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1 INNLEDNING
Dette notatet er utarbeidet i forbindelse planforslag for Huken og vurderer hydrauliske og
hydrologiske forhold ved gjenåpning av Aurevannsbekken, samt håndtering av avrenning med
hensyn til kvalitet og mengder.
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2 OM RÅDEB ESKRIVELSE
Planområdet består i dag av Huken pukkverk som skal avvikles i løpet av 2018. I henhold til
føringer i kommuneplanen skal pukkverksområdet tilbakeføres til grunnstruktur og
friluftsformål. Aurevannsbekken som i dag går i kulvert kan åpnes og det vurderes også å
anlegge en badedam. Overflatene i planområdet skal revegeteres.

2.1 Forurensede masser og r ensedammer
Det er anlagt rensedammer for avrenning fra Huken pukkverk. Plassering av rensedammene
og prinsipp for systemet er vist i Figur 1. Bilder fra befaring gjennomført 29.mai 2017 er vist i
Figur 2. Det bemerkes at plassering av ledninger mellom rensedam øst og vest er anslag
basert på kommunikasjon med driftspersonell på befaring. Rensedam vest er (Figur 2 D)
utformet slik at avrenning i sydvestre del av området graviterer ned til rensedammen.
Avrenning sedimenteres og filtreres før utløp til lukket vassdrag (Bioforsk, 2014). På
nordøstsiden av ryggen i planområdet er det et lavpunkt med pumpe (Figur 2 C) som samler
opp avrenningen fra nordre deler av planområdet. Det er lagt parallelle ledninger og vannet
kan herfra pumpes til begge rensedammene (Figur 2 E).

Figur 1 : Plassering av områder med rensedammer og prinsipp for system .
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Figur 2 : Bilder fra befaring. Åpent vassdrag ved tomtegrense (A). Bekkeinntak i planområdet (B). Lavpunkt nord i
området med antatt pumpe (C). Rensedam øst og åpent vassdrag i bakgrunnen (D). Overføringsledninger mellom
rensedam vest og lav punkt (E).

Ved videreutvikling av planområdet planlegges det asfaltdeponi. Det henvises til egen
risikovurdering knyttet til deponiet (DMR, 2017). I risikovurderingen er det vurdert som at
sigevannet ikke vil inneholde vesentlige forekomst av tungmetaller, oljestoffer eller PAHer.
Som en sikkerhet for å redusere risiko for uakseptabel utvasking anbefales det i rapporten at
alt sigevann fra asfaltfyllingen oppsamles i dreneringslaget bestående av pukk utlagt på
leirmembran under deponiet. Sigevannet anbefales videre oppsamlet i dreneringskanalog ført
til brønner for kontroll og videre til rensedam vest før utløp til vassdrag. Løsningen forutsetter
altså at en bevarer plassering og funksjonen av rensedam vest ved videreutvikling av
planområdet.

Oslo kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten

Asplan Viak AS

NOTAT
Side 4 av 16

2.2

Grunnforhold

Basert på NGU sine løsmassekart (NGU, 2017) består planområdet av tynn morene og bart
fjell, stedvis med tynt dekke (Figur 3). Som vist i Figur 4 tilsier løsmasse-sammensetningene
at infiltrasjon i utgangspunktet er uegnet eller lite egnet.

Figur 3: Planområdet b estår av b art fjell med stedvis tynt dekke (NGU, 2017).
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Figur 4: Grunnforholdene i planområdet tilsier at området er dårlig egnet for infiltrasjon (NGU, 2017).

2.3

Aurevannsbekken

Aurevannsbekken har oppkom i østre deler av Lillomarka og løper ut i Alnaelva ved Huken.
Ved tomtegrense lukkes vassdrag i privat betongkulvert (Ø 1000/860/1350/1200) med lengde
på ca. 309 m før fritt utløp syd for Hukenveien (Figur 5). På underoslo.no er høyder ikke kjent.
Nivået på åpent vassdrag oppstrøm kulvert er 194.7 moh. (Bioforsk, 2014). Ved utløpet av
kulverten (Figur 6), er koten på vassdraget anslagsvis 190 moh. (basert på terrengkoter). Dette
gir kulverten et midlere fall på ca. 15 ‰. Nedstrøms utløpet går Aurevannsbekken åpent
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gjennom boligområdet, samles med Alnaelva og går videre ned mot Nedre Grorud før den
igjen går i kulvert nord for Østre Aker vei.

Figur 5 : Kart hentet fra underoslo.no. Rød linje viser anslått historisk trasé for vassdraget.

Figur 6 : Utløp av kulvert nedstrøms planområdet og syd for Hukenveien.
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Vassdraget står på listen over prioriterte vassdrag for gjenåpning (Oslo kommune, 2015).
Prioriteringskriteriene som trekkes frem ved gjenåpning er potensial for vannmiljø, økologi,
rekreasjon og folkehelse. Økologisk tilstand er angitt som svært dårlig. I tillegg oppnår ikke
vassdraget god kjemisk tilstand. Basert på vann-nett.no tilhører Aurevannsbekken
Alnavassdraget oppstrøms byggesonen med moderat økologisk tilstand. Avrennings fra
søppelfyllinger og spillvannlekkasje står oppført som påvirkninger av middels grad til
vassdraget. Det er antatt at den dårlige tilstanden er forårsaket av forhold i planområdet og
ikke oppstrøm da nedbørfeltet består av skog, myr og innsjøer.

3 OVERORDNEDE FØRINGER
3.1

Vassdrag

I Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo (Oslo kommune, 2015) oppsummeres
det følgende målsettinger ved gjenåpning av vassdrag:




God tilpasning til endret klima
Bedre vannmiljø og styrket byøkologi
Økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse

I tillegg trekkes det frem blant annet følgende tilleggskriterier:








3.2

Bedre forholdene for fisk og fjerne vandringshindre
Gjenskape viktige biotoper
Bedre overvannshåndteringen i området
Redusere problemer med oversvømmelse og flomskader
Bedre vannkvalitet
Vassdraget kan gjenåpnes i historisk elveløp slik at de naturlige vassdragsprosesene
med erosjon, sedimentasjon og flom kan være med å forme elveløpet.
Bekkestrengen kan være tilfluktssted og kilde for reetablering evt. flora og fauna i
elvene ved utslipp i hovedløpet.

Overvann

Systemet for overvannshåndtering i planområdet skal tilfredsstille tre-trinnsstrategien. Det vil
si at:
Trinn 1: Avrenning fra mindre nedbør skal infiltreres lokalt, fordampes og renses ved behov.
Trinn 2: Avrenning fra store nedbørmengder skal fordrøyes lokalt før utløp fra planområdet
Trinn 3: Avrenning fra store regn skal sikres trygt avledet gjennom åpne flomveier
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4 M ETODE OG FORUTSETNINGER
4.1 Flomvannføring
Flomvannføring for Aurevannsbekken er beregnet ved å bruke formelverk i Veileder for
flomberegningeri små uregulerte felt (NVE, 2015). NEVINA er benyttet til å beregne nedbørfelt
og hydrologiske parametere. For å ivareta fremtid økning i nedbør som følge av global
oppvarmning er det benyttet et klimapåslag på 20 % i henhold til Klimaprofil for Oslo og
Akershus (Norsk Klimaservicesenter,2017).

4.2 Bekkeprofil
Beregning av profiler for gjenåpnet vassdrag er vurdert overordnet ved å bruke Mannings
formel:

Hvor
er kapasiteten til profilet [m 3/s],
er Mannings tall [m 1/3/s],
er det våte
2
tverrsnittsarealet [m ], er hydraulisk radius [m] og vassdragets lengdefall [m/m]. Hydraulisk
radius ( ) er videre gitt som:

Hvor er våtperiferien til tverrsnittet [m]. For en geometri med flat bunn og konstant helning
på sidekanter (Figur 7) kan Mannings formel uttrykkes som :

Hvor

er bunnbredde [m] og

er vannivået over bunn [m].

Figur 7 : Beregnet geometri for gjenåpnet vassdrag.
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4.3

Oppholdstid i badedam

Den teoretiske oppholdstiden til vannet i dammen (𝑡𝑜𝑝𝑝ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑) i dager kan beregnes som:
𝑡𝑜𝑝𝑝ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑 =

𝐴∙𝑑
𝑄

Hvor 𝐴 er dammens overflateareal [m²], 𝑑 er dammens gjennomsnittlige vanndybde [m] og
𝑄𝑡𝑖𝑙𝑓ø𝑟𝑠𝑒𝑙 er vannføringen inn til dam [m³/d]. Den teoretiske oppholdstiden er et mål på hvor
lang tid det vil ta for vannet i dammen utskiftes.

4.4

Avrenningslinjer

Basert på kartgrunnlag med ekvidistanser på 1 m er det generert avrenningslinjer ved hjelp av
ArcGIS .). Nedbørfelt er estimert basert på avrenningslinjene. Terrengmodellen er basert på
dagens terreng.

5 RESULATER
5.1
5.1.1

Aurevannsbekken
Nedbørfelt

Basert på data i NEVINA har nedbørfeltet størrelse på 5,5 km 2 og middelavrenning på 22,0
l/(s·km 2) (Figur 8 og Vedlegg 1). Dette gir en estimert middelvannføring på 121 l/s. Nedbørfeltet
består hovedsakelig av skog, myr og innsjøer, hvilket tilsier at vannkvaliteten i vassdraget ved
innløp til planområdet vil være lik natursituasjonen.

Figur 8: Nedb ørfelt til Aurevannsb ekken ved utløpet av planområdet. Feltet er hentet NEVINA (NVE, 2017).
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5.1.2

Flomberegninger og tverrsnitt

Tabell 1 oppsummerer beregnede vannføringer i vassdrag ved Hukenveien. Beregningene er
utført med NIFS-formelverk.
Tab ell 1: Beregnede vannføringer i vassdrag ved Hukenveien.
Gjentaksintervall

Flomvannføring

Flomvannføring + klimapåslag (20 %)

Middelvannføring

121 l/s

-

Middelflom

2 025 l/s

2 430 l/s

2 år

1 874 l/s

2 249 l/s

5 år

2 533 l/s

3 040 l/s

10 år

3 019 l/s

3 622 l/s

20 år

3 547 l/s

4 256 l/s

50 år

4 350 l/s

5 219 l/s

100 år

5 059 l/s

6 071 l/s

200 år

5 877 l/s

7 053 l/s

Videre er beregnede profiler basert på antatt geometri vist i Figur 9. I
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Tabell 2 er beregnede verdier for vanndybder og utstrekning i bredde oppsummert. Som vist
vil en slik geometri ved normalvannføringgi et vannspeil med bredde 4,1 m og maksimal dybde
på 0,14 m. Ved en flomhendelse med 200 års gjentaksintervall vil vannspeilet ha bredde på
12,3 m og maksimal dybde på 1,16 m.

Figur 9: Illustrasjon av beregnede vanndybder og utstrekning i bredde for varierende gjentaksintervall (med
klimapåslag) basert på antatt geometri (bunnbredde på 3 m og sidehelning på 1:4), lengdefall på 2 ‰ og Mannings
tall på 22.5 m 1/3/s.
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Tab ell 2: Beregnede vanndyb der og utstrekning i b redde for varierende gjentaksintervall (med klimapåslag) b asert
på antatt geometri (b unnbredde på 3 m og sidehelning på 1:4), lengdefall på 2 ‰ og Mannings tall på 22.5 m 1/3/s.
Gjentaksintervall

Vanndybde

Utstrekning i bredde

Middelvannføring

0.14 m

4.1 m

Middelflom

0.70 m

8.6 m

2 år

0.67 m

8.4 m

5 år

0.78 m

9.2 m

10 år

0.85 m

9.8 m

20 år

0.92 m

10.3 m

50 år

1.01 m

11.1 m

100 år

1.08 m

11.7 m

200 år

1.16 m

12.3 m

I Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver i Oslo (Oslo kommune, 2015), anbefales det at
det avsettes areal rundt vannstrengen som er vegetasjonsdekket og som kan
oversvømmes opptil en 10-årsflom. Videre oppgis det som en tommelfingerregel at
vannstrengen uten vegetasjon i naturlige, uregulerte vassdrag dimensjoneres etter såkalt
‘bankfull’ vannføring. Dette tilsvarer en flom som opptrer i gjennomsnitt ca. 1 gang i året,
en såkalt 1-årsflom eller (års)middelflommen.
Det kan videre etableres infrastruktur i området inntil vannstrengen, slik som gangveier,
som tåler å bli oversvømt eller som utbygger evt. aksepterer skade på fra tid til annen.
Etter plan- og bygningsloven skal bebyggelse være sikret mot skade fra en flom som har
200 års gjentaksintervall. Oslo kommune har videre et generelt krav om avstand fra
bygninger til bekk på 12 meter.
5.1.3

Kulvert under Hukenveien

Dagens kulvert under Hukenveien er angitt å ha dimensjon på 1 200 mm. Fallet er ikke kjent.
Skal dagens kulvert beholdes og videreføre 7,05 m 3/s (200 års hendelse med klimafaktor 1,20)
under Hukenveien vil det kreve at fallet er minimum 32 ‰ (forutsatt ruhet på 1 mm og jevnt
fall). Innmåling av høyder på kulvert i kum med SID nr. 237185 vil kunne gi indikasjoner på
fallet.
5.1.4

Badedam

Under forutsetningen av at innkommende vann har tilstrekkelig god kvalitet, vil størrelsen på
badedammen være avhengig av det krav som settes til oppholdstid samt hvor mye vann som
tilføres dammen. Basert på beregninger i NEVINA er alminnelig lavvannføring i vassdraget 6,6
l/s. I Tabell 3 er det beregnet hvilken dam-volum og utstrekning oppholdstider på 1 til 4 døgn
vil kunne gi for denne lavvannføringen.
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Tab ell 3: Beregnede vanndyb der og utstrekning i b redde for varierende gjentaksintervall (med klimapåslag) b asert
på antatt geometri (b unnbredde på 3 m og sidehelning på 1:4), lengdefall på 2 ‰ og Mannings tall på 22.5 m 1/3/s.
Midlere oppholdstid i dam ved
alm innelig lavvannføring

Største damvolum

Utstrekning ved midlere dybde på
0,5 m

1 døgn

518 m3

1036 m2

2 døgn

1 037 m3

2074 m2

3 døgn

1 555 m3

3110 m2

4 døgn

2 074 m3

4148 m2

Det har ikke blitt funnet retningslinjer for maksimal anbefalt oppholdstid for vassdrag benyttet
til bading relevant for dette planområdet. Naturlige badedammer (eng: natural swimming pond)
opererer med fullsirkulasjon der en delstrøm av vannet pumpes gjennom vegeterte filtre hvor
vannet renses før det ledes tilbake til dammen. Normalt anbefales det at pumpene gir nok
kapasitet til å gi fullsirkulasjon på mindre enn 2 døgn for slike naturlige badedammer
(Littlewood, 2008). Til sammenlikning er normal fullsirkulasjon for svømmebasseng 6 til 12
timer. For badedam i dette planområdet vil vannet ikke sirkuleres på tilsvarende måte, men i
stedet utskiftes av tilført bekkevann. Forutsatt at vannet har god kvalitet ved innløpspunktet
dam, vil en lengre enn 2 døgn oppholdstid trolig kunne aksepteres.
En anbefaling ved anlegging av badedam i nærheten av dagens bekkeinntak, er at
rensedammen (rensedam vest) fjernes. Dette fordi det oppfattes som uheldig å ha rent
bekkevann, tilhørende badeanlegg og aktiviteter for rekreasjon så nær potensielt urent vann
fra planlagt asfaltdeponi. Som nevnt tidligere baserer det planlagte asfaltdeponiet seg på at
rensedam vest benyttes ved håndtering av dreneringen fra deponiet (DMR, 2017). Hvis det
ønskes dam og/eller andre soner som innbyr til rekreasjon i denne delen av området, bør det
i videre fase vurderes om rensedam øst kan ivareta funksjonskravet til kontroll og rensing av
drenering fra planlagt asfaltdeponi.
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5.2 Flomveier
Utover Aurevannsbekken er det også andre mindre nedbørfelt som har avrenning til
planområdet I Figur 10 er avrenningslinjenes innløp til planområdet angitt med en antagelse
av utstrekning på tilhørende nedbørfelt. Nedbørfeltenebestår av skog men vil potensielt kunne
gi avrenning inn til planområdet ved store nedbørhendelser. Ved kotering av terrenget i
planområdet bør innløpspunktene kobles til mulige vannveier gjennom planområdet og sikres
slik at ikke evt. bygg, veier eller infrastruktur kommer i konflikt med traséene. Vannveiene bør
føres til vassdrag og/eller kontrollerte oversvømmelsesområder.

Figur 10 : Beregnede avrenningslinjer oppstrøms planområdet.
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5.3

Overvannshåndtering

Planlagt utvikling av planområdet forutsetter at overvannshåndteringen løses åpent og lokalt.
Ift. tre-trinnsstrategien vil tilstrekkelig revegetering av dagens pukkverk forårsake at mindre
nedbørsmengder (trinn 1) fanges opp, infiltreres og fordampes i toppdekket. I tillegg vil
revegetering hindre at avrenning inneholder finstoff eller forurensning. Det vurderes derfor som
at rensing av avrenning ikke er aktuelt fra overflater som vegeteres. Det forutsettes at sigevann
fra deponiet behandles tilstrekkelig.
Ift. trinn 2 vil nødvendig fordrøyning være avhengig av om vassdraget nedstrøms planområdet
har tilstrekkelig kapasitet. Hvis det i dag er kapasitetsproblemer bør det vurderes om
vassdraget skal kunne demmes opp i planområdet ved ekstreme nedbørhendelser.
Ift. trinn 3 er det viktig å sikre at både bekken har tilstrekkelig kapasitet og at mindre
avrenningslinjer ledes fornuftig gjennom området.

6 OPPSUMMERING OG ANBEFALNING TIL VIDERE ARBEID
Det er gjort beregninger av bekkeprofil basert på en bestemt geometri for å få et bilde av
bekkens utstrekning ved ulike hendelser. For en geometri med bunnbredde på 3 m, sidekant
med helning 1:4 og jevnt lengdefall på 2 ‰, vil det ved normalvannføring være et vannspeil
med bredde 4,1 m og maksimal dybde på 0,14 m. Ved en flomhendelse med 200 års
gjentaksintervall vil vannspeilet ha bredde på 12,3 m og maksimal dybde på 1,16 m.
Det er gjort enkle beregninger på størrelse av en evt. badedam. Under forutsetning av at
bekken i sin helhet ved lavvannføring (anslått 6 l/s) føres via badedammen, og at det tillates
en maksimal oppholdstid på vannet på 2 døgn, kan badedammen holde et vannvolum på 1 037
m 3. Med en midlere dybde på 50 cm, vil utstrekningen av badedam kunne være 2 074 m 3. Ved
etablering av mindre badedam enn dette vil vannets oppholdstid og fare for uheldig
algeoppblomstring etc. reduseres.
I videre fase foreslås det at følgende vurderes:








Vurdere om grunnforholdene under bekketraséen og evt. badedam er slik at
vassdraget må bunntettes for at ikke vannet skal forsvinne.
Vurdere kapasiteten til vassdrag nedstrøms planområdet og vurdere i hvilken grad
vassdraget bør fordrøyes i planområdet.
Gjøre en tilstandsvurdering samt innmåling av dagens kulvert som krysser
Ammerudveien for å vurdere om dagens løsning kan videreføres eller om ny kulvert
må anlegges.
Bestemme endelig trasévalg og utforming av badedam. Ved anlegging av badedam
eller tilsvarende ved dagens bekkeinntak bør det vurderes om rensedam vest kan
avvikles og videre om rensedam øst kan ivareta rensing av sigevann fra deponiet
Sikre at avrenningslinjene som løper inn i planområdet blir tilstrekkelig ivaretatt.
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