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Redegjørelse for overvann – Krydderveien 11, 1622 Gressvik (Gnr. 53/ Bnr. 34,304)
Sammendrag
Til regulering.
Utbyggingen fører til en endring av forhold mellom tette og permeable flater som tomten
hadde før utbygging. Det er kravet til en utvidet overvannshåndtering og klimafaktor som gir
et behov for fordrøyningsvolum.
Avrenning før tiltak er beregnet til 43,7 l/s, etter utbygging er denne redusert til 26,9 l/s.
Avrenningen reduseres med 38% fra dagens situasjon.
Beregnet volum som skal fordrøyes på tomten er ca. 35 m3.
Dette kommer frem av beregningene i Fig 13.
Det er tillagt et klimapåslag på 50%.
Det er ikke registrert urbane dreneringslinjer over tomten.
Tomten har et fallforhold som gjør det mulig å etablere flere naturlige overvannsløsninger
uten at dette kommer i konflikt med håndteringen av overvannet og kontakt med
bygningsvolumet. Det er derfor valgt tre regnbed. Beregninger for de ulike volumer er gitt i
Fig 14.
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Generelt om tomten og tiltaket.
Tomten er lokalisert i Fredrikstad kommune, har adresse Krydderveien 11, gårdsnummer 53
og bruksnummer 34 og 304. Tomtene har et totalt areal 3757,7 m2.

Fig 1 – Tomtens plassering.
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Fig 2 – Tomtens areal markert med oransje.
Tomten er i dag bebygd, dette bygget skal rives. Tiltaket omfatter bygging av to
tremannsboliger og en bolig med sekundærleilighet. Tomten har fall fra vest mot øst nordøst.

Planer
Gjeldende planer for området er Fredrikstad kommunes arealdelplan 2020-2032 (18.06.2020)
og Gjeldende Fredrikstad kommune VA-norm (27.12.2021).
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Grunnforhold

Fig 3 – Løsmasseinndeling, NGU
NGUs løsmassekart viser at grunnen består av bart fjell og tykk havavsetning.
Bart fjell brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er
fjell i dagen.
Hav- og fjordavsetninger er finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere
ti-tall meter.
Løsmassekartene gir kun en grov inndeling av typer løsmasser.

5

Fig 4 - Infiltrasjonsevne
NGU sitt infiltrasjonskart viser at tomten er uegnet for infiltrasjon, men erfaringsmessig er
boligområder med småhusbebyggelse som dette området delvis bearbeidet og planert med
ulike fyllmasser. Dette gir ofte en bedre infiltrasjonskapasitet enn hva løsmassekartene viser.
Slike forhold medfører at det kan benyttes overvannstiltak hvor infiltrasjon er en del av
løsningen.
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Grunnvannsstand

Fig 5 – Utsnitt fra Granada - Avstand til nærmeste borehull med relevant informasjon.
Det nærmeste aktuelle brønnkort fra GRANADA grunnvannsregisteret, som gir relevant
informasjon, befinner seg ca. 200 m fra eiendommen. Det blir her oppgitt stabil
grunnvannsstand på 9,0m. Med dette som grunnlag kan det antas at grunnvannsstand vil
ligge under dybden på aktuelle installasjoner for overvannshåndtering.
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Flomveier
Eiendommen ligger ikke i flomutsatt område. Kartet (Fig 6) viser utsnitt fra NVE
aktsomhetskart der nærliggende dreneringslinjer er markert. Av figuren ser man at det ikke er
dreneringslinjer som går over tomten.
Det er gjort en simulering i ScalGo Live for område (Fig 7). Normal avrenning fra
eiendommen mot tilstøtende eiendommer vil være marginal etter at LOD tiltak er etablert.

Fig 6 - Flomkart
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Fig 7 – Avrenningslinjer fra simulering i ScalGo.
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Overvannsvurdering
Prinsippet for overvannsvurdering er at avrenningen fra tomten ikke skal endres som en følge
av tiltaket og at det skal tillegges en sikkerhetsmargin i forhold til fremtidige klimaendringer
på 50%, i beregningene satt som klimafaktor 1,5. I våre beregninger har vi beregnet
avrenning før tiltak og etter tiltak. Det vil i de aller fleste tilfeller være en endring i avrenning,
om ikke fra endring i andel tette flater, så fra tillegget gitt av klimafaktoren. Differansen i
avrenning skal fordrøyes på egen tomt.

Overvannsmengder
I etterfølgende overvannsberegninger er kun overflater innenfor tiltaksgrensen inkludert i
beregningene. Returperioder og avrenningskoeffisienter for nedbør er basert på krav stilt i
Fredrikstad kommunes VA norm (27.12.2021). IVF-kurve for Fredrikstad er benyttet.
For beregning av vannmengder er den rasjonale formelen benyttet:
Q = φ × A × I × kf
Q = vannmengde (l/s)
φ = avrenningskoeffisient
A = areal (ha)
I = nedbørintensitet (l/s×ha)
kf = klimafaktor, satt til 1,5

Fig 8 – Nedbørsdata benyttet.
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Før utbygget situasjon
Utomhusplan gir oss disse arealene:

Fig 9 – Sammensetning nedbørfelt.

Fig 10 – Avrenningsberegninger før utbygging uten klimafaktor.

Eksisterende avrenning er beregnet til 43,7 l/s ved nedbør med 25 års
gjentaksintervall og 10 minutters konsentrasjonstid.
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Etter Utbygget situasjon
Utomhusplan gir oss disse arealene:

Fig 11 – Sammensetning nedbørfelt.

Fig 12 – Avrenningsberegninger etter utbygging, med og uten klimafaktor.
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Fig 13 – Beregning av fordrøyningsvolum, basert på regnenvelopmetoden.

Fig 14 – Volumberegninger for regnbed etter VA-miljøblad nr. 106.
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Oppsummering
Eksisterende
avrenning

Ny avrenning etter
utbygging

Fordrøyningsløsning

43,7 l/s

26,9l/s (redusert med 38 %)

Regnbed-1: 12,6 m3

Fordrøyningsbehov: 34,7 m3

Regnbed-2: 15,75 m3
Regnbed-3: 6,3 m3
Sum fordrøyningsvolum: 34,7 m3
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Overvannskonsept og beregninger

Fig 15 – Norsk vanns tretrinnsmodell – (Illustrasjon – Regjeringen.no)

Vurdering av tomten
Utbyggingen fører til en endring av forhold mellom tette og permeable flater som tomten
hadde før utbygging. Det er kravet til en utvidet overvannshåndtering og klimafaktor som gir
et behov for fordrøyningsvolum.

Kriterier
Rammer for utforming av overvannstiltak – volum som skal fordrøyes på tomten er ca. 35 m3.
Dette kommer frem av beregningene i Fig 13. Det er tillagt et klimapåslag på 50%, i
beregningene satt som klimafaktor 1,5.

Vurdering av fordrøyningsløsning
Området har et fallforhold som gjør det mulig å etablere flere naturlige overvannsløsninger
uten at dette kommer i konflikt med håndteringen av overvannet og kontakt med
bygningsvolumet. Det er derfor valgt tre regnbed.
Beregninger for de ulike volumer er gitt i Fig 14.
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Tre-trinns strategien
For å oppfylle tre-trinns strategien basert på Norsk vanns rapport 2008/162, løses dette på
følgende måte:

Trinn 1 (kommunens krav - «Fang opp og infiltrer alle regn < 20 mm»):
Alt takvann slippes på terreng. For at takvannet skal ha mulighet for å infiltrere bør det
slippes ut på tomten slik at veien frem til fordrøyningsløsningene blir så lang som mulig.
Regnbed og permeabelt dekke gir overvannet mulighet til å infiltrere ned i grunnen og
opprettholde grunnvannstanden i området.

Trinn 2 (kommunens krav - «Forsink og fordrøy regn > 20 mm og < 40 mm»):
Regnbed (angitt plassering og areal vist på Fig 16 og 17) fordrøyer overvann fra terreng.

Trinn 3 (kommunens krav – «Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm»):
I en flomsituasjon vil vannet følge tomtens trygge flomveier som vist på Fig 17. Terrenget må
opparbeides slik at overvannet blir transportert slik det er vist på Fig 16.
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Fig 16 – Fallretninger for overvann angitt med piler
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Fig 17 – Fallretning for overvann som flomveier

Fig 18 - Prinsipp for oppbygging av regnbed
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