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1. Generell informasjon om tiltaket
Som en del av utbygningen for Cicignon park vil det søkes om å håndtere overvann for
området.
Prosjektet består av flere byggetrinn, dermed vil overvannshåndteringen være delt i 2
hovedområder. Områdene markert med blått og rødt. Se figur 1 til venstre. Hovedområdet
markert med blått, vil igjen bli delt i 2 delområder. Markert rosa og gult, se figur 1 til høyre.

Figur 1. Hovedområdeinndeling og delområdeinndeling

Store deler av området tillater ikke infiltrering, grunnet parkeringskjeller og eksisterende
kjellere, resterende grunnforhold i området består av fjell. I tillegg er det høy grunnvannstand.
Dermed vil det være nødvendig å etablere 2 fordrøyningsmagasin. Magasinene vil håndtere
takvannet fra byggene og overvannet fra uteområdene. Takvann og overvannet blir ført til en
dam med permanent vannspeil. Ved store nedbørsmengder da dammen fylles, vil vannet gå i
overløp som ledes til fordrøyningsmagasinene. Deretter ledes vannet til kommunalt nett via
mengderegulatorer. Vedlegg 1 viser forslag til plassering av fordrøyningsmagasinene.
Det etableres grønne tak på noen deler av byggene, dette utgjør ca. 40-47% av takflatene. Det
tilføres mer trær til området, åpne grøfter og en dam. Samt tilrettelegges for noe infiltrasjon i
et delområder der det ikke er fjell.
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Ved større regnhendelser utover dimensjonerende nedbør, vil overflatevannet renne vekk fra
eiendommen og ut til flomveiene i området for å ivareta trinn 3 av tretrinnsstrategien.
Tre-trinnstrategien er en strategi for håndtering av overvann, hvor avrenning fra mindre regn
fanges opp og infiltreres i trinn 1. I trinn 2 skal avrenning fra store regn fordrøyes før påslipp til
avløpsanlegg eller utslipp til vassdrag. Til slutt skal avrenning fra ekstreme regn sikre trygg
avledning på overflaten via flomveier i trinn 3.
Delområde rosa er et nedsenket område utenfor bygg B, se Figur 2.

Figur 2. Nedsenket område.

I dette område vil det etableres en vold rundt området som sørger for at det ikke tilføres mer
overflatevann fra resterende arealer. Her vil overvannet ledet til en samlekum, deretter
pumpes vannet til dammen. For plassering av kum og pumpe, markert O2, se vedlegg 1.

1.1 Nasjonale og lokale retningslinjer

Prosjektet søker å håndtere overvann i henhold til:
-

Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma Sør.

-

Overvannsrammeplan for Fredrikstad kommune 2007

Det skal leveres et overvannsnotat, med tilhørende tegning.

1.2 Tomtas totale areal og byggegrense / tiltaksområde

Arealerinndeling er basert på oppgitte arealer fra ARK for prosjektet, samt supplement av
manglende data. Eiendommen er på ca. 26800 m2 og vil bestå av følgende flater:
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Areal [m2]

Avrenningskoeffisient

Tette takflater

4410

0,9

Uteoppholdsarealer C, D, E, F

8904

0,7

Vannområder

294

0,8

Sandlekeplass

400

0,3

Tak med grønt

3954

0,7

Tette takflater

763

0,9

Uteoppholdsareal A, B, G

1537

0,7

Vannområder

384

0,8

Kvartalslekeplass

1000

0,5

Nærmiljøpark

2568

0,6

Barnehagelekeplass

1200

0,6

Grønne takflater

547

0,7

Grøntareal

893

0,4

Totalt ca.

26800

Område
Hovedområde rød

Hovedområde blå
Delområde gul

Delområde rosa

1.3 Eventuell forurensning og påvirkning på overvannskvaliteten

Det skal ikke tilføres forurensninger til overvannsnettet.
1.4 Snødeponi

Det planlegges ikke snødeponi på området. Det vil allikevel kunne oppstå smeltevann på
området. Dette vil håndteres i sandfang, åpne grøfter og fordrøyningsmagasin.
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2. Valg og beskrivelse av tiltak tilpasset 3-trinnsstrategien for
overvannshåndterings
Valg av tiltak tilpasset 3-trinnsstrategien for overvannshåndtering

I samsvar med den 3-trinnstrategien:
1. trinn
Det etableres grønne tak på byggene (ca. 40-47%). Det tilføres mer trær til området, åpne
grøfter og en dam.
Overvann vil føres til åpne grøfter, grønne overflater og nevnte dam.
2. trinn
For å håndtere dimensjonerende vannmengder er det nødvendig å etablere et
fordrøyningsmagasin for å håndtere vannmengdene som løsningene beskrevet i trinn 1 ikke
greier å håndtere. Dammen vil gå i overløp og bli tilført private sandfang/fordrøyningsmagasin.
Beregningene viser at magasinene må ha en samlet kapasitet på 1630m3 for å håndtere de
nevnte arealene. Magasinene vil ha et samlet utslipp på 40 l/s i henhold til
overvannsveilederen for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma Sør og
overvannsrammeplanen for Fredrikstad kommune. Se punkt 3.4 for utfyllende beregninger.
3. trinn
Vannmengdene som ikke blir håndtert i trinn 1 og 2 vil ha trygt overløp til trygge flomveier
(ref. avsnitt 5. Flomveier)
Fordrøyning i henhold til trinn 1 av tretrinnsstrategien

Det etableres grønne tak på byggene (ca. 40-47%). Det tilføres åpne grøfter og en dam. Samt
tilrettelegges for noe infiltrasjon i hovedområde 2.
Overvann vil føres til åpne grøfter, grønne overflater og dam.
Det vil bli etablert sandfang i området, som føres til fordrøyningsmagasin.
Dammen som etableres vil fungere som fordrøyning. Det vil bli etablert terskler i dammen for
å begrense strømningen. Dammen vil ha et permanent vann speil på 10cm, ved regnvær kan
ytterligere 10cm fylles, før vannet føres i overløp til magasinet.
Fordrøyning i henhold til trinn 2 av tretrinnsstrategien

For å finne vannmengdene og nødvendig fordrøyningsvolum er det benyttet nedbørsdata fra
nedbørsstasjonen på Øyenkilen, Fredrikstad (www.eklima.no; Fredrikstad SN17005). For å ta
hensyn til antatte økte nedbørsmengder i årene fremover er det benyttet en klimafaktor på
1,5 (dvs. at nedbørsmengdene øker med 50 %), og dimensjonerende gjentaksintervall på 50 år.
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Beregnet konsentrasjonstid fra urbane felt:
Tc = 0,02 x L1,15 x H -0,39
Tc = konsentrasjonstid, min
L = lengde av feltet, m
H = Høyde av feltet, m
Beregning av dimensjonerende vannmengde ved den rasjonelle formel:
Den rasjonelle metoden benyttes til beregning av dimensjonerende overvannsmengde.
Metoden brukes når nedslagsfeltet er mindre enn 50 hektar. Det velges forskjellige
avrenningsfaktorer basert på hvilken type flater vannet renner på (asfalt, grus, gress med mer).
I tillegg benyttes nedbørsdata basert på historiske regn fra målestasjon i nærområdet. Ved
bruk av avrenningsfaktorer, areal (nedslagsfelt) og dimensjonerende regnintensitet, kan man
ved hjelp av den rasjonelle formel, finne dimensjonerende vannmengder.
Q=CxixA
Q = vannmengde, l/s
C = avrenningskoeffisient
i = nedbørsintensitet, l/(s x ha)
A = feltets areal, ha

For å finne nødvendig fordrøyningsvolum er regnenvelopmetoden av Aron og Kibler brukt.
Informasjon om metoden er beskrevet i VA/Miljøblad nr. 69.
Hovedområde rød.
Område

Areal [m2]

Avrenningskoeffisient

Tette takflater

4410

0,9

Uteoppholdsareal C, D, E, F

8904

0,7

Vannområder

294

0,8

Sandlekeplass

489

0,3

Tak med grønt

3954

0,7

Totalt

17962

0,74
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Dimensjonerende gjentaksintervall = 50 år
Klimafaktor = 1,5
Areal = 17962 m2
Avrenningskoeffisient = 0,74
Konsentrasjonstid = 15 min
Dimensjonerende vannmengde, Qdim = 323,19 l/s
Infiltrasjonskapasitet ut fra fordrøyningsmagasin = 27 l/s
Ved å anvende regnenvelopmetoden, er det beregnet et nødvendig fordrøyningsbehov på
1220m3. Fordrøyningsmagasinet vil håndtere 1060m3. Resterende 160 m3 vil bli håndtert av
dam og åpne grøfter.
Fordrøyningsmagasinet vil håndtere vannet fra takflatene, samt overløp fra dammen når
denne går full. Fordrøyningsmagasinet vil ha et påslipp til kommunalt ledningsnett på 27 l/s i
henhold til de rammene som er gitt.
Hovedområde blå.
Område

Areal [m2]

Avrenningskoeffisient

Takflater

763

0,9

Uteoppholdsareal A, B, G

1537

0,7

Vannområder

384

0,8

Kvartalslekeplass

1000

0,3

Nærmiljøpark

2568

0,6

Barnehagelekeplass

1200

0,6

Grønne takflater

547

0,7

Nedsenket areal

893

0,4

Totalt

8892

0,63

Dimensjonerende gjentaksintervall = 50 år
Klimafaktor = 1,5
Areal = 8892 m2
Avrenningskoeffisient = 0,63
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Konsentrasjonstid = 3 min
Dimensjonerende vannmengde, Qdim = 273,67 l/s
Infiltrasjonskapasitet ut fra fordrøyningsmagasin = 13 l/s
Ved å anvende regnenvelopmetoden, er det beregnet et nødvendig fordrøyningsbehov på
496m3. Fordrøyningsmagasinet vil håndtere 456m3. Resterende 40 m3 vil bli håndtert av
dammen.
Fordrøyningsmagasinet vil håndtere vannet fra takflatene, samt overløp fra dammen når
denne går full. Fordrøyningsmagasinet vil ha et påslipp til kommunalt ledningsnett på 13 l/s i
henhold til de rammene som er gitt.
Delområde rosa, nedsenket areal ledes til samlekum, via sluk. Deretter pumpes til dam.
Flomvei – trinn 3
I henhold til kartverket fra Scalgo.no er det ingen flomveier over utbyggingstomten.
Overvannstiltakene er dimensjonert i henhold til første og andre steg i tretrinnsstrategien.
Når det kommer mer overvannsmengder enn den dimensjonerende mengden (50 års nedbør),
vil vannet gå i dam og sandfangene gjennom ristlokk og følge Ferjestedsveien ned til
Cicignongata og fortsette mot vest og sør. Se figur 3.
Tiltaket er ikke i konflikt med eksisterende flomveier.

Figur 3. Flomveier ved ny situasjon.
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3. Påslipp til offentlig overvannsledning
Det søkes om totalt påslipp av 40 l/s iht overvannsveileder og overvannsplan, til kommunalt
ledningsnett. 27 l/s for hovedområde 1 og 13 l/s for hovedområde 2.
Påkoblinger tilknyttes eksisterende kommunal OV150, se vedlegg 1. Det vil bli en
mengderegulator i kummene O1 og O3.
Mengderegulator og påkoblingspunkt er markert på tegning, se vedlegg 1.

4. Drift og vedlikehold av overvannsløsning
For å sikre en god funksjonalitet til overvannanlegget er det viktig å ha kontroll på vedlikehold
på både åpne og lukkede overvannshåndtering løsninger. Pumpeløsning må overvåkes jevnlig
for god drift. Dette er sameiet sitt ansvar.
Lukkende anlegg, sluk, sandfang, fordrøyningsmagasin inspiseres årlig og må tømmes jevnlig.
Dette for å sikre at anleggene som mottar overvannet ikke er tette, men også for å unngå
tilførsel av sand til fordrøyningsmagasinene.
Grønne overflater beholdes som prosjektert og skal ikke erstattes av harde flater, dette for å
sikre en god funksjonalitet og opprettholde trinn 1 av tretrinnsstrategien.
5. Sammendrag
Overvannet fra Cicignon park håndteres lokalt på egen eiendom ved hjelp av dam, grønne tak,
åpne grøfter, grøntarealer og fordrøyningsmagasin med regulert påslipp til kommunalt nett, da
underjordiske konstruksjoner og dårlig grunnforhold ikke egner seg for infiltrasjon.
Beregninger for ny situasjon, gir et nødvendig fordrøyningsvolum på 1716m3. Store deler
overvann fra tomten vil føres til 2 fordrøyningsmagasin med regulerte påslipp (40 l/s). Disse vil
ha et samlet fordrøyningsvolum på 1516m3.
Resterende overvann på tomten vil bli ivaretatt av nevnte grønne tak, åpne grøfter,
grøntarealer og dam. Se vedlagt tegning for forslag til plassering av magasinene.

Sweco Norge AS

Morgan Pettersen
8 (9)
NOTAT
08.01.2021

Ingeniør VA/Overvann

Vedlegg
Vedlegg 1: Oversiktstegning utenomhus OV H001
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