 46 26 20 2 7 4 26 17 99 49
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4.2 Problemområder og målsetninger - Stor vannhasighet i kombinasjon med store sedi-

rnentmengder er ødeleggende for livet i vassdragene.

De aller fleste vassdrag i Skottland er uberørt av foru-

rensninger, men elver som renner gjennom urbane

områder kan ofte være i dårlig forfatning forurensnings-

messig sett. Elvestrekningene inndeles i fire klasser etter

forurensningsgraden. Klasse 1 angir en uberørt elve-

strekning og klasse 4 en som er sterkt forurenset. For

elver som passerer jordbruksarealer og/eller urbane

områder vil som regel klasse 2 være den økonomisk sett

høyest oppnåelige klassifisering.

følge SEPA's årsrapport for 1996 er 2,7 0/oav klassifi-

serte elvestrekninger plassert i klassene 3 og 4. Årsrap-

porten oppgir også hva som er årsaken til denne plasse-
ringen:

- Utslipp fra kloakkrenseanlegg 21 0/o

- Overløpsutslipp 12 0/0

- Forurenset overvann 20




- lndustriutslipp 12




- Nedlagte gruver 22 0/0

- Jordbruk 5




- Andre kilder 8 0/0

1 følge oppstillingen ovenfor er overvannets bidrag høyt,

og enda høyere relativt sett er det om man ser bort fra

utslippet fra gruver og justerer ned utslippet fra rensean-

legg. Man har registrert overvannsutslipp med midlere

innhold av partikulært materiale på over 200 mg/l.

Dette tilsvarer omtrent innholdet i råkloakk. Den viktig-

ste årsaken til den høye forurensningsgraden er her som

andre steder sterk trafikk, vask av biler og bortspyling av

partikulært materiale mm fra tette flater. 1 tillegg går

avlopsvannet fra kjemisk vask av søppeldunker og et

betydelig oljesøl, delvis bevisst, til overvannssluk.

1 Storbritannia er det i 1998 ca. 6,8 millioner hunder i

følge Alison Bradley i Environment Agency sentralt. Det

er et lite påaktet problem at hundeekskrementene i stor

utstrekning fores bort med overvannet og er derfor, i

hvert fall i Storbritannia, en betydelig forurensnings-

kilde.

Rensing er den viktigste begrunnelsen for innforing av

LOD/TOD i Skottland. 1tillegg til forurensningsaspektet
er behovet for er å få utjevnet vannføringen i vassdra-

gene en viktig begrunnelse for innføring av LOD/TOD. 1

urbane områder regner man at overflateavrenningen på

grunn av tette flater kan øke med opptil 90 0/o.

Avrenningen skjer også meget hurtigere enn for

områdene ble utbygget. Disse forholdene har ført til

flere problemer:

Flomtopper er 2 til 10 ganger større enn de var tidli-

gere hvilket medfører stadige oversvømmelser.

Den raske vannstrommen gir utgraving i elveløpene

hvilket har ført til ras og utglidninger.

Odeleggende for miljøet i og langs vassdragene er
det også at lavvannsføringen i elvene går ned på

grunn av lavt grunnvannstilsig. Noen steder kan

bekkene periodevis tørke helt inn og bli steder hvor

folk kaster søppel.

Brian D'Arcy bruker et triangel for å beskrive en bære-

kraftig utvikling når det gjelder overvannsavrenningen:

Miljøforhold

1 Skottland er man på sentralt hold svært opptatt av å

forbedre situasjonen både når det gjelder overvannets

kvalitet og avrenningsforhold som miljøet i og ved vass-

dragene. Dette vil man gjøre ved hjelp av LOD/TOD. Det

synes foreløpig ikke å være utarbeidet tall- og tidfe-

stede målsetninger for dette arbeidet.

4.3 Juridiske forhold

Det er mange aktører som er tildelt ansvar i forbindelse

med overvannsavrenning fra urbane områder. Til dels er

ansvarsfordelingen noe uklar. Det er flere lover som har

betydning for fagområdet overvann: Control of

Pollution Act 1974, Water Act 1989 og Environment Act
1995.

SEPA har ansvaret for å utføre risikoanalyser for over-

vannsavløpet i forbindelse med nye utbygginger. De

påleggene som gis avhenger av størrelsen på utbyg-

gingen. SEPA kan kreve at overvann fordrøyes eller

behandles før utslipp til vassdrag.

De skotske vannmyndigheter (Scottish Water Authorities)

har ansvaret for overvannet innenfor og fra den enkelte

eiendom. Veimyndighetene har ansvaret for avrenningen

fra gater, gang- og sykkelstier og parkeringsplasser.

SEPA gir råd når det gjelder flomfare i forbindelse med

utbygginger, men ansvaret for å iverksette florndem-

Vannkvalitet Kvantitet
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pende tiltak ligger hos de lokale myndigheter. SEPA

presser på for å få de lokale myndigheter til å legge inn

strategi for overvannshåndteringen i reguleringsplanene.

SEPA har myndighet til å pålegge bruk av LOD/TOD i

forbindelse med utbygginger. Det finnes imidlertid ikke

skotske retningslinjer for dimensjonering og utførelse av

LOD/TOD- anlegg, og det kan derfor ikke stilles krav

som gjelder utførelsen. SEPA nøyer seg med å gi råd og

deler ut amerikansk litteratur om temaet. Samtidig

arbeider man på spreng for å få utarbeidet retningslinjer.

Mangel på slike har ført til at LOD/TOD- anleggene

mange steder er bygget på det som ble igjen av tomten

etter at alle andre hensyn var blitt tilgodesett.

Anleggene er ofte alt for små og feilkonstruert.

For å komme videre med overvannsproblematikken i

Skottland er det behov for samarbeid. Det er da også

dannet en samarbeidsgruppe med følgende medlemmer:

SEPA, de tre skotske Water Authorities og The Scottish

Housebuilders Association. Denne har som viktigste

punkt på programmet å få utarbeidet teknisk manual for

overvannshåndteringen i Skottland.

4.4 Veien videre - fra forslaget til skotske
retningslinjer

lnnholdet i dette avsnittet er i hovedsak hentet fra en

fremstilling av Neil S. Campbell: "Basic guidance on the

evaluation of surface water best management practices

to control and treat urban runoff " som gjelder innhol-

det i SEPA's forslag til retningslinjer for overvanns-

håndtering.

Bestemmelser for å unngå flomskader:

Maksimal avrenning fra et byggefelt skal ikke øke i

forhold til avrenningen fra området før utbyggingen

for nedbørstilfeller med gjentaksintervall 1, 2, 5, 10,

25 og 50 år.

Laveste gulvnivå i bygninger skal minst ligge 300 mm

over vannstanden ved 100- års flom.

LOD skal brukes hvor det er hensiktsmessig for å

minske avrenningsvolum og avrenningstopper som

skyldes utbyggingen. Ved bruk av infiltrasjonsbas-

senger eller -grøfter må utbyggeren påvise at infiltra-

sjonen skjer i et perrneabelt lag med tykkelse minst 1

m over midlere grunnvannstand om vinteren.

Bestemmelser som gjelder vannkvalitet:

Enhetsvolumer ( Vt ) som skal behandles fremgår av

tabell 4.2.

Sedimenteringsbassenger kan være "tørre" eller

"våte".

Volumet over eventuelt permanent vannivå, fordrøy-

ningsvolurnet, skal være lik Vt.

Utløpsarrangementet skal være utført slik at det tar

24 timer å tømme fordrøyningsvolumet. 1 visse tilfel-

ler tillates tømmetiden redusert til 12 timer. Slike bas-

senger kan også brukes for utjevning av flomtopper.

3. Rensing i bassenger med permanent vannvolum.

Bassengets permanente volum skal være 4 *Vt .

Midlere dybde skal være 1,3 - 2,0 m og maksimaldyb-

den ikke over 3,0 m.

25 - 50 0/0 av vannspeilet skal være dekket av vann-

planter av hensyn til den biologiske rensingen i bas-

senget.

For ikke å ødelegge vegetasjonen må et eventuelt

overliggende volum for flornutjevning ikke være

dypere enn 2 m.

Våtmark

Permanent vannvolum skal være 3 *Vt.

Midlere vanndybde skal være 0,5 - 0,75 m.

Maksimaldybden i darnmer skal ikke overskride 2,0 rn.

75 - 100 0/0av våtmarkens areal skal ha synlig vann-

plantevegetasjon.

For ikke å ødelegge vegetasjonen må et eventuelt

overliggende volum for flomutjevning ikke være

dypere enn 2 m.

Åpne gresskledte infiltrasjonsgrøfter.

Volumet skal være Vt.

Maksimal vanndybde er 0,1 rn og strømningshastig-

heten skal ikke være over 0,3 m/s.

Grøftenes sideskråning skal være maksimalt 1 : 4.

Grøtenes fall skal helst ikke være større enn 2 :1000.

Ved bruk av terskler kan et fall på inntil 6 : 1000

tillates.

Grøftene bør legges langs det arealet de skal rense

avrenningen fra og slik at tilløpet kommer langs hele

groftelengden.

Også ved denne løsningen kan man ha et volum for

flomutjevning over "rensevolurnet".

5. lnfiltrasjon kan bare benyttes om grunnen er tilstrek-

kelig permeabel til at volumet Vt kan infiltreres i løpet
av 12 timer under normale vinterforhold.

1 Skottland vil man gjennom opplæring og økt innføring

av resirkulasjon søke å forhindre at uønskede stoffer fra
husholdninger, forretningssentrer og industriområder

til føres overva nnet.

Ved "kildekontroll" søker man å rense overvannet og

minske overvannsavrenningen. "Kildekontrollen"

omfatter enkle tiltak som å lede takavløp og avløp fra

gangveier ut på terreng eller til åpne infiltrasjonsgrøfter

og infiltrasjonsbelter. lnfiltrasjon på parkeringsplasser

med permeabelt dekke er også et eksempel på et aktuelt

"kildekontroll-tiltak".
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Tabell 4.2 Enhetsvolumer for dimensjonering av Både "kildekontroll" og "lokale" tiltak omfattes av det vi

LOD/TOD-anlegg

Table 4.2 Unit Treatment Volume Vt

Andel tette flater ( I )

av totalt nedbørfelt

0/0

Nødvendig volum Vt for å ta

hånd om 90 0/0av årlig nedbør

(Vt = 25 + 90*I )

m3/ha

0 25

10 34

20 43

30 52

40 61

50 70

60 79

70 88

80 97

90 106

100 115

Ved "lokale" tiltak tar man hånd om overvannsavren-

ningen fra mindre områder på 2 - 5 ha. Dette kan være

shoppingsentrer, industriområder eller boligområder med

10 - 50 boenheter.

De vanligste former for "lokale" tiltak er åpne infiltra-

sjonsgrøfter og sedimenterings-bassenger.

mener med LOD.

Rensing i permanente bassenger og våtmarksløsninger er

tiltak som i Skottland betegnes som regionale og som

hos oss nærmest tilsvarer TOD.

Før valg av LOD/TOD- løsning må disse forhold

vurderes:

Hydrologiske forhold

Nedbørfeltets størrelse og andelen tette flater

Nedbørdata

Grunnforhold

Terrenghelning og topografi

Miljøforhold
Resipientens tilstand og bruken av denne

Om LOD/TOD- anlegget skal bli en del av et grønt-

område

Ønsker om biodiversitet
Om rensing skal kombineres med flomutjevning

Type område

lndustriornråde

Boligområde

Veianlegg

Figur 4.1 er en illustrasjon på fremgangsmåte ved valg

av type LOD/TOD- tiltak.
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JA NEI

NEI

° 1 §

§

NEI JA

JA

NEI

JA

NE1

Reduseretette flater mest mulig x x

Infiltrasjon x

Infiltrasjonsbelter x x

Åpnegresskledteinfiltrasjonsgrøfter x x

x Sedimenteringsbassenger x

x x Rensingi permanentebassenger ?

x x Våtmark ?

? indikerer at løsningen er tvilsom på grunn av at nedbørfeltet er i minste laget.

Figur 4.1 Valg av type LOD/TOD-anlegg

Figure 4.1 BMP Selection Process
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4.5 LOD- anlegg i Edinburgh

4.5.1 Generelt

SEPA krever LOD i forbindelse med utbygginger. På

grunn av at det ikke er utarbeidet retningslinjer, anser

SEPA at man ikke har anledning til å stille krav til utfø-

relsen av LOD- anleggene. Man nøyer seg med å gi råd.

Dette har ofte medført at det ikke er avsatt plass til LOD

ved planleggingen av tomteområder. LOD- anleggene

har fått tildelt det som "ble igjen" etter at alle andre

hensyn var tatt. En del anlegg har derfor blitt for små

og lite hensikts-messige.

1 Skottland eksperirnenteres det med bruk av porøse

dekker på parkeringsarealer for infiltrasjon av overvan-

net. 1 punkt 4.5.2 er det beskrevet to parkeringsanlegg

med porøst dekke.

SEPA anser at LOD er billigere, og til dels betydelig

gere, enn konvensjonell bortledning av overvann.

Konkrete kostnadssarnmenstillinger foreligger imidlertid

ikke. Alle LOD- anlegg er av nyere dato slik at man ikke

har driftserfaringer fra slike anlegg.

4.5.2 Beskrivelse av anlegg

4.5.2.1 Parkeringsplasser med porøse dekker

Figur 4.2 viser en parkeringsplass på 1500 m' som eies

av Civi1Aviation Authority (CAA) i Edinburgh. Plassen er

prosjektert av SA Hodge Et Associates og er bygget i

1996.

Nedbøren som faller på plassen infiltreres gjennom et

porøst dekke til et underliggende pukklag. 1-ler rnagasi-

neres vannet for så over tid å sive ned i grunnen.

Parkeringsplassen er anlagt på et tidligere grøntområde.

Begrunnelsen for å bruke porøst dekke var at man

ønsket å beholde avrenningsmønsteret og ikke bidra til å
øke fiomproblemene i en nærliggende bekk. Dessuten

var det ønskelig å få renset avløpet.

Plassen er belagt med porøse betongstein av typen

Formpave mono blocks. Steinen er utviklet ved Coventry

University i samarbeid med firmaet Formpave. CAA's

parkeringsplass er det første stedet hvor steinen er

benyttet.

Steinen er lagt på et 50 mm tykt lag av 6 mm ren

singel. En filterduk skiller singellaget fra et

underliggende pukklag på 350 mm. Pukklaget har for-

bindelse til en reguleringskum. Når vannstanden siger

over et innstilt nivå, går vann i overløp via en 110 mm

ledning til bekken Stank Burn. Dette skjer 2 - 3 ganger

pr måned.

Det porøse dekket synes å oppfylle forventningene. Like

før fotografiene ble tatt, hadde det regnet kraftig.

Plassen var likevel belt tørr. Det sto fieller ikke vann på

områder Iwor det var setninger. Ved befaringen våren

1998 hadde parkeringsplassen vært i drift i ca. ett år.

Det porøse dekket hadde kostet 10 - 15 0/0mer enn et

konvensjonelt tett dekke. Det var ikke sluk på plassen og

heller ikke overvannsledninger. Dette ga en besparelse

som mer enn oppveide tillegget for dekket.

Erfaringene med CAA's anlegg er foreløpig gode.

Vedlikeholdet består i feiing og spyling samt fjerning av

noe gressvekst i fuger.

Figur 4.6 viser et annet anlegg i Edinburgh med perme-

abel asfalt på deler av arealet. Der bilene står er asfalten

permeabel mens den for øvrig er tett. På de tette flatene

er det vannansamling mens de permeable er tørre.

Figur 4.7 viser SEPA's forslag til oppbygging av et dekke

med perrneabel asfalt: Først legges det ut filterduk på

opprinnelig grunn. Denne beskyttes med et tynt

gruslag/-filter mot et pukklaget som belegges med

asfalt. Pukklaget forbindes med overløpsrør. Man var

ikke sikker på at parkeringsplassen på figur 4.6 var

bygget på denne måten.

Plassen var nettopp tatt i bruk. Den var uheldig

utformet i det henseendet at vann fra grøntområdene

rant ut på parkeringsplassen. Fladde grøntområdene

vært utformet annerledes, kunne avrenning fra plassen i

stedet blitt tilført grøntområdene og infiltrert der.
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Tradisjonell
parkeringsplass

4- Kontorbygg

Område med porøst dekke

Overløp til Stank Bum

Figur 4.2 CAA's parkeringsplass i Edinburgh

Figure 4.2 CAA Car Parks in Edinburgh

Figur 4.3 Oversiktsbilde av CAA's parkeringsplass

Figure 4.3 Photo of CAA Car Parks
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Figure 4.4 Detalj av overflaten

Figure 4.4 Detail of the Surface

Figur 4.5 Reguleringskum

Figure 4.5 Control Chainber
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Figur 4.6 Parkeringsplass med deler belagt med permeabel asfalt

Figure 4.6 Car Park with Porous Asphalt on Parts of the Surface

Porøs overflate

Parkeringsareal

cp 	 04-C)cp C2, ) cpc) 09; ZJ
	 Q,c10 (c?.cipe‘c) o c)0

Q O Ç c OÇ DOÇ D(7°

çz3 ocJc3cO,C)C3'?O c) °0 Pukklag
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Figur 4.7 Detalj av dekke ined permeabel asfalt

Figure 4.7 Porous Car Park Design
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4.5.2.2 Bellsquarry South, Murieston West Livingston 4.5.2.3 LOD- anleggfor områder med lett nceringsvirk-
somhet

Dette er et boligområde på ca. 70 boenheter som var

under ferdigstillelse våren 1998. Overvannet fra området

går til en åpen infiltrasjonsgrøft (swale) som er bygget i

skråningen ned mot et bekkeleie. Se figur 4.8.

internt i boligfeltet er overvannssystemet konvensjonelt,

men ledningene munner i infiltrasjonsgrofta. Denne er

70 m lang og nesten horisontal. Hensikten med

anlegget er å få renset og infiltrert overvannet i

grunnen. 1 den ene enden av grøfta er det overløp til en

steinfiltergrøft med filtertverrsnitt 300 " 600 mm til

bekken Dedridge Burn

Det synes som om tomten for anlegget er lite egnet for

anlegg av infiltrasjonsgrøft. Området skrår sterkt og

såvel grøftesidene som skråningen ned mot bekkeleiet er

meget bratte. Grunnen består av tett leire. For å bedre

infiltrasjonen var det nødvendig å bygge opp et infiltra-

sjonslag av tilkjørte sandige jordmasser.

Figurene 4.9 og 4.10 er nok eksempler på LOD- anlegg

som har blitt tilpasset det som "ble igjen" av tomta etter

utbyggingen. Anleggene synes å være for små til at de

fullt ut kan ta hånd om overvannet fra de områdene de

er forutsatt å skulle betjene. Begge anlegg er nye og

ennå ikke i full drift.

Anlegget på figur 4.9 er en kombinasjon av våtmark og

fordrøyning. 1 bakkant av bildet stuper terrenget bratt

ned mot en elv, og LOD- anlegget har avløp til denne.

Den primære årsaken til at anlegget ble bygget er sann-

synligvis å fordrøye tilløpet til elven for blant annet å

unngå fiom og erosjon i elvedalen.

Figur 4.10 viser et fordrøyningsanlegg. Sidene synes å

være så bratte at det er fare for utglidninger. Området er

inngjerdet. Uten gjerde ville det være fare for at barn

kunne falle ned i bassenget når det står vann i dette.

Figur 4.8 Åpen infiltrasjonsgroft

Figure 4.8 Swale
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Figur 4.9 Kombinert våtmark ogfordrøyning

Figure 4.9 Combined Wetland and Detention

Figur 4.10 Fordroyningsanlegg

Figure 4.10 Detention Facility
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4.6 TOD- anlegg i Edinburgh

4.6.1 Generelt

Det finnes kun et fåtall anlegg som behandler avren-

ningen fra større områder og som kan karakteriseres som

TOD- anlegg. De to anleggene, som er beskrevet i punkt

4.6.2, får stå som eksempler på hvorledes skottene

tenker seg at slike anlegg kan utformes. Begge anlegg er

nye, og følgelig foreligger det ikke driftserfaringer.

4.6.2 Beskrivelse av anlegg

4.6.2.1 Houston Industrial Estate

Dette anlegget behandler lavvannføringen i en bekk som

renner gjennom et større industriområde. Vannet i

bekken er meget forurenset og ikke minst oljeinnholdet

er høyt. Hovedhensikten med anlegget er å få renset

vannet i bekken. Anlegget eies av East of Scotland

Water Authority.

Anlegget er vist på figur 4.11. Det består av en fordrøy-

nings-/sedimenteringsdam etterfulgt av et våtmarksom-

råde. lnnløpet er til venstre for personen på bildet.

Bekken renner utenfor bildet på venstre side. Det er

bygget en terskel i bekken, og inntaket er ovenfor ter-

skelen, se figur 4.12. Figur 4.13 viser innløpet til

anlegget. Det var ved befaringen tre svaner i basseng-

delen. Dessverre er vannet så forurenset at SEPA anså

det ikke sannsynlig at disse ville overleve.

For å holde tilbake og bryte ned olje er det lagt ut flere

"pølser" av et kunstfibermateriale, se figur 4.14 som

viser "pølsa" mellom basseng og våtrnark. Det er også en

mindre "pølse" i selve våtmarksområdet. Figur 4.15 viser

et parti av våtmarksornrådet og figur 4.16 oppsamlings-

bekken langs utløpsenden av våtmarksområdet. Grunnen

består av bløte leirige masser. På flere steder hadde det,

som bildet antyder, dannet seg bekker gjennom våt-

marksområdet. Dette kan være uheldig da det sannsyn-

ligvis nedsetter den totale renseeffekten.

Figur 4.11 Oversiktsbilde av Houston Industrial Estate- anlegget

Figure 4.11 View of the Houston Industrial Estate- Facility
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Figur 4.1 2 Inntaket i bekken

Figure 4.12 Intake i the Burn

Figur 4.13 Innlopet til anlegget

Figure 4.13 Inlet to the Pond

.de
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Figure 4.14 "Polse" mellom bassengdel og våtmark

Figure 4.14 Barrier Between Pond and Wetland

Figur 4.15 Våtmarksdelen

Figure 4.15 The Wetland Part of the Facility

48 Lokal og total overvannsdiponering (LOD/TOD) - Beskrivelser av anlegg, erfaringer mm.



Figur 4.16 Utløpetfra anlegget

Figure 4.16 The Outlet

4.6.2.2 Deer Park, Livingston

Figur 4.17 viser en skisse av et anlegg som skal anlegges
for å ta hånd om overvannet fra et større fremtidig kon-
torområde. Det består av en meget grunt innløpsbas-
seng etterfulgt av tre våtmarksområder i serie. Det skal
ha skjermer som visstnok skal fordele vannet gjennom

anlegget. Våtmarksområdene er omgitt av en lav voll av

sandig materiale og matjord. Vannet skal filtreres

gjennom vollene og samles opp i bekker som omgir hele

anlegget. Ved stort tilløp vil vann kunne gå i overløp
over vollene.

Anlegget er dimensjonert for ca. 65 mVtime. Ved

dimensjonerende tilløp er oppholdstiden i anlegget ca

1,5 timer. Anlegget dekker et areal på ca. 15 " 23 m.

Sklarmer Voll med høyde 250 mrn
Skjerm

utført av sand og matjord

I

Figu 4.17 Skisse an Deer Park

Figure 4.17 Sketch of Deer Park
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LOD1 D

5.1 1nnledning

Metro Region omfatter Metro Toronto og regionene
rundt: Durharn, York og Peel samt kommunene Mono

og Adjala-Tosorontio. Området, som er sterkt urbanisert,

har avrenning til Ontariosjøen. Avrenningen skjer via 9

vassdrag. De største elvene synes å være Ilumber, Don,
Rouge og Duffins.

1 følge The Times - Concise Atlas of the World er den
midlere årlige nedbørhøyden i området nord for

Ontariosjøen ca. 750 mm. Gjennomsnittstemperaturen i
januar og juli er fienholdsvis ca -12 T og ca +20 C.
Klimaet er derfor ikke svært forskjellig fra det vi har på
østlandet i Norge.

For øvrig bygger beskrivelsen av forholdene i Metro
Toronto i hovedsak på skriftlig materiale mottatt fra The

Metropolitan Toronto and Region Conservation
Authority og samtaler med fagfolkene der. Samtlige av

de anlegg som er omtalt ble besøkt i november 1997.

5.2 Problemområder og målsetninger

1 Torontoområdet har det vært en rekke flommer. En
stor flom i oktober 1954 satte store områder under

vann. Denne flommen krevde 81 menneskeliv og
skadene var betydelige. Det er registrert en klar sammen-

heng mellom urbaniseringen av området og flomhyp-

pigheten. 1 takt med utbyggingen av nye områder og til-
tettingen av gamle har flomhyppigheten økt. Flommene
kommer raskere og flomtoppene er høyere enn de var

tidligere. Dette har ført til at det fra 1980 er påbudt
med LOD -tiltak i forbindelse med nye utbygginger.

Tidligere hadde man ikke slike påbud.

1 det følgende er elven Don brukt for å illustrere pro-
blernområder og målsetninger i Toronto-ornrådet.

Don renner gjennom tettbebyggelsen i Toronto, og 80
0/0 av nedbørfeltet på ca. 36 000 ha er urbanisert.

Bosettingen i nedbørfeltet utgjør ca. 800 000 personer.
På grunn av urbaniseringen er vannføringen i Don på

årsbasis fordoblet i løpet av de siste 30 år. Den er i dag
på ca. 150 mill. m3/år. Tilløpet av regnvann og smelte-
vann skjer vesentlig raskere enn tidligere, og dette har
endret strørnningsmønsteret i elven. Flomtoppene
kommer hurtigere og er betydelig større enn de var for

30 år siden, noe som har medført store oversvømmelser,
erosjon og utrasninger. Den strie varmføringen i forbin-

delse med flommer gjør også at flsk og levende vesener
på bunnen spyles bort.

Tørrværsvannføringen er nå lavere enn tidligere. Dette
skyldes at den store avrenningen på overflaten har
medført at mindre overvann infiltreres og følgelig er
også grunnvannstilløpet til elvene redusert.

1 tørrværsperioder er Don lite forurenset. Det er ingen

industriutslipp til elven, og utslippet fra et kommunalt
renseanlegg er av liten forurensningsmessig betydning. 1
forbindelse med nedbør og snøsmelting blir imidlertid

Don sterkt forurenset. For bare ca. 5 0/0av avrennings-

arealet er det iverksatt tiltak for å rense overvannet. 1

tørrværsperioder skyldes vannføringen i elven tilsiget av
grunnvann. Det er da flere strekninger av elven som er
"badbare" i følge offentlige retningslinjer som tillater
inntil 100 fekale coliforme bakterier pr. 100 ml. i

badevann. Ved nedbør stiger bakterieinnholdet til over

100 000 fekale coliforme bakterier pr. 100 ml. Det
advares da mot bading på grunn av faren for infeksjoner

i øyne, ører, hals og nese mm. Barn og folk med nedsatt
immunforsvar regnes for å være spesielt utsatt for å bli

syke.

Årsakene til den forverrede situasjonen i Don er de

samme som hos oss:

Rask avrenning av forurenset overvann på tette flater.

Det forurensede overvannet sammen med ikke foru-

renset takvann bortledes i overvannsledninger eller i

fellesledninger for kloakk- og overvann.

På fellesledningene er det overløp, og overløpsvannet
går til elvene.

Overvannet, enten det kommer i overvannsledninger
eller blandet med kloakk i utløpsledninger fra overlø-

pene, når raskt frem til elvene. Den fordrøyning av
tilrenningen man tidligere hadde i nedbørfeltet er

sterkt redusert.

Det er definert hele 18 indikatorer på tilstanden i Don
og i nedbørfeltet. For hver av indikatorene har man

angitt:

1-Ivordan situasjonen har vært (vanligvis i 1950 - 60 -

årene).

- 1-Ivordan situasjonen er i dag (1997).
Målsetningene for årene 2000, 2010 og 2030.

lndikatorene fremgår av tabell 5.1.1 stor utstrekning
overlapper indikatorene hverandre.

Noen av de målene som myndighetene har satt seg er
angitt i tabell 5.2.
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Tabell 5. 1 Indikatorer for bedømmelsen av elven Dons tilstand

Table 5.1 Indicators for Assessment of the Condition of Don River

Forholdsom indikatorengjelder

Vannføringen i elven

Vannkvaliteten med tanke på menneskelig aktivitet

Vannkvaliteten med tanke på livet i elven

Kontroll med tilløpet både når det gjelder mengde og kvalitet

Utvikling av skogsområder og beplantninger langs gater og i hager

Utvikling av våtmarksområder

Utvikling av gress- og buskområder

Utvikling av vegetasjon langs elvebreddene

Froskebestanden

Fiskebestanden

Utvikling av publikums forståelse for behovet for å "redde" Don og støtte i arbeidet med dette

Arbeid for bedre undervisningen på barne- og ungdomstrinnet om behovet for tiltak i nedbørfeltene

Tilretteleggelse for bruk av elven og nærområdet til rekreasjonsformål

Beskyttelse av naturområder mot utbygging

Innføring av LOD i stadig flere områder

Øke forståelsen for hva folk selv kan bidra med i arbeidet med å bevare Don

Fremme næringslivets og institusjoners deltagelse i bevaringsarbeidet

Fremme den kommunale og regionale innsatsen (Nedbørfeltet omfatter 10 kommuner)

Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tabell 5.2 Noen av målsetningene for Don og nedbarfeltet

Table 5.2 Some of the targets for Don River and the Watershed

År 2000

Ingen økning av vann-

føringen selv ved økt

urbaniser-inggrad

Det skal foreligge planer

for og finansiering av

fjerningen av alle over-

løp

Det skal være etablert

minimum 12 ha. med

nye våtmarksområder

Målsetninger

År 2010

Gradvis utjevning av

vannføringen

Man skal trygt kunne

bade hvor som helst i

Don i tørrvær. (Maks.

100 fekale coliforme

bakterier pr. 100 ml.)

Våtmarksområdene skal

utgjøre 0,28 % av ned-

børfeltet

(4 ha/år)

År 2030

Vannføringen til-bake-

føres til 1962-nivået

eller lavere

Bakterietallet i Don skal

være tilbake-ført til op-

prinnelig nivå såvel i

tørrvær som i nedbør-

perioder

Våtmarksområdene skal

utgjøre 0,5 % av ned-

børfeltet

(4 ha/år)

Indikator Tema

1 Vannføringen i

Don

2 Vann kva Iitet

med tanke på

menneskelig

aktivitet

Utvikling av

våtmarksområder
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5.3 Juridiske forhold

1 Canada brukes betegnelsen "elvekorridor" om en

elvedal. Definisjonen på en "elvekorridor" er vist på figur

5.1. Korridoten strekker seg 10 m ut til hver side av

dalen regnet fra topp av stabil skråning. Aktiviteten i en

slik korridor synes å være godt dekket i lovverket. Noen

av lovene er:

Federal Fisheries Act som blant annet gjelder fisket i

vassdragene.

Lakes and Rivers Improvement Act som qjelder mil-

jøtiltak generelt.

Ontario Water Resources Act som dekker forurens-

ningsaspektet både for grunnvann og overflatevann-

kilder.

Conservation Authorities Act som berører all bygge-

og anleggsvirksomhet.

Planning Act som gjelder arealbruken.

Av de nevnte lovene er the Conservation Authorities Act

kanskje viktigst når det gjelder å forebygge flommer og

bedre forholdene i elvekorridorene. Den synes å være en

fullmaktslov som i Ontario administreres av The

Metropolitan Toronto and Region Conservation

Authority.

1 medhold av loven har man utarbeidet forskrifter,

Ontario Regulation 293/86, som legger restriksjoner på :

All graving og oppfylling i regulert område.

Enhver nybygging og renovering av eksisterende

byggverk i flomutsatte områder.

Bestemmelsene er detaljerte og gjelder alt fra større

og mindre bygg til garasjer og hagegjerder.

Enhver forandring av elve- og bekkeleier.

Uansett størrelse skal ethvert prosjekt i flomutsatte

områder godkjennes av myndighetene. Disse går ut med

informasjon om gjeldende restriksjoner og om hvem

som berøres av disse. Er en grunneier i tvil om han

berøres, kan han ringe et bestemt telefonnummer og få

saken avklart.

1 medhold av lovverket påbyr myndighetene bruk av

infiltrasjon, hvor forholdene ligger til rette for det, og

andre former for LOD/TOD for å minske og fordrøye

avrenningen til vassdragene og også for å få renset

overvannet før utslipp.

For å unngå at bestemmelsene brytes, holder myndighe-

tene kontakt med entreprenører på godkjente bygge-

plasser, foretar inspeksjon når det er grunn til å tro det

foregår uregelmessigheter og har for øvrig rutinemessig

oppfølging av gitte tillatelser.

Mindre alvorlige avvik søkes løst i minnelighet mens

grovere overtredelser av bestemmelsene kan medføre

byggestopp og politianmeldelse.

Bredde av "elvekorridor"

10 m
4 


t;•
Flomområde

10 m

.I •

Antatt stabil
skråning

Topp av
stabil skråning

Elveløp

Figur 5.1 Definisjon av elvekorridor

Figure 5.1 Vallev and Streain CorridorDefinitions
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5.4 Program for å nå målsettingene

1 Canada er elvekorridorene gjenstand for stor offentlig

interesse. Folk flest er svært opptatt av å bevare og

forbedre livet i og langs vassdragene, og de er også selv

villige til å gjøre en innsats for et godt vannmiljø. Dette

skyldes nok god informasjon om miljøspørsmål fra myn-

dighetenes side, og at det undervises om vannmiljø i

skolene. Elvedalene oppgraderes til rekreasjonsområder

og det anlegges gangstier langs elvene.

Myndighetene utarbeider program for forvaltningen av

elvekorridorene. Hensikten med programmene er blant

annet å forebygge, eliminere eller redusere risikoen for

skader på liv og eiendom fra flom i vassdragene.

Miljømyndighetene Conservation Authorities ) har

anledning til blant annet å påby tiltak for å regulere

overflateavrenningen for å unngå flommer og forurens-

ning av elvene.

Det opprettes med støtte fra rniljømynclighetene

ekspertgrupper som vurderer ulike sider av fornyelsen og

forbedringen av de enkelte elvekorridorene. 1 disse

gruppene sitter det representanter for alle berørte

kommuner og organisasjoner. For elven Don har totalt

fire ekspertgrupper vært i arbeid. Ternaene for gruppene

var: Visjoner, vann, flora og fauna, diverse samfunnsbe-

hov og gjennomføringen av tiltakene. Resultatene fra

gruppenes arbeid ble presentert i en detaljert rapport.

Etter at ekspertgruppene har avsluttet sitt arbeid, inngås

det forpliktende avtale mellom kommunene, næringsli-

vet, organisasjoner etc. om gjennomføringen av planene.

Det opprettes videre et råd for å administrere arbeidene.
Dette rådet sørger også for finansieringen. Midlene

kommer fra staten, kommunene og fra private. En del

arbeider utføres på dugnad.

5.5 Effekter og kostnader

Bruk av LOD/TOD har tydeligvis hatt god effekt når det

gjelder å øke minstevannføringen og dempe flomtop-

pene i elvene. Med unntak av registreringene i Heritage

Estates - anlegget, se punkt 5.6.2.2, synes det å være

sparsomt med tallmessig dokumentasjon av endringene i

flommønsteret som følge av LOD/TOD. Myndighetene

mener imidlertid at det på tross av stadig økende urba-

nisering skal være mulig å bringe vannføringen tilbake

til nivået i 1962.

Den rensemessige effekten for noen typer LOD/TOD -

tiltak er vist i tabell 5.3. Dataene er hentet fra publika-

sjonen "Evaluation of Roadside Ditches and Other

Related Storrnwater Management Practices" som er

utarbeidet av J. F. Sabourin and Associates inc.

Det er sparsomt med dokumenterte kostnader for anlegg

og drift av LOD/TOD -anlegg i Canada. Det kan skyldes

at anleggene inngår som deler av større utbygginger og

at man foreløpig har få driftserfaringer å vise til. At noe

utføres på dugnad kan gjøre at det er vanskelig å få

oversikt over anleggskostnadene. Noen årskostnader for

bortledning av overvann fra veier og tilliggende tomte-

områder er vist i tabell 5.4. Tallene er hentet fra samme

publikasjon som renseeffektene. Kostnadene gjelder et

område på 10 ha bestående av 40 m dype tomter på

hver side av en vei med total bredde på 20 m. De tette

flatene utgjør 40 Woav arealet. Anleggene er dimensjo-

nert for et nedbørtilfelle på 25 mm.

Tabell 5.3 Renseeffekter for noen typer LOD/TOD-anlegg

Table 5.3 Ranges of Pollutant Removal Rates for Some Types of BMP's

Renseeffekt i %
Type tiltak

Infiltrasjonsgrøfter

Gresskledte grunne grøfter. Vann, som

ikke infiltreres direkte, fordeles via per-

forert ledning i en underliggende stein-

fylt grøft.

Vegetasjonsbelte

Fordrøyning i tørt flomvannsmagasin

Fordrøyning i vått flomvannsmagasin

Våtmark

TSS totP totN Zn Pb BOD Bakt.

90-99 60-75 60-70 90-99 90 90 90-98

90 75




75 93




28-70 70




51 25




29-75 10-56 24-60 40-57 24-61




50-90

0-98 25-90 0-80 21-50 57 36-57 56-99

40-94 (-4)-90 21 (-29)-82 27-94 18 0
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Tabell 5.4 Årskostnader for drenering av veier og tilliggende tomter.

Table 5.4 Annual Costsfor Drainage of Roads and Lots.




Totale årskostnader
System




Kr./10 ha 0/0

Konvensjonelt system: Kantsteiner, gatesiuk og
bortledning i betongrør. Før utløp rensesovervan-
net og det fordrøyes for å unngå erosjon. 217 000 100

Konvensjonell løsning med veigrøft på begge sider.




Grøftesidenes helning er 1:2 og dybden minimum




0,6 m under bærelag. Før utløp rensesovervannet
og det fordrøyes for å unngå erosjon. 182 000 84

Gresskledtgrunn grøft på begge sider.Vann, som
ikke infiltreres direkte, fordeles via perforert led-
ning i en underliggende steinfylt grøft. 157 000 72

5.6 LOWTOD - anlegg

5.6.1 Generelt

1 Canada benyttes en rekke former for LOD/TOD. Det er

alt fra det helt enkle med utledning av takvann på

gressrnatter for direkte infiltrering, overflateinfiltrering i

slake grøfter, bruk av vegetasjonsbelter osv til fordrøy-

ning og rensing i store bassenger med etterfølgende

våtrnarksområder.

1 denne fremstillingen beskrives fem større anlegg: 


ning fra industriområdet den renner gjennom. Hensikten

med Keffer Mash er primært å utjevne og rense tilløpet

til Don.

En innløpsdam av betong fordeler vannet på de tre

delene som anlegget består av. Ved vannføringer under

10 1/s går alt vann til våtmarksområdet til høyre på figur

5.3. Er vannføringen større, går en del av vannet direkte

til Don via en sentral bekk gjennom området. Ved meget

sterk nedbør stiger vannstanden i 1Nestminster Creek så

høyt at overløpet til venstre i dammen trer i funksjon.

Myrområdet med løvtrær til venstre på figur 5.3 blir da

oversvømmet. Dette skjer 8 - 12 ganger pr år.

Keffer Mash - Langstaff EcoPark :

Heritage Estates

Harding Park

Markham Demonstration Ponds :

Highway 401

Valleridge Pond

Våtmark

Basseng og

våtmark

Basseng og

våtmark

Bassenger og

våtmark

Bassenger

Basseng og

våtmark

Keffer Mash er bygget som et tiltalende parkanlegg med

gangstier og broer. Det er satt opp tavler som orienterer

publikum om anlegget. Figur 5.4 er et eksempel på en

slik tavle. Som tavlen angir deltok over 120 frivillige i

beplantningen. En av organisasjonene som deltok har

reist en minnestein i anlegget, se figur 5.5. Dette vitner

om stort engasjement fra publikums side i forbindelse

med denne type miljøanlegg.

5.6.2 Beskrivelse av anlegg

5.6.2.1 Keffer Mash - Langstaff EcoPark

Keffer Mash, se figur 5.2, er et våtmarksområde i

Langstaff EcoPark. Området har avrenning til elven Don

som renner gjennom tettbebyggelsen i Toronto og

munner i Ontariosjøen. Over 80 0/0av elvens nedbørfelt

er urbanisert.

En mindre flomelv, Westminster Creek, renner ut i Don i

Keffer Mash. Flomelven er forurenset på grunn av avren-

Figur 5.6 er et oversiktsbilde av Keffer Mash.
lrmløpsdammen er midt på bildets høyre side. Lenger

ned er våtmarksområdet. Tilløpsbekken til Don går på

skrå over midten av bildet. På venstre side vises noe av

løvtrebeplantningen. Rundt alle trær var det montert

hylser av plast for å hindre at trærne ble skadet av

gnagere.

Keffer Mash - anlegget er nytt og følgelig foreligger det

ikke driftserfaringer fra dette.
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Figur 5.2 Keffer Mash

Figur 5.2 Keffer Mash

Figur 5.3 Innlopsdarn

Figure 5.3 Inlet Structure
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The Deciduous
Swamp

The deciduous swamp has been designed to
flood approximately 8 to 12 times per year,
holding approximately 800,000 litresof water.
This past spring, over 1,000 trees and shrubs
were planted by more than 120 volunteers.
After each storm, itwilltake approximately4 to
7 days for the tree and shrubrootsto soakup
the water. The deciduo-usswamp providesan
afternativetype of habitattothe wetland,andit
is hoped that woodland duck will eventually
maketheirhome inthe swamp.

-(15_1eerMarsh

Figur 5.4 Informasjonstavle

Fiure 5.4 Information Board

Figur 5.5 Minnestein

Figur 5.5 Monumental Stone
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Figur 5.6 Oversiktsbilde av Keffer Mash

Figure 5.6 View of Keffer Mash

5.6.2.2 Heritage Estates

Heritages Estates - anlegget ble bygget i 1987 og
overtatt av byen Richmond Hill i 1991. Det består av et

basseng med etterfølgende våtmark. Anlegget tar hånd

om overvannsavrenningen fra et boligområde på 52,4

fia. Det er nå 55 0/0tette flater i området. Begrunnelsen

for byggingen var primært et krav om at flomvannav-

renningen skulle bringes tilbake til det den var før

området ble utbygget. Figur 5.7 viser en del av bas-

senget som er rektangulært. Det er to tilløp til anlegget.

Tilløp 1 er under skiltene og tilløp 2 i øvre høyre hjørne
på bildet. Figur 5.8 viser utløpet fra bassenget og

figuren 5.9 to bilder av våtmarksområdet. Som bildene

viser er det høy vegetasjon i våtmarksområdet. Her er

det også gangveier, men disse fremgår ikke av bildene.

Heritages Estates - anlegget var gjenstand for en omfat-

tende studie som gikk over 2 1/2 år og omfattet

følgende:

Hydrologiske forhold

Vannkvalitetsforhold

Vanntemperaturer

Livet i bassenget

- Analyser av sedimentert materiale

De data som er referert om Heritages Estates - anlegget

er i hovedsak hentet fra denne studien.

Noen data om bassengdelen mm er gitt i tabell 5.5.

Beregninger viser at vannstanden i bassenget blir så høy

forbindelse med et 100 - årsregn at det er fare for kjel-
leroversvømmelser. For å unngå det må anlegget gjøres

ca. 20 0/0større.

Tabell 5.6 viser registreringer i forbindelse med nedbør.

Som tabellen viser har bassenget en betydelig flornregu-

lerende effekt. "Avløpstoppene" er bare 7 - 22 0/oav "til-

løpstoppene". Registreringene viser at maksimalt utløp

kommer til dels betydelig seinere enn maksimalt tilløp.

Utløpet har også et mye slakere forløp enn tilløpet.
Registreringene fra fleritages Estates viser ingen relasjon

mellom nedbør og avrenningskoeffisient. At avrennings-

koeffisienten varierer har antagelig sammenheng med

nedbørforholdene før det registrerte nedbørtilfellet.

Bassengets renseeffekt er meget tilfredsstillende. Noen

renseeffekter er referert i tabell 5.7.

Vanntemperaturen i sommerhalvåret varierte fra

20 - 25 C. 1juli og august steg temperaturen med

ca. 5 - 7 °C fra innløp til utløp mens temperaturen sank

med ca. 3 °C i november. Det ble ikke utført målinger

vinterhalvåret.

Livet i bassenget er viet liten oppmerksomhet i studien

fra Heritage Estates.
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Figur 5.7 Bassengdelen av Heritage Estates - anlegget

Figure 5.7 View of the Pond of Heritage Estates Stormwater Management Site

Figur 5.8 Utløpet

Figure 5.8 The Outlet Structure
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Figur 5.9 Bilder av vdtinarksområdet

Figure 5.9 Pliotos of the Mash Land
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Tabell 5.5 Noen bassengdata

Table 5.5 Soine Pond Characteristics

Nedbørfelti ha

Tilløp 1 36,1

Tilløp 2 16,1

Totalt 52,4

Maksimal bassengoverflate i m2 7500

Vannvolumer i m3




Permanent volum 6900

Fordrøyningsvolum 10000

Maksimalt volum 16900

Fluktuerende vanndybde i m 1,66

Simulert tilløp i m3/s

5 - årsregn 5,6

100 - årsregn 13,5

Tungrnetallinnholdet i slarnrnet ble analysert.

Resultatene er gjengitt i tabell 5.8.

Metallinnholdet og da særlig innholdet av sink og

kadmiurn er for høyt i henhold til canadiske retningslin-

jer til at det kan spres på dyrket mark.

Miljøvernmyndighetene vil antagelig godkjenne at det

spres på andre markarealer.

Slamoppbyggingen i bassenget er på 3 mm pr år. 1

utgangspunktet trodde man slarnmet måtte fiernes etter

10 - 15 års drift. For Eleritage Estates - bassenget kan

perioden mellom hver tømming settes til 50 år eller mer.

Et kriterium for tomrning er at det permanente vannvo-

lumet er så redusert at renseeffekten med hensyn på TSS

er sunket med 5 Wo.

Studiegruppen anbefaler at slike bassenganlegg bygges

med slambassengdel. Volumet av denne skal være 15 -

20 0/0av totalvolumet. Man regner med at 70 Woav

slammet vil bli avsatt i slambassenget og at perioden

mellom hver tømming av dette kan settes til 30 - 40 år.
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Tabell 5.6 Sammenstilling av noen nedbørtilfeller

Table 5.6 Storm Event Summary

Nedbør

Aug. 92 Aug. 92 Sept. 92

Tidspunkt

Sept. 92 Juni 93 Okt. 93 Okt. 93

Intensitet i mm/time 1,9 2,4 4,8 4,8 0,9 1,0 1,2

Totalt 18,6 40,4 43,2 28,8 51,0 33,8 10,0

Varighet i timer : min.






Nedbør 9:59 17:00 9:00 6:00 54:00 33:00 8:00

Tilløp 1 10:05 23:00 21:30 12:55 64:14 52:10 37:58

Tilløp 2 10:00 20:00 14:05 10:35 64:14 52:10 37:58

Utløp 29:35 56:00 61:45 44:00 91:40 86:08 52:20

Maks.vannføring i lIs







Tilløp 1 448 651 1429 1137 780 655 139

Tilløp 2 156 295 564 411 283 238 50

Utløp 76 198 256 108 144 199 40

Varighet hovedtilløp i timer 3:03 5:50 7:54 5:50 37:20 23:37 11:39

Varighet hovedutløp i timer 9:59 13:45 23:11 13:59 46:24 30:56 16:58

Fordrøyning i timer 6:56 7:55 15:17 8:09 9:04 7:19 5:19

Vannvolumer i m3







Tilløp 2578 7151 6041 3914 7153 6011 2000

Utløp 2385 6482 6030 3549 6703 6605 2000

Tilløp - utløp 193 669 11 365 450 -594 0

Do i % 7 9 0 9 6 -10 0

Midlere avrenningskoeffisient 0,26 0,34 0,27 0,26 0,27 0,34 0,38

Tabell 5.7 Renseeffekter Tabell 5.8 Tungmetallinnhold i slamprøver

Table 5.7 Pollutant Removal Efficiencies Table 5.8 Metal Concentrations of Sediment Samples

Parameter
Renseeffekteri %

Sommer/høst Vinter/vår
Parameter

Middel

Metallinnhold i mglg

Minimum Maksimum

TSS 84 86 Sink (Zn ) 93 22 203

totP 80 65 Bly ( Pb ) 42 24 57

E: Coli 79 75 Kopper ( Cu ) 25 11 45

BOD 48 50 Kadmium (Cd ) 1,6 0,9 2,4





Nikkel ( Ni ) 25 10 37





Krom ( Cr ) 17 4 31
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5.6.2.3 Harding Park

På midten av åttitallet ble det gravet en stor grop i et

område som da var ubebygd. Gropen skulle være et
flomvannsbasseng for utjevning av avrenningen fra et

område på 18 ha. Begrunnelsen for å anlegge bassenget

var at overvannsavrenningen gikk til en mindre elv,

German Mills Creek, som var flornutsatt.

Senere har området blitt urbanisert og i denne forbin-

delse ble det opprinnelige anlegget ombygget. Dette

skjedde i 1995. Flomvannsgropen ble ombygget til

"vått" basseng og det ble bygget slambasseng foran

dette. Det ble videre anlagt et mindre våtmarksområde

etter hovedbassenget.

Figur 5.10 er nok et eksempel på orienteringstavler som

settes opp ved alle LOD/TOD - anlegg. Den store teg-

ningen til venstre på bildet viser oppbyggingen av

Harding Park -

anlegget i dag. Slambassenget, som av hensynet til tøm-

mingen har betongbunn, ligger til høyre. Se figur 5.11.

Fra dette renner vannet gjennom en perforert ledning

inn i hovedbassenget. Se figur 5.12. Fler stiger vann-

standen i forbindelse med stort tilløp. Flomvolurnet

holdes tilbake og tilføres våtmarken i løpet av en 24 -

timers periode. Våtmarken er vist til venstre på figur

5.13. Våtrnarken har avløp til elven som går midt over
tegningen på figur 5.10. Som tegningen viser er det

også anlagt et lite "vått" basseng til venstre for elven.

Anlegget ble beplantet med trær og busker høsten

1995/våren 1996. Dette ble gjort dels for å øke renseef-

fekten og dels for å gjøre anlegget til et attraktivt

innslag i området.

Slambassenget har et volum på 90 m3 og hovedbas-

senget ved norrnalvannstand 1000 m3. Hovedbassenget

har en midlere dybde på 2 m. Flomvannsvolumet er på

1890 rn3.

Kostnadene for prosjektering og bygging oppgis til ca.

0,9 millioner kr.

Slambassenget regner man med å måtte tømme rutine-

messig uten at det angis hvor ofte dette må skje.

Tømmeintervallet for hovedbassenget antas å være fra

10 til 20 år.

Anlegget har vist seg å ha god effekt når det gjelder å

dempe vannstandsvariasjonene i elven.

Figur 5.10 Orienteringstavle ved Harding Park - anlegget

Figure5.10 Information Sign at Harding Park

Ffiardiiinig Parlk
T on n of Richmond hill,

y
t_

na
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Figur 5. 11 S1ambassenget

Figure 5.11 The Forebay

Figur 5.12 Hovedbassenget

Figure 5.12 The Wet Detention Pond
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Figur 5.13 Våtmarksoinrådet

Figure 5.13 The Wet Meadow

5.6.2.4 Markham Demonstration Ponds

Dette er et meget stort anlegg som behandler overvan-

net fra nye store utbyggingsområder.

Nedbørsfeltet er på 550 - 600 ha. Anlegget har avløp til

en meget trang og bratt bekkedal. Hensikten med

anlegget er å unngå flom i bekken, hindre erosjon og

utrasing og få renset overvannet.

Figur 5.14 viser en forenklet plan av anlegget som er

prosjektert av konsulentfirmaet Aquafor Beech Lirnited i

Canada.

Byggearbeidene var nettopp avsluttet ved befaringen av

anlegget i november 1997. Beplantningen var ennå ikke

utført. Det hadde tatt 1 1/2 år å bygge anlegget.

Anleggskostnadene var på ca 15 millioner kroner. 1

tillegg var det avsatt 1,5 millioner kroner til beplant-

ning.

Noen hoveddata for anlegget er sarnrnenstilt i tabell 5.9.

Anlegget vil i betydelig grad utjevne overvannstilløpet til

bekkedalen. 1 følge beregningene vil maksirnalvannfø-

ringen ved et 25 mm's nedbørtilfelle synke fra 25 rnIs

inn i anlegget til 1,1 ut av dette.

Markham - anlegget vil bli et meget attraktivt parkom-

råde med turveier og gangbro. Det er planlagt en

omfattende beplantning:

ca 450 løvtrær

ca 650 eviggrønne trær

ca 14000 busker

i tillegg til diverse vannplanter mm.

1 våtmarksområdet vil det bli anlagt såkalte fordelings-

terskler. Figur 5.15 viser et snitt gjennom en slik terskel

og beplantningen i forbindelse med denne.

Figurene 5.16 - 5.19 viser fotografier av anlegget. Figur

5.16 er et bilde av slarnbassenget tatt i retning tilløpet.

Figur 5.17 viser terskelen mellom slambasseng og

hovedbasseng. Figur 5.18 viser hovedbassenget med

nødoverløp og gangbro i bakgrunnen. Figur 5.19 er fra

våtmarksområdet.
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Tabell 5.9 Noen hoveddata for Markham Dernonstration Ponds

Table 5.9 Key Figuresfor Markham Demonstration Ponds

Anleggsdel
Vanndybder i m Totale volumer i m3




Ved
normal-vannstand Ved 100 - års regn

Ved
normal-vannstand

Ved 100 - års regn

Slambasseng 2,7 4,8 28 000 66 800

Hovedbasseng 2,2 4,8 45 000 138 000

Våtmark 0,3 4,8 4 200 93 700

Sum




77 200 298 500

Figur 5.14 Markham Demonstration Ponds

Figur 5.14 Markhain Demonstration Ponds

Tilløp Gangveier

[ Våtmark

,

Utløpsregulator

Stambasseng

Hellelagt skråiiling

"-+ Utløp til bekk

Utløp til våtmark

250 mm tykt lag med
elvestein 75-125 mm

250

Figur 5.15 Snitt gjennom fordelingsterskel i våtmarksområdet

Figure 5.15 Section of Level Spreader in Wetland Area

600

400
Synlig vegetasjon

, S\
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Figur 5.16 Slambassenget

Figure 5.16 Sediinent Forebay

Figure 5. 17 Terskel mellom slainbasseng og hovedbasseng

Figure 5.17 Overflow between Sediment Forebay and Wetpond
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Figur 5.18 Parti av hovedbassenget

Figure 5.18 From the Wetpond

Figur 5.19 Parti av våtmarksområdet

Figure 5.19 From the Wetland Area
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5.6.2.5 Highway 401. LOD - anlegg ved Rouge River

Dette anlegger renser og fordrøyer avrenningen til elven

Rouge fra et nytt motorveianlegg. Veiarealet som

avvannes til anlegget er på 129 ha. Veien har 12 kjøre-

felt.

Anlegget er et langstrakt basseng med lengde ca 300 m

og bredde varierende fra 25 til 40 m. Se figur 5.20. Det

er inndelt i to bassengdeler; slambasseng og hovedbas-

seng. Mellom bassengdelene er det en dykket terskel, se

figur 5.21.1 slambassenget er vanndybden normalt ca

1,5 m og i hovedbassenget fra 2,5 - 4,5 m. Ved nedbør

stiger vannstanden, og i gjennomsnitt en gang i året vil

vannstanden i følge beregningene stige med 0,75 m.

Bassenganlegget har kostet ca 1,5 millioner kroner.

Prisen for hele overvannssystemet er vesentlig høyere, ca

10 millioner kroner.

På figur 5.20 ser man i forgrunnen overløpskummen

foran anlegget. Adkomstveien for fjerning av sedimen-

tert material er til høyre på bildet. Terskelen mellom

bassengdelene skimtes omtrent midt på bildet. Elven

Rouge krysser under motorveien i bakgrunnen.

Figur 5.22 viser slamhaugen fra anleggsperioden.

Slammet har et høyt innhold av blant annet olje og

grease fra anleggsmaskinene, og myndighetene vet fore-

løpig ikke hva de skal gjøre med slarnmet.

Det ble opplyst at anleggets renseeffekter med hensyn

på fosfor og tungmetaller er henholdsvis 75 0/oog 50 -

60 0/0.

Figur 5.20 LOD - anlegget ved elven Rouge

Figure 5.20 Stormwater Detention Facility at Rouge River

68 Lokalog total overvannsdiponering(LOD/TOD)- Beskrivelserav anlegg,erfaringer mm.



Figur 5.21 Terskel mellom slam- og hovedbasseng

Figure 5.21 Threshold between Forebay and Detention Basin

Figur 5.22 Slam fra anleggsperioden

Figure 5.22 Sediments from the Construction Period
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5.6.2.6 Valleridge Pond

Figur 5.23 viser en typisk gate i byen Valleridge on the

Rouge. Gatene har konvensjonelt ledningsanlegg for

overvann. Dette er imidlertid dimensjonert slik at ved

100 - års regn oversvørnrnes gatene og vannet står til

overkant fortau. Tomtene heller mot gaten, og vannet

skal aldri stige opp til husene.

Overvannet ledes til et LOD - anlegg bestående av to

bassenger. Anlegget ble bygget i 1990 og kostet da ca 1

million kroner. Utgravd volum var ca 10 000 m3.

Enhetsprisene for gravingen varierte fra 30 - 50 kr/rn3.

Det første bassenget er "vått" og vanndybden er

minimum 0.3 m. Det er overvokset, som det fremgår av

figur 5.24, og er nærmest å betrakte som våtmarksom-

råde. Ved sterk nedbør kan vanndybden stige til 2 - 2,5

rn. Det neste bassenget er normalt tomt. Ved 5 - års

regn får vannet her en oppholdstid på 24 timer. Ved 100

- års regn stiger vanndybden til 2,5 m.

Tilløpet er dimensjonert for 100 - års regnet. Ved

nedbør med gjentaksintervall under 5 år går alt vann til

første bassenget. Ved sterkere nedbør går en del i

overløp til det "tørre" bassenget. Normalt passerer alt

vann gjennom begge bassenger.

Nedbørfeltet for dette anlegget er i overkant av 30 ha. 1

Canada regner man at økonomisk sett er 30 - 50 ha

optirnalt nedbørfelt for LOD -anlegg når også kostna-

dene for ledningsanlegg tas med.

Figur 5.23 Typisk yate i Valleridge on the Rouge

Figure 5.23 Typical Street in Valleridge on the Rouge
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Figure 5.24 Basseng med perinanent vannspeil

Figure 5.24 The Wet Pond

Figur 5.25 Flomvannsbassenget

Figure 5.25 The Dry Pond
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6.1 lnnledning

1 USA liksom i Canada er overvannsavrenningen viet stor

oppmerksomhet. Det virker å være en rivende utvikling

av programmer, påbud, retningslinjer osv for fivordan

overvannsproblemer skal løses. De LOD/TOD - anleggene

som bygges er enkelte steder så påkostede og elegante

at det grenser til overdrivelse. Anleggene utformes ofte

som parker. Her kan publikum spasere langs turstier og

betrakte plante- og dyrelivet. Anleggene benyttes også i

undervisning i miljøfag.

Dette kapitelet er i hovedsak basert på forholdene i

staten Washington. De anleggene som beskrives ligger i

byene Bellevue og Federal Way. Samtlige anlegg ble

besøkt i november 1997. Av litteraturstudier synes det å

fremgå at det som skjer i Washington er representativt

for utviklingen i andre amerikanske stater.

6.2 Problemområder og målsetninger

Frem til ca 1990 var det flomproblemene som fikk all

oppmerksomfiet. På grunn av urbaniseringen opplevde

man hyppigere og større oversvømmelser enn tidligere.

En florn i januar 1990 forårsaket spesielt store skader på

offentlige og private anlegg. Miljøskadene var også

betydelige.

På 90 - tallet har søkelyset også blitt rettet mot andre

forhold vedrørende overvannsavrenningen. Man fant ut

at utilfredsstillende vannkvalitet i vassdrag og innsjoer i

stor grad skyldtes forurenset overvann. Forurensningene

var skadelig for livet i og langs vannforekomstene og

folks mulighet for å utnytte disse i rekreasjonsøyerned.

1 1994 utarbeidet staten, the Washington State Puget

Sound Water Quality Authority - Stormwater Element,

et program med krav til overvannshåndteringen i kom-

munene. De enkelte kommuner utarbeider sin egen

strategi for hvorledes de vil oppfylle dissekravene. De

formulerer også en del generelle målsetninger.

Eksempelvis er målsetningene for Federal Way fritt

oversatt disse:

Målsetning 1: Beskytte helse og unngå skade på

eiendom ved å redusere overvannspro-

blemene.

Målsetning 2: Beskytte, bevare og øke bruken av over-

flatevann for rekreasjon, for fisk og

dyreliv, for tilskudd til grunnvann mm.

Målsetning 3: Sørge på en kost-/effektiv måte for at

de negative konsekvenser av overvanns-

avrenningen i forbindelse med utbyg-

ginger blir minst mulig.

Målsetning 4: Forvalte overvannsanleggene slik at man

får størst nytte av begrensede midler og

løse de mest kritiske problemene først.

For hver målsetning er det utarbeidet diverse (1 - 13)

program mm for hvorledes delmålsetninger skal løses.

6.3 Juridiske forhold

De byene som ble besøkt i 1997 ligger i "fylket" King

County i staten Washington. Fylket har utarbeidet

såkalte planmanualer som kommunene er pålagt å

følge. The King County Surface Water Design Manual

fra 1995 inneholder bestemmelser om bygging av

LOD/TOD - anlegg for å dempe effekten av utbygginger

på naturlige og utbygde overvannssystemer. "Manualen"

stiller såvel krav til at LOD/TOD - anlegg skal bygges

som til utførelsen av disse. Det er sannsynligvis i

medhold av "manualen" at kommunene setter som

betingelse for utbygging at utbygger bekoster både

anlegg og drift av LOD/TOD - anlegg.

6.4 Program for å nå målsettingene

Den enkelte kommune utarbeider sin egen strategi for

hvorledes man vil oppfylle kravene i det regionale pro-

grammet fra 1994: "Puget Sound Water Quality

Management Plan". Med henvisning til det enkelte

punkt i det regionale programmet beskrives egen

strategi. De kommunale programmene er meget omfat-

tende og detaljerte.

1 byen Federal Way har man foretatt en hydraulisk

analyse av nedbørfeltene. Man har benyttet programmet

SWMM, versjon 4.21. Følgende hjelpeprogram er brukt:

RUNOFF, TRANSPORT og EXTRAN. 1 mangel av data har

man foreløpig ikke kunnet kalibrere den modellen som

er benyttet. Den er imidlertid foretatt sammenlikning av

beregnede og målte verdier for et fåtall nedbørtilfeller.

Prosessen for å komme frem til hvilke prosjekter og

andre tiltak som skal utføres er forholdsvis komplisert.

Tiltakene inndeles i 4 grupper:

Tiltak i gruppe 1: Disse skal løse alvorlige flomproblemer

man har hatt og som man regner med vil inntreffe igjen

om intet gjøres.

Tiltak i gruppe 2: Tiltak i denne gruppen utvelges på

grunnlag av i hvilken grad de påvirker i alt 18 problem-

områder mm. Evnen til å forbedre det enkelte problem-

område gis tall-karakteren 1 - 5. Generelt sett gis
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negativ påvirkning lav karakter men positiv påvirkning

belønnes med et høyt tall. De enkelte problemområdene

tillegges ulik vekt. Karakterene multipliseres med et

vekttall som varierer fra 1 til 3. Litt merkelig kan det

synes at det benyttes vekttall 3 for anleggskostnader

mens bare vekttall 1 for drift og vedlikehold.

Tiltak i gruppe 3: Tiltakene og kriteriene for utvelgelse

er de samme som i gruppe 2, men det er trukket inn

ytterligere to forhold: Hvorvidt problemområdet vil bli

borte på grunn av planlagt annen utnyttelse av arealene

som berøres, og hvor mange som klager på det aktuelle

forholdet og klagefrekvensen.

Tiltak i gruppe 4: Tiltak i denne gruppen er avhengige

av at andre tiltak kommer til utførelse. Tiltakene må

evalueres med utgangspunkt i hva som ellers skjer i

området.

Tiltakene utvelges på grunnlag av den totale poengsum-

men man får ved å summere produktene av karaktertall

og vekttall. De utvalgte tiltakene beskrives og sammen-

stilles i fremdriftsplaner. Her er tiltakene listet opp i pri-

oritert rekkefølge med angivelse av tid for utførelse,

kostnader og antatt finansiering. Fremdriftsplanene

strekker seg frem til år 2010.

6.5 Effekter og kostnader

Beregninger og i viss grad erfaringer viser at LOD/TOD -

tiltak vil gi tilsiktet effekt når det gjelder å utjevne over-

vannstilløpet til ledningsanlegg og til lokale vassdrag.

Man kan helt unngå oversvømmelser og i betydelig grad

redusere faren for erosjon og utrasing i forbindelse med

nedbør med lavere intensitet enn 100 - års regnet. 1

blant er anleggene dirnensjonert for 250 - års regn eller

for enda sjeldnere nedbørtilfeller.

Det synes ikke å foreligge generelle erfaringsverdier for

renseeffektene. 1 analysemateriale som Bellevue og

Fereral Way utleverte er det heller ikke angitt hvilken

renseeffekt man forventer at de foreslåtte LOD/TOD -

tiltakene vil få. Dette skyldes nok at det opprinnelige

motivet for LOD/TOD - tiltak var å unngå flomrner og

erosjon og at renseaspektet er relativt sett nytt.

Generelle kostnadstall for sammenlikning av ulike alter-

nativer synes heller ikke å foreligge. Ved valg av alterna-

tiv er det mange forhold som trekkes inn. Eksempelvis

velger man i Federal Way alternativ på grunnlag av en

poengsum der mange ulike forhold er vektet. To av for-

holdene gjelder kostuader.

6.6 LOD/TOD - anlegg i byene Bellevue og

Federal Way

6.6.1 Generelt

1 denne fremstillingen beskrives to mindre overvannsan-

legg,

Coal Creek Parkway og Basket Ball Garne Detention

Pond,

og tre større,

Lakernont Park, Kitts Corner og South 356th Street

Krav til bygging av LOD - anlegg er inntatt i byggefor-

skriftene. Noen av bestemmelsene i Bellevue's byggefor-

skrifter er referert i rapporten "Betydningen av lokal -

/total overvannsdisponering (LOD/TOD) på flommer". En

av metodene som der er beskrevet gjelder fordrøyning

og infiltrasjon i veigrøfter. Denne metoden er senere

forlatt da det viste seg at finstoffet i overvannet fra

veiene tettet grøftene slik at infiltrasjonen stoppet opp.

6.6.2 Beskrivelse av anlegg

6.6.2.1 Coal Creek Parkway

Coal Creek er en flombekk som renner gjennom et

urskogliknende område. Langs bekken er det anlagt

gang og sykkelsti.

Ved sterk nedbør øker vannføringen kraftig og dette gir

erosjon og oversvømmelser lenger nede i vassdraget. En

større hovedvei krysser bekkedalen på fylling, se figur

6.1. Veifyllingen danner en voll over dalen.

Flomproblemene er løst ved at dalen oppstrøms veien

brukes som fordrøyningsbasseng. Foran kulverten under

veien er det bygget en betongkonstruksjon som struper

tilløpet til kulverten, se figur 6.2.

6.6.2.2 Lakemont Park

Dette er et særdeles avansert og påkostet anlegg som

betjener et større boligområde i byen Bellevue.

Hensikten med anlegget er å utjevne og rense tilløpet til

elven Lewis Creek. Bekkedalen er trang med bratte

dalsider og er meget rasfarlig.

Det ble opplyst at anleggskostnadene hadde vært ca 40

millioner kroner, og at de årlige driftskostnadene er ca

kroner 150 000, - i tillegg til de normale driftskost-

nadene for avløpsanleggene i området.

Lakemont Park - anlegget utgjør en sentral del av et

elegant parkområde. Her er det baner for ulike aktivite-

ter som tennis, basket ball, baseball og lek. En del av
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Figur 6.1 Bekken Coal Creek

Figure 6.1 Coal Creek

Figur 6.2 Utlopskonstruksjon for kulvert

Figure 6.2 Control Structure

74 Lokal og total overvannsdiponering (LOD/TOD) - Beskrivelser av anlegg, erfaringer mm.



parken er beregnet på picnic. Flombassenget, som

normalt er tørt, er utformet slik at det kan brukes som

friluftsteater. Figur 6.3 viser en plan av anlegget.

1 innløpskammeret deles vannstrømmen. Ved varmfø-

ringer lavere enn 1,6 ledes alt vann til et lukket

slambasseng med volum ca 6000 m3. Fra slambassenget

går vannet til to langsornme sandfiltre med samlet

volum ca 7800 m3. Filterdybden er på 0,9 m. Filtrert

vann går direkte til utløp i elven.

Ved tilløp på 1,6 til 4,7 m3/s, går en del av vannet

utenom filtrene til flombassenget som har et volum på

ca 32000 m3. Er tilløpet enda høyere, vil innløpskam-

meret flomme over og en del vann vil renne på overfla-

ten til flombassenget. Overløpet fra flornbassenget trer

først i funksjon når tilløpet til anlegget overstiger

7,0 mls.

Det ble opplyst at det i gjennomsnitt gikk to uker

mellom hver gang flornbassenget ble tilført vann.

Anleggets renseeffekt med tanke på total P og TSS er

henholdsvis 50 og 80 0/o.Anlegget er utstyrt med konti-

nuerlig registrering av vannføringer og med automatiske

prøvetakere.

Figurene 6.4 til 6.9 viser fotografier av Lakemont Park -

anlegget. Figur 6.4 viser innløpskammer med utstrøm-

ningsrist. Bilene er parkert på taket av slambassenget.

Neste bilde er av taket på slambassenget med service-

bygningen for publikum. På figur 6.6 ser man ett av de

langsomme sandfiltrene med baseballbanen i bakgrun-

nen. Figur 6.7 er et bilde av flombassenget. 1 bakgrun-

nen skirntes picnicområdet. Figur 6.8 viser nødoverløpet

og figur 6.9 erosjonssikringen nedstrøms dette.

6.1

f- Nødoverløp

Lewis Gree

Innløpskammer

- ••

Slambasseng
\

!‹'
Servicebygning

sti

Adkomst

Flombasseng

-st '

Picnic

o.

Tennis Lek •

r.cr, Basketball

Sandfdter

Våtmark

Figur 6.3 Oversiktstegning av Lakemont Park

Figure 6.3 Site Plan of Lakemont Park

Sandfilter
Baseball
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Figur 6.4 Innlopskammeret

Figure 6.4 The Flow Splitter Box

Figur 6.5 Slambasseng med servicebygning for publikum

Figure 6.5 Wet Vault and Rest Room Building
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Figur 6.6 Langsomt sandfilter

Figure 6.6 Slow Sand Filter Basin

Figur 6.7 Tortflombasseng

Figure 6.7 Dry Detention Pond
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Figur 6.8 Nødoverløpfra flombasseng

Figure 6.8 Emergency Spillway

Figure 6.9 Erosjonssikring nedstroms nønoverløp

Figure 6.9 Protection Against Erosion Downstream Spillway
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6.6.2.3 Kitts Corner

Kitts Corner er et prisbelønt anlegg i byen Federal Way.

Det er planlagt av firmaet C1-12MHill. Aulegget er en del

av et større flomdernpende system. Det er bygget i til-

knytning til et eksisterende våtmarksområde og som en

utvidelse av en flomutsatt mindre elv/bekk, se figur

6.10. Våtrnarks-ornrådet har tilløp fra andre våtmarks-

områder via en kulvert med diameter ca 1,4 m.

Kulverten munner ca 100 m oppstrøms anlegget, se

figur 6.12.

Kitts Corner - anlegget er nettopp satt i drift. Det er

utformet som et vakkert parkanlegg med turstier og rik

beplantning. Selv om hensikten med anlegget primært

er flomdempning, ønsker man også å få renset overvan-

net og gjøre anlegget til tilholdssted for fugler. Allerede

nå er det er det mange ender i anleggets våtmarksom-

råde.

Anlegget er dirnensjonert for 100 - års regnet.

Maksimalt tilløp er beregnet til 5,4 rni/s. Det er to

innløp til anlegget gjennom en voll bygget tvers over

eksisterende våtmarksområde, se figur 6.13. Ved

moderat nedbør går alt vann gjennom en 600 mm

ledning ( innløp 1 på figur 6.10) til kanalen i våtmarks-

området. Utløpet er vist på figur 6.14. Fra våtmarksom-

rådet renner vannet til hovedbassenget for det går til

utløp i elven/bekken. Ved sterk nedbør stiger vannstan-

den oppstøms vollen, og en del av vannet går direkte til

slambassenget via en ledning med diameter 1,5 m

(innløp 2). Maksimal vannstandsvariasjon i anlegget er

på ca 1,2 m. Ved normalvannstand er vanndybden ca

2,7 rn og 1,8 m i henholdsvis slam- og hovedbasseng.

Man har lagt vekt på at det skal være enkelt å drive og

vedlikeholde anlegget. Som figur 6.10 viser er det blant

annet kjørbare adkomster til alle deler av anlegget.

Det er forutsatt en omfattende beplantning av anlegget.

Denne var bare delvis utført ved besøket i november

1997. Figur 6.11 er et snitt gjennom anleggets våt-

marksområde og viser hvordan beplantninger her er

planlagt.

På bildet av våtmarksområdet, figur 6.14, kan man

skimte en flokk ender som har tilhold i anlegget.

Figur 6.15 viser slambassenget med hovedbassenget i

bakgrunnen. Mellom bassengene er det en steinsatt fil-

tervoll som vannet passerer gjennom.

1 utløpskummen, figur 6.16, foretas det kontinuerlig

registrering av vannføring, vannstand etc.

Rundt utløpet i elven nedstroms anlegget, figur 6.17, er

elvesidene og -bunnen beskyttet mot erosjon.

Erosjonsbekyttelsen strekker seg fra nødoverløpet til et

stykke forbi utløpsrøret. Dette har diameter 1,5 m.

Det ble opplyst at anlegget har kostet ca 25 millioner

kroner.
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Figur 6.10 Oversiktstegning av Kitts Corner

Figure 6.10 Site Plan of Kitts Corner
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Figure 6.11 Beplantning av witmarksområdet

Figure 6.11 Revegetation of the Wetland Area
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Figur 6. / 2 Tillap til Mtwarksområdet

Figure 6.12 Stilling Well in Wetland

Figure 6. / 3 Inntakene i lyitinarksomrchlet

Figure 6. 13 Intakes in Weiland
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Figur 6.14 Anleggets våtmarksområde

Figurc 6.14 Wetland Arca Within the Facility

Figure 6.15 Slambasseng og hovedbasseng

Figure 6.15 Sediment Forebay and Detention Pond
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Figur 6.16 Utløpskum i hovedbasseng

Figure 6./6 Outlet Structure in Detention Pond

Figur 6./7 Erosjonsbeskyttelse av utløp i elv/bekk

Figure 6.17 Outlet in Esisting Stream Channel
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6.6.2.4 South 356t1i Street in Federal Way

South 356th Street - anlegget var under bygging ved

besøket i november 1997. Blant annet gjensto beplant-

ningen. Anlegget, som er prosjektert av firmaene KCM

og springwood associates i Seattle, er vist på figur 6.18.

Lokale oversvømmelser i forbindelse med sterk nedbor

har vært og er et stort problem i Federal VVay. Blant

annet hadde man store oversvommelser i januar 1990

som forårsaket betydelige skader. Hovedhensikten med

South 356th Street - anlegget er da også å minske faren

for flom i vassdraget nedstrøms anlegget.

Et annet problem i Federal Way er at overvannet er for-

urenset og overflateavrenningen er årsaken til redusert

vannkvalitet i vassdragene. Det er særlig høyt innhold av

oljeprodukter som er skyld i forurensningene. South
356th Street - anlegget er derfor utstyrt med oljeavskil-

ler. Ved moderat nedbør passerer alt vann gjennom olje-

avskilleren. Dette er en plateseparator med en kapasitet

på 70 l/s. Den er forutsatt å kunne redusere oljeinnhol-

det fra 2000 mg/1 til 10 mg/l.

Tilløpet til anlegget er todelt. 1 en fordelingskurn for

anlegget splittes vannforingen i to vannstrommer. Ved

lavvannsforing går alt vann via en 300 mm ledning til

oljeseparatoren og videre til slambassenget. Ved stort

tillop går den storste vannmengden gjennom en ledning

med diameter 1,2 ni direkte til slambassenget. Dette har

en maksimal dybde på ca 3,6 m.1 hovedbassenget er

rnidlere dybde ca 3 m. Det er anlagt kjørevei ned i bas-

sengene, se figur 6.20.

Utløpskummen for anlegget er vist på figur 6.21.

Utløpsledningen, D=1,2 m; munner i en flornutsatt

bekk. Figur 6.22 viser nødoverløpet som er asfaltert.

Overløpsvannet samles opp i sluk som vist på figur 6.23.

Anlegget har en total lengde på ca 245 m. På det

bredeste er det ca 100 m.

Figur 6.18 Oversiktstegning av South 356t1i Street - anlegget

Figure 6.18 Site Plan of the South 356th Street Facility
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Figur 6.19 Oversiktsbilde av South 356th Street - anlegget

Figure 6.19 Photo qf the South 356th Street Facility

Figur 6.20 Nedkjoringsrampe til bassengene

Figure 6.20 Access Road
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Figur 6.21 Utlapskum

Figure 6.21 Outlet Structure

Figur 6.22 Overlopsterskel

Figure 6.22 Spillway
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Figur 6.23 Oppsamlingskum for overlopsvann mm

Figure 6.23 Catch Basin

6.6.2.5 Basket Ball Game Detention Pond in Bellevue

Figur 6.24 viser et område som normalt brukes til ball-

spill og som lekeplass for småbarn. Det er bygget som

flomvannsbasseng med vegger av betong. Bassenget er

vanligvis tørt men i gjennomsnitt er det vann i anlegget

en gang pr. år. Anlegget er bygget for å unngå flom og

erosjon i en trang bekkedal til høyre på figur 6.24. En
større overvannsledning med strupet utløp til bekken

passerer under anlegget. Ved sterk nedbør stiger vann

opp av sluk, se figur 6.25, inne på håndballbanen og

fyller opp bassenget. Senere tømmes dette via de samme

slukene. Dette er en effektiv, enkel og fremfor alt billig

flornsikring av bekken.
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Figur 6.24 Flomvannsbasseng som benyttes blant annet til lekeplass

Figure 6.24 Detention Pond used as Play Ground etc

Figur 6.25 Inn- og utløpssluk for overvann

Figure 6.25 In- and Outlets for Storm Water
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