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I forbindelse med søknad om oppstart av regulering av Cewex-kvartalet, oversendes denne 

redegjørelsen for overvannshåndtering. Redegjørelsen har vært oversendt tidligere, det har imidlertid 

tilkommet ytterligere informasjon om de ulike byggetrinnene i prosjektet. Disse er nå innarbeidet i 

redegjørelsen. 

 

Generelt om tomten og tiltaket. 

Tomten er lokalisert i Fredrikstad sentrum. Eksisterende bygg såkalte Cewex-gården ble totalskadet i 

brann. Deler av eksisterende bebyggelse er revet/skal rives og det skal reguleres for oppføring av ny 

bebyggelse, såkalt byreparasjon. Reguleringsplanens avgrensning vises i Fig. 1. 

 
Fig. 1 Reguleringsplanens avgrensning. 
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Gjeldende bestemmelser 

Planområdet er i sin helhet angitt med sentrumsformål i gjeldende byområde-plan og høringsutkast til 

ny arealdel 2019-2031. I høringsutkastet omtales overvann flere steder, men hovedsakelig under 

kapittel/punkt 24 (gjengitt under i kursiv) 

24 Overvann jf. pbl § 11‐9 nr. 3 og nr. 6, § 11‐10 nr. 2 24.1  

Prinsipper for overvannshåndtering 

Overvann skal som hovedregel tas hånd om innenfor byggeområdet, gjennom infiltrasjon, fordrøyning 

i grunnen og åpne vannveier.  

24.2 Flomveier Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier sikres og tilstrekkelig 

sikkerhet mot oversvømmelse oppnås. Kommunens kart over teoretiske flomveier (dreneringslinjer) 

legges til grunn.    

24.3 Bekker  

a. Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. Bekkelukking tillates 

ikke. 

 b. Lukkede vannveier skal åpnes og restaureres i den grad det er gjennomførbart, og skal alltid 

vurderes i reguleringsplaner og byggesaker.    

24.4 Kombinert grønnstruktur: Overvann og friområde 

Området skal brukes som flomvei og fordrøyning av overvann i kombinasjon med friområde. Området 

tillates opparbeidet til park og kan stå under vann ved kraftig nedbør.   Vann og overvann skal søkes 

utnyttet som positivt element i bymiljøet.  

24.5 Samordning og klimafaktor  

a. I plan‐ og byggesaker skal terreng‐ og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 

overvannshåndtering samordnes. 

b. Reguleringsplaner skal identifisere, dimensjonere og sikre arealer for overvannshåndtering og 

flomveier. Nedbør skal normalt gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. Nye tiltak 

skal ikke gi økte avrenningstopper i områder som er sårbare for flom. Gjeldende klimafaktor for 

Fredrikstad kommune er 1,5.  

24.6 Blågrønn faktor Kommunen kan kreve bruk av blågrønn faktor.  
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Grunnforhold 

NVE har utarbeidet ROS-analyse for områdestabilitet for tomten, dette fremkommer i egen rapport. 

Det er kjent at det i sentrumsområdet er enkelte felter med kvikkleire, dog er det ikke kvikkleire på 

den aktuelle tomten. 

Det konkluderes i den geotekniske rapporten med, at tomten kan bebygges, noe som også kan 

underbygges med at det sto et bygg på tomten tidligere. 

Løsmassegeologien i området består av fyllmasse (grå farge) over kvikkleire og sprøbruddsmateriale. 

Løsmassekartene gir kun en grov inndeling av typer løsmasser. Dette er beskrevet noe mer utførlig i 

den geotekniske rapporten. Det som er viktig å merke seg i rapporten er at det omtaler det øverste 1-

3 meter med løsmasser som egnet for infiltrasjon, under dette er det stort sett leire – som er ansett å 

være tilnærmet tett med tanke på infiltrasjon.  

 

Flomveier og havnivå 

 

Havnivå og stormflo. 

Eiendommen ligger ikke i flomutsatt område, med tanke på havnivåstigning og stormflo. 

 

Kartet viser Flom soner helt opp til 500-års flomsone. Det er de uthevede blå linjene som markerer hvor 

flomsonene rekker (kartet er hentet fra Fredrikstad kommunes kartløsning). 

Urban flom og flomveier 

Det er kjent at deler av Fredrikstad sentrum er utsatt for urban-flom ved ekstreme nedbør hendelser. 

Særlig gjelder dette de to undergangene under jernbanen ved St. Croix og der 109-veien går under 

banelegemet. Det er derfor viktig å kartlegge flomveier i sentrum ved regulering. 

 

Teksten under er hentet fra «Notat om flom i mindre vassdrag – Fredrikstad kommune» 
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«Ekstremvær Natt til 1. september 2019 kom et regnvær over Fredrikstad som var så kraftig at det ga 

opp mot dobbelt så mye regn som 200‐årsregnet. Ekstremværet viste oss hvor vannskader oppstår. Det 

er på flate områder med leire der vannet i stor grad blir stående uten å renne videre til bekker. Den 

vanligste typen vannskade er vann i kjelleren. Det oppsto bare unntaksvis vannskader nær 

bekkefar.   Det gjøres en rekke nye tiltak for å sikre mot nye vannskader. I områder der terrenget vil bli 

hevet for i vareta sikring mot stormflo, må også flomveier fra bakenforliggende områder ivaretas. 

Kjente flomveier sikres mot nedbygging. I flate områder der det har vært mange vannskader må 

gulvnivå plasseres markant over terreng.» 

Flere av tiltakene nevnt i dette notatet er trukket frem og tatt med i arealplanen som er på høring. 

 

Det er gjort en simulering i ScalGo som viser hvor dagens flomveier går. 

 

I kartet vises dreneringslinjer fra et simulert nedbørtilfelle med 100 mm regn og vannansamlinger på 

10cm vises. Dreneringslinjer som berører aktuell tomt er linjen fra St Corix gate – Gunnar Nilsens gate 

– Asylgata – Dr. Giebelhausens gate – Dampskipsbrygga. Denne passerer sydsiden av tomten, med 

fasade mot Asylgata. Det kan i simuleringen se ut som det også er et dreneringssystem som tar med 

seg gågata og leder dette via flere gater til Stortorvet, som er bygget og prosjektert som flomvei. 
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Flyfoto over viser noe tydeligere hvor dreneringslinjene går. De blå pilene symboliserer flomveier. 

 

Grunnvann 

Det er i NGU sin database over grunnboringer, Granada, funnet en boring omtrent i samme område. 

 

Kartet viser avstand (stiplet rød linje) mellom aktuell tomt og borehull (blå prikk), avstanden er ca 370 meter. 
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Borerapport fra brønnen viser at det er stabil vannstand på ca 1,5 meter under terreng. Noe som 

stemmer godt med at det er relativt tette masser fra mellom 1-3 meter. Grunnvannet vil gjerne 

bevege seg i sjiktene over tettemasser. 

Med henblikk på infiltrasjon av overvann, gir en slik grunnvannstand utfordringer med tanke på 

kapasitet, og om det i det hele tatt er aktuelt. 

 

Overvannsvurdering 

 

Nedbørsdata og beregninger 

Det benyttes klimafaktor på 1,5 for 25-årsregn. Beregninger er gjort med data fra IVF-kurve for 

Fredrikstad. I Fredrikstad kommune sin overvannsrammeplan beskrives, "For dimensjonering av 

transportkapasitet i overvannsystemer skal det benyttes 25-års gjentaksintervall for nedbøren." I 

Fredrikstad legges klimafaktor 1,5 til grunn for beregninger, dette fastslås i Fredrikstad kommune sin 

«Hovedplan for vann og avløp 2008-2028». 

For beregning av avrenningsmengder er den rasjonale formelen benyttet. 
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Tabellen viser nedbørsdata benyttet i beregningene. 

 
Før og etter utbygging. 

 
Tabellen viser andel flater som utgjør nedbørfeltet for beregningene. For aktuell eiendom var hele tomten 

tilnærmelsesvis dekket av tette flater. Det samme vil være tilfelle etter utbygging. 

 

 

Avrenningsfaktorer er hentet fra «Miljødirektoratet, Gjennomgang av avrenningsfaktorer» utarbeidet 

av COWI januar 2015. 

 
Tabell hentet fra NS-EN 752:2008 (gjengitt i Cowi rapport og oversatt fra engelsk) 

 

Returperioder(år); Nedbørintensitet i liter pr. sekund pr. hektar(10 000m²) (l/s*ha)

3030 FREDRIKSTAD

Periode: 1970-2013

Antall sesonger: 30

1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440

2 256 227,2 200,1 164,3 119,4 96,4 81,2 64 50,1 40,7 29,6 23,5 17,5 10,5 6,8 4,2

5 327,5 288,3 253,6 211,2 158,9 131,4 111,6 87,8 70,5 57,3 41,2 30 22,3 13,3 8,1 5,1

10 374,8 328,7 289,1 242,3 185 154,5 131,7 103,5 84 68,2 49 39 25,5 15,1 9 5,6

20 420,2 367,5 323 272 210,1 176,7 151 118,6 97 78,7 56,3 41 28,5 16,8 9,8 6,1

25 434,6 379,8 333,8 281,5 218 183,8 157,2 123,4 101,1 82,1 58,7 43 29,5 17,3 10 6,3

50 479 417,7 367,1 310,6 242,5 205,5 176 138,2 113,8 92,3 65,9 50 34 19 10,8 6,8

100 523 455,3 400 339,5 266,8 227 194,8 152,8 126,4 102,5 73,1 53 39 20,7 11,6 7,3

200 567 492,8 433 368,3 291,1 248,5 213,5 167,4 139 112,7 80,3 68 44 22,4 12,4 7,8

Nedbørdata

Nedbørintensitet 

[l/sha]

G
je

nt
ak

si
nt

er
va

ll
 [

år
]

Regnvarighet [min]

Tette flater 3253 0,9 2927,7

Grusareal 0 0,6 0

Grønt 0 0,3 0

Asfalt 0 0,8 0

Skog 0 0,3 0

Totalt 3253 0,90 2928

Nedbørfelt sammensetning

Nedbørfelt

Overflate Areal m2 Avrenningskoef. Redusert areal m2
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Tabellen viser avrenning fra tomten uten klimafaktor (øverst) og med klimafaktor (nederst) 

Ved 25 års regn, klimafaktor på 1 og regnvarighet på 5 minutter, er maksimal avrenning 82,4 l/s.  

Ved 25 års regn, klimafaktor på 1,5 og regnvarighet på 5 minutter, er maksimal avrenning 123,6 l/s. 

Differansen her må fordrøyes på egen tomt.  

 

 

 

0,3253 ha

0,90

5 min

1,5

3253 m
2

0,90 5 min 1,0

1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440

2 15,0 26,6 35,1 48,1 35,0 28,2 23,8 18,7 14,7 11,9 8,7 6,9 5,1 3,1 2,0 1,2

5 19,2 33,8 44,5 61,8 46,5 38,5 32,7 25,7 20,6 16,8 12,1 8,8 6,5 3,9 2,4 1,5

10 21,9 38,5 50,8 70,9 54,2 45,2 38,6 30,3 24,6 20,0 14,3 11,4 7,5 4,4 2,6 1,6

20 24,6 43,0 56,7 79,6 61,5 51,7 44,2 34,7 28,4 23,0 16,5 12,0 8,3 4,9 2,9 1,8

25 25,4 44,5 58,6 82,4 63,8 53,8 46,0 36,1 29,6 24,0 17,2 12,6 8,6 5,1 2,9 1,8

50 28,0 48,9 64,5 90,9 71,0 60,2 51,5 40,5 33,3 27,0 19,3 14,6 10,0 5,6 3,2 2,0

100 30,6 53,3 70,3 99,4 78,1 66,5 57,0 44,7 37,0 30,0 21,4 15,5 11,4 6,1 3,4 2,1

200 33,2 57,7 76,1 107,8 85,2 72,8 62,5 49,0 40,7 33,0 23,5 19,9 12,9 6,6 3,6 2,3

3253 m
2

0,90 5 min 1,5

1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440
2 22,5 39,9 52,7 72,2 52,4 42,3 35,7 28,1 22,0 17,9 13,0 10,3 7,7 4,6 3,0 1,8

5 28,8 50,6 66,8 92,7 69,8 57,7 49,0 38,6 31,0 25,2 18,1 13,2 9,8 5,8 3,6 2,2

10 32,9 57,7 76,2 106,4 81,2 67,8 57,8 45,5 36,9 30,0 21,5 17,1 11,2 6,6 4,0 2,5

20 36,9 64,6 85,1 119,5 92,3 77,6 66,3 52,1 42,6 34,6 24,7 18,0 12,5 7,4 4,3 2,7

25 38,2 66,7 88,0 123,6 95,7 80,7 69,0 54,2 44,4 36,1 25,8 18,9 13,0 7,6 4,4 2,8

50 42,1 73,4 96,7 136,4 106,5 90,2 77,3 60,7 50,0 40,5 28,9 22,0 14,9 8,3 4,7 3,0

100 45,9 80,0 105,4 149,1 117,2 99,7 85,5 67,1 55,5 45,0 32,1 23,3 17,1 9,1 5,1 3,2

200 49,8 86,6 114,1 161,7 127,8 109,1 93,8 73,5 61,0 49,5 35,3 29,9 19,3 9,8 5,4 3,4

Beregnet avrenning - rasjonell metode

Areal:

Avrenningsfaktor:

Gj
en

ta
ks

in
te

rv
al

l (
år

)

Areal:

Konsentrasjonstid:

Liter/sekund

Klimafaktor:

Beregning av maksimal avrenning (Qmaks) i liter/sekund

Regnvarighet (min)

Beregning med bruk av kl imafaktor

Beregning uten bruk av kl imafaktor

Avrenningsfaktor:

Avrenningsfaktor: Konsentrasjonstid: Klimafaktor:

Beregning av maksimal avrenning (Qmaks) i liter/sekund

Liter/sekund

Konsentrasjonstid: Klimafaktor:

Gj
en

ta
ks

in
te

rv
al

l  
(å

r)

Areal:
Regnvarighet (min)



  

  

 11  

  

 

Tabellen viser beregning av fordrøyningsvolum. 

I tabellen over er det lagt inn en avrenning på 82 l/s fra tomten, en mengde som tilsvarer avrenningen 

fra tomten før tiltak/utbygging. Formelverket beregner da at det er behov for et fordrøyningsvolum på 

23,4 m3. 

 

Vurderinger og anbefalinger. 

Tomten reguleres med tanke på høy utnyttelse av tomten, noe som svarer til situasjonen før planlagt 

utbygging. Overvannsberegningene viser at det er behov for å fordrøye 23,4 m3. 

Sentralt i overvannshåndtering er Norsk vann sin 3-trinns modell, kort oppsummert: 

1 Infiltrer mindre nedbør – 2 Fordrøy normal nedbør – 3 Sikre flomveier for ekstrem nedbør. 

Infiltrasjon – trinn 1 

For å kunne infiltrere overvannet kreves permeable flater og grunnforhold som gjør dette mulig, dvs 

det må være «plass» til vannet nede i bakken. For den aktuelle eiendommen er det noen forhold som 

gjør at vi ikke vil anbefale infiltrasjon av overvann. 

Det er relativt tynt lag med løsmasser hvor det kan infiltreres, data fra geoteknisk rapport og 

grunnvannsvurdering, tyder på at det er rundt 1,5 – 2 meter med løsmasser over leire. I dette sjiktet 

beveger grunnvannet seg. 

2927,7 m2

25 år

1,5

82 l/s

5 min

2927,7

25 5 min

1,5 82 l/s

Regnvarighet Nedbørintensitet

Nedbørintensitet med 

klimafaktor Volum inn Volum ut

min l/s*ha l/s*ha m3 m3

1 434,6 651,9 11,5 14,8

2 379,8 569,7 20,0 17,2

3 333,8 500,7 26,4 19,7

5 281,5 422,3 37,1 24,6

10 218 327,0 57,4 36,9

15 183,8 275,7 72,6 49,2

20 157,2 235,8 82,8 61,5

30 123,4 185,1 97,5 86,1

45 101,1 151,7 119,9 123,0

60 82,1 123,2 129,8 159,9

90 58,7 88,1 139,2 233,7

120 43 64,5 136,0 307,5

180 29,5 44,3 139,9 455,1

360 17,3 26,0 164,1 897,9

720 10 15,0 189,7 1783,5

1440 6,3 9,5 239,0 3554,7

Beregning av nødvendig fordrøyningsvolum

Regnenvelopmetode med konstant utløp
I hht VA-Miljøblad nr.69

Andel tette flater: (m2)

Klimafaktor: Qmaks,ut

Andel tette flater

Gjentaksintervall

Klimafaktor (% økning)

Maks videreført

Konsentrasjonstid

Gjentaksintervall: (år) Konsentrasjonstid

Nødvendig fordrøyningsvolum

m3

0,0

2,8

6,7

12,5

20,5

23,4

21,3

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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I gågata er det anlagt en kulvert for ulike tekniske formål; vann og avløp, fjernvarme, gatevarme, fiber, 

telekom, el-kraft mm. Denne kulverten antas å ligge som en form for hindring for grunnvannet som 

beveger seg. Det er etter all sannsynlighet godt med fyllmasser rundt kulverten, men hvorvidt disse vil 

bidra til å øke transport av grunnvann og dermed infiltrasjonsevnen er svært usikkert. 

Basert på disse to forholdene vil vi ikke anbefale å øke infiltrasjonen mer enn nødvendig. 

 

Fordrøyning – trinn 2 

Når det gjelder fordrøyning stiller det seg noe annerledes. Her er mulighetene flere, men det er i 

hovedsak to prinsipper; fordrøyning under bakken eller over bakken. 

For dette tiltaket vil vi ikke anbefale å plassere et fordrøyningsmagasin under bakken. Det ville måtte 

ligge helt eller delvis under bygg og svært vanskelig om ikke umulig å reparere/sanere ved behov. 

Vi vil anbefale å fordrøye over bakken, på taket. 

Pr i dag er det flere løsninger for dette med to klare skiller; med og uten vegetasjon. 

 

Uten vegetasjon kalles det «Blå tak» og skulle man velge dette vil 

23,4 m3, kunne fordrøyes på ca 240m2 takflate med et vannspeil på 10 cm. 

 

Tak med vegetasjon kalles gjerne grønne tak. Her er det et utall varianter og kombinasjoner. Grønne 

tak holder ikke bare igjen regnvann, det blir ofte sett på som en berikelse for by og bygg. Det er fullt 

mulig å fordrøye 23,4 m3 på grønne tak. Det vil kreve noe mer takareal enn et blått tak, helt avhengig 

av type grønt tak og tykkelsen på vegetasjonsdekke.  

 

 
Illustrasjon av prosjektet ved Mad arkitekter. 
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Flomveier – trinn 3 

Under punktet Flomveier og havnivå, henvises det til en simulering gjort i ScalGo. Her fremkommer 

ganske tydelig hvilke flomveier overvann renner. Det er et av kommunens mål å ivareta og styrke 

eksisterende flomveier og vi mener dette tiltaket ikke kommer i konflikt med dette målet. 

Vi mener at flomveier som fremkommer i simulering stemmer svært godt med observasjoner gjort på 

befaringer og at dette er trygge og sikre flomveier. 

 

Borgenhaugen 11.03.2020 

Anders Due Nordlie 


