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1. Bakgrunn for utarbeidelse av notatet
Sweco Norge har utarbeidet en overordnet overvannsplan i forbindelse med planlagt utbygging
av riksveg 22 i Sarpsborg kommune. SVV ønsker å etablere ny 4-felts veg langs rv. 22, for å gi
økt fremkommelighet for både myke trafikanter og kollektivtrafikken på strekningen.
Prosjektet strekker seg fra dagens rundkjøring ved Hafslund til rundkjøringen ved Borgen
folkepark (Dondern). Videre omfatter prosjektet rv. 22 østover langs Iseveien frem til krysset
med Gamle Isevei/Torvaldslyst, samt sørover langs fv. 118 Skjebergveien frem til krysset med
Tors gate/ Haralds gate. Prosjektet inkluderer også Tors gate, Furuveien frem til Rolighetsveien
og Haraldsgate frem til Myraveien.
Ved planlagt utbygging må det tas hensyn til at området i større grad vil bestå av tette flater. I
dette notatet er det gjort beregninger av overvann, i tillegg er tiltak for håndtering av overvann
presentert. Notatet tar også for seg eksisterende VA-anlegg, samt beskriver eventuelle tiltak
som må gjennomføres i planområdet.

2. Retningslinjer og styrende dokumenter
-

Overvannsveileder vannområdene Morsa og Glomma sør

-

Norsk Vann Rapport 162/2009, Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering

-

Håndbok N200 Vegbygging, Statens Vegvesen (2018)

-

VA-norm, Sarpsborg kommune

-

Geoteknisk vurderingsrapport til reguleringsplan (Sweco, 2019)
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3. Beskrivelse av eksisterende situasjon
Figur 1 og 2 viser henholdsvis oversiktskart og flyfoto av prosjektområdet.

Figur 1: Oversiktskart

Figur 2: Flyfoto
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Prosjektområdet består i dag av 2-felts veg med høy trafikkbelastning. Nord for vegen er det i all
hovedsak næringsbebyggelse, i tillegg til åpne eneboligstrøk langs deler av Iseveien. På
sørsiden er det registrert større områder med boligbebyggelse, næringstomter og et åpent
skogområde (Borgen folkepark).

3.1 Forurenset overvann
ÅDT på rv. 22 Hafslunds gate er 22 300, og på strekningen videre østover på Iseveien er ÅDT
14 000. På fv. 118 Skjeberveien er ÅDT registrert til 11 000. I Statens vegvesen sin Håndbok
N200 Vegbygging (2018) bestemmes risikoen for biologisk påvirkning ut ifra trafikkmengden på
vegen. Videre settes det krav for rensetiltak av avrenning fra den aktuelle vegoverflaten, basert
på vannforekomstens sårbarhet. Tabellen under gir en oversikt over aktuelle rensetiltak basert
på ÅDT og vannforekomstens sårbarhet. Vannforekomsten for det aktuelle området er Glomma.

Figur 3: Behovet for rensetiltak basert på ÅDT og vannforekomstens sårbarhet, hentet fra
Overvannsveileder vannområdene Morsa og Glomma sør.

Det er i dette tilfelle antatt at vannforekomstens sårbarhet er lav, da mengden forurenset
overvann som blir tilført resipienten er liten i forhold til resipientens størrelse. Av Figur 3 er det
gitt anbefalinger om å infiltrere avrenningsvannet over vegskulder i grøft eller sandfang.

4. Grunnforhold
Store deler av prosjektområdet ligger innenfor et område med tykk morene. Dette gjelder i
området fra dagens rundkjøring ved Hafslund til rundkjøringen ved Dondern og videre langs fv.
118 Skjebergveien. Østover langs Iseveien består grunnen av fyllmasser, hvor egenskapene til
massene i stor grad kan variere.
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Figur 4: Løsmassekart

Kart over infiltrasjonsevnen i området, viser at massene i grunnen mellom Hafslund og
Dondern, godt egent til infiltrasjon. Det samme resultatet er funnet for fv. 118. Langs Iseveien er
derimot infiltrasjonsevnen ikke klassifisert, da området består av fyllmasser. I dette området må
målinger av infiltrasjonskapasiteten utføres for å kunne si noe om permeabiliteten i grunnen.

Figur 5: Infiltrasjonskart
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5. Avrenningssituasjon
5.1 Eksisterende avrenningssituasjon
En grov vurdering av eksisterende avrenningssituasjon er vist i Figur 6. Det er registrert totalt
fem lavbrekk langs den eksisterende vegoverflaten til rv.22, samt ett lavbrekk ved eksisterende
kulvert som kun får tilført avrenning fra sideområder. Punktene A, B, C, D, E og F viser antatte
påslippspunkter til det kommunale overvannsnettet, for de ulike delområdene beskrevet under.
Det er gjort observasjoner av flere vegsluk i vegoverflaten, spesielt på strekningen rv. 22
Haslunds gate. Det er av den grunn gjort antagelser om at all avrenning fra vegoverflaten vil
ende opp i det kommunale overvannsnettet ved punktene nevnt ovenfor. Videre er det antatt at
avrenning fra sideterrenget innenfor de ulike delområdene også føres til det kommunale nettet
gjennom de samme påslippspunktene. Det er viktig å presisere at dette er en svært forenklet
versjon av hvordan situasjonen er i virkeligheten.
Rv. 22 Hafslunds gate
I rv. 22 Hafslunds gate det observert et høybrekk ved Ryes vei, ca. 185 meter øst for
rundkjøringen ved Dondern. Alt overvann fra vegbanen vest for høybrekket, renner mot
rundkjøringen. Nærmeste tilkoblingspunkt til kommunalt overvannsnett er funnet nært punkt A.
Ca. 240 meter øst for rundkjøringen ved Hafslund, er det etablert en kulvert. Avrenning fra
sideområdene med helning mot kulvert renner til lavbrekk i kulverten. Det er antatt at
påslippspunktet til kommunalt overvannsnett er nært punkt B.
Det er observert et lavbrekk i området hvor rv. 22 Hafslunds gate møter Gamle Isevei.
Tilrenning til lavpunktet strekker seg fra høybrekket ved Ryes vei i vest til rundkjøringen ved
Dondern i øst, totalt 525 meter. Videre er det tenkt at overvann fra venstre kjørefelt på fv. 118
Skjebergveien renner til dette området. Det er antatt at tilkoblingspunktet til det kommunale
overvannsnettet er hvor bokstav C er markert.
Tors gate
Overvann i Tors gate renner nordover mot Gamle Isvei. På strekningen er det observert to sluk
langs vestsiden av veiebanen. Det er antatt at all avrenning fra gaten ender opp i det
kommunale overvannsnettet ved punkt D.
Furuveien
Avrenning fra Furuveien føres til Rolighetsveien. Det er ikke observert noen sluk på strekningen.
Videre er det registrert et sluk på nordsiden av Rolighetsveien, som trolig er tilkoblet til det
kommunale overvannsnettet. Det er usikkert hvor mye av overvannet fra Furuveien som ender i
sluket per dags dato.
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Fv. 118 Skjebergveien
Overvann i fv. 118 Skjebergveien renner nordover mot rundkjøringen ved Dondern. På
strekningen fra Haraldsgate til rundkjøringen, er det kun observert et sluk. Detter er plassert
langs vestsiden av veibanen ved rundkjøringen. Det er vurdert at alt overvann som føres til
sluket i fv. 188 Skjebergveien, ender opp i det kommunale overvannsnettet ved punkt C.
Haraldsgate
Avrenningen fra Haraldsgate føres til Myraveien. Det er ikke observert noe overvannshåndtering
i form av sluk på strekningen.
Rv. 22 Iseveien
I rv. 22 Iseveien er det observert et lavbrekk ca. 230 meter øst for rundkjøringen ved Dondern.
Videre er det observert et høybrekk ved Snekkerstubakken, ca. 470 meter øst for rundkjøringen.
All avrenning fra rundkjøringen ved Dondern i vest til Snekkerstubakken i øst, renner mot dette
lavpunktet. Det er også tenkt at avrenning fra høyre kjørefelt på fv. 118 Skjebergveien renner til
dette lavpunktet. Antatt tilkoblingspunkt til det kommunale overvannsnettet er markert med
bokstaven E. På denne strekningen er det observert få vegsluk, noe som tilsier at mindre
overvann enn beregnet er koblet til det kommunale overvannsnettet.
Alt overvann øst for høybrekket ved Snekkerstubakken renner østover, og videre ut av
prosjektområdet. Antatt tilkoblingspunkt til det kommunale overvannsnettet er markert med
bokstaven F.
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Figur 6: Eksisterende avrenningssituasjon

5.2 Fremtidig avrenningssituasjon
Rv. 22 Hafslunds gate
Ut ifra prosjektert lengdefall på fremtid vei vil det ikke bli store endringer i avrenningsmønsteret,
før og etter utbygging. Det er registrert at høybrekket i Hafslund gate vil bli flyttet 40 meter
lenger øst enn for eksiterende situasjon. Dette vil føre til at punkt A vil få noe mer avrenning fra
vegoverflaten. Sidearealer som heller mot ny kulvert i Hafslund gate vil også øke. Dette
innebærer at lavbrekket ved punkt C får tilført overvann fra et noe mindre område etter
utbygging. Videre vil breddeutvidelse av veien, samt gang- og sykkelveg føre til økt avrenning
på strekningen.
Tors gate
Det vil ikke bli store endringer i avrenningsmønsteret i Tors gate. Imidlertid vil det være behov
for sluk langs østsiden av veibanen, da veien skal utvides med fortau. Dette vil i teorien føre til
noe mer avrenning fra området, men totalt sett er det antatt at overvannsmengden på det
kommunale overvannsnettet forblir nærmest uendret.
Furuveien
Veiarealet i Furuveien skal utvides med fortau og grøft. Det bør vurderes om det skal plasseres
nytt sluk i grøft og langs fortauskant ved Rolighetsveien. Dette vil trolig føre til noe mer overvann
på det kommunale overvannsnettet i dette området.
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Fv. 118 Skjebergveien
Avrenningen fra fv. 118 Skjebergveien vil nærmest forbli uendret sammenlignet med dagens
situasjon. Videre kan det tenkes at overvannet langs strekningen i fremtiden vil fordeles jevnere
på overvannssystemet i Hafslunds gate og Iseveien, som et resultat av nye sluk.
Haraldsgate
Da veibanen i Haraldsgate skal utvides, vil dette føre til noe økt avrenning. Videre skal det
etableres grøfter på begge sider, hvor det må vurderes om det er behov for sluk. Dette vil kunne
føre til noe økt overvannsmengde på det kommunale overvannsnettet i området.
Rv. 22 Isveien
Lengdefall på fremtidig vei viser at vil oppstå to lavbrekk på strekningen, henholdsvis ca. 240
meter og 560 meter øst for ny rundkjøring ved Dondern. Videre vil det bli et høybrekket ca. 440
meter øst for rundkjøringen. Avrenningen fra området mellom rundkjøringen ved Dondern og
høybrekket, vil mot lavbrekket ved punkt E. Det er antatt at resterende overvann vil tas hånd om
i punkt F. Som følge av breddeutvidelse av veien, må det også forventes økt overvannsmengde
på strekningen.
Figur 7 viser antatt fremtidig avrenningssituasjonen etter utbygging.

Figur 7: Avrenningssituasjon etter utbygging
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6. Kommunalt anlegg
6.1 Eksisterende VA-anlegg
Fra rundkjøringen ved Hafslund til Ryes vei ligger det en langsgående vannledning (Ø250,
støpejern) som følger sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate. Ved Ryes krysser vann-, spillvann- og
overvannsledninger under vegen. Ved Ryes vei krysser seks VA-ledninger vegen, fordelt i to
traséer. Traséen i vest består av en vannledning (Ø300, støpejern) og en overvannsledning
(Ø300, betong). Traséen i øst består av en pumpeledning for spillvann (Ø160, PVC),
spillvannsledning (Ø125, PVC), overvannsledning (Ø200, PVC) og en vannledning (Ø160,
PVC). Traseene er tilknyttet to kummer plassert i eksisterende veg, samt en kum i grøft sør for
vegen.
Fra Ryes vei følger en vannledning (Ø300, støpejern) nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate, ca.
80 meter østover, hvor det er etablert en kum. I kummen er det tilkoblet en vannledning som
fortsetter 50 meter i nordgående retning. Fra samme kum er det tilkoblet en vannledning (Ø300,
støpejern) og en overvannsledning (Ø230/Ø250, betong) som fortsetter østover langs nordsiden
av Gamle Isveien. Videre følger en spillvannsledning (Ø125, PVC), vannledning (Ø63, PE) og
en overvannsledning (Ø160, PVC) sørsiden av vegen frem til Parkveien, hvor ledningene er
tilknyttet en kumgruppe. Fra denne kumgruppen krysser en spillvannsledning (Ø160, PVC),
vannledning (Ø200, PVC) og en overvannsledning (Ø200, PVC) under vegen til Gamle Isveien.
I Gamle Isevei er ledningene tilkoblet to ulike kummer. Eksisterende VA-nett langs rv. 22
Hafslunds gate er vist i Figur 8.
I rv. 22 Iseveien er det observert totalt fem krysninger under veien. Krysningene skal ikke tas
hensyn til i dette prosjektet, da disse er under prosjektering for rehabilitering i 2019. Sarpsborg
kommunes VA-avdeling er varslet om denne reguleringsplanen.
Langs vestsiden av Torsgate følger det en fellesledning (Ø300, betong) og vannledning (Ø300,
støpejern) som krysser under rv. 22 Iseveien. Eksisterende VA-nett langs rv. 22 Iseveien,
Torsgate og fv. 118 Skjebergveien er vist i Figur 9.
6.2 Planlagte tiltak
I henhold til N200 (2018) bør alle kumlokk tilknyttet nye ledningsanlegg med ÅDT < 15 000 eller
ledninger som krysser gate og veg, plasseres utenfor kjørebane. Vannledning (Ø250/Ø300,
støpejern) som følger langs sørsiden og nordsiden av eksisterende veg, må legges om i
gangveg på sørsiden av ny veg. Videre skal det gjøres endringer i traséene som krysser under
rv.22 Haflsunds gate, da eksisterende kummer vil bli liggende i vegbanen til ny veg. Det
etterstrebes at kumlokk plasseres utenfor gang- og sykkelveg. Mulig plassering kan være i
sidearealer.
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Figur 8: Eksisterende VA-nett langs rv. 22 Hafslunds gate (kilde: Sweco Norge AS)
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Figur 9: Eksisterende VA-nett langs rv. 22 Iseveien, Torsgate og fv. 118 Skjebergveien (kilde: Sweco
Norge AS)
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7. Dimensjonering av overvann
Den rasjonelle formelen er brukt til overslagsberegninger av dimensjonerende
overvannsavrenning for det aktuelle området. Metoden benyttes for små nedbørsfelt med areal
mindre enn 50 ha (Overvannsveileder for vannområdene Morsa og Glomma sør, vedlegg 5):
Q = C x i x A x Kf
Hvor:
Q = dimensjonerende vannmengde, l/s
C = avrenningsfaktor
i = dimensjonerende nedbørintensitet, l/s*ha
A = nedslagsfeltets areal, ha
kf = klimafaktor

7.1 Avrenningsfaktor, C
Avrenningsfaktor er valgt ut på bakgrunn av arealtypene i det aktuelle område. Tabellen under
viser avrenningsfaktor for ulike arealtyper.
Tabell 1: Avrenningsfaktor for ulike arealtyper

Type overflate

Avrenningsfaktor 1)

Tak

0,9

Asfalterte veger og gater

0,8

Grusveger/-plasser

0,6

Plen/hageareal

0,1

Grønne tak

0,5

Veggrøft/hageområde

0,2 2)

Grøfter langs ny veg

0,3 2)

1)

Overvannsveileder for vannområdene Morsa og Glomma sør

2)

Egenvalgt avrenningsfaktor

Ved ulike arealtyper innad i et område, beregnes en midlere avrenningsfaktor for hele feltet etter
følgende formel:
Cmidlere = (C1 A1 + C2 A2 … + Cn An)/ (A1 + A2 … + An)
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7.2 Dimensjonerende nedbørintensitet, i
Dimensjonerende nedbørintensitet er hentet ut fra IVF-kurve som er tilgjengelig på
www.eklima.met.no. For det aktuelle området er det valgt å benytte målestasjonen 3030 som
ligger i Fredrikstad, Østfold.
Verdien tas ut på bakgrunn av beregnet konsentrasjonstid for nedslagsfeltet, samt valgt
returperiode. Returperioden bestemmes ut fra ÅDT og omkjøringsmuligheter, jf. Håndbok N200
Vegbygging (2018). I dette tilfelle er returperioden for flomhendelser satt til 200 år.
Konsentrasjonstiden for et felt er beregnet ved bruk av formelen for urbane felt.
tc = 0,02 x L1,15 x H-0,39
Hvor:
tc = konsentrasjonstid, min
L = lengde av feltet, m
H = høydeforskjell i feltet, m

Samme konsentrasjonstid er benyttet for eksisterende og fremtidig situasjon.

7.3 Nedslagsfeltets areal
Nedslagsfeltets arealer er gitt av Figur 10.

7.4 Klimafaktor
Ved beregning av dimensjonerende overvannsmengder er der benyttet en faktor for å ta hensyn
til fremtidige klimaendringer og økning i nedbør. For det aktuelle området er denne verdien 1,4.
Verdien er hentet fra «Overvannsveileder vannområdene Morsa og Glomma sør».
8. Resultat
Beregningene er utført på fem delområder, hvor det er antatt at avrenningen innenfor hver
delområdet renner til henholdsvis punkt A, B C, D, E eller F. For eksisterende situasjon er det er
skilt mellom avrenning fra veg og avrenning fra sideområder som planlagt veganlegg vil påvirke.
Fremtidig situasjon skiller også mellom nyetablert veg, samt arealet rundt. Veg inkluderer kun
kjørebanene, mens gang- og sykkelsti er inkludert under sideområdene.
Sarpsborg kommune har satt maksimalt påslipp av overvann til det kommunale avløpsnettet lik
15 l/s*ha for 25-års regn. I beregningen av nødvendig fordrøyningsvolum er denne verdien
benyttet som maks tillatt videreført vannmengde, samt returperiode lik 25 år. Videre er
beregninger av dimensjonerende kapasitet for flomveger er utført med returperiode lik 200 år.
Resultatene er vist i Figur 10.
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Resultater viser at vannføringen og nødvendig fordrøyningsvolum vil som følge av utbyggingen
øke i punkt A, B, D, E og F, men avta i punkt C. Noe av bakgrunnen for resultatet funnet i C, er
at området for overvannsavrenning til dette punktet har avtatt noe etter utbygging. I tillegg
består stor deler av dette området av asfalterte flater per dags dato.
Beregninger viser at det største magasinet for å begrense vannføringen til det offentlige nettet til
15 l/s*ha etter utbygging, må etableres for B og D. Nødvendig fordrøyningsvolum er henholdsvis
499 m3 og 280 m3. Dimensjonerende kapasitet for flomveger er imidlertid 712 m3 og 397 m3. Da
det
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Figur 10: Arealfordeling, største vannføring og nødvendig fordrøyninngsvolum for de ulike delområdene,
før og etter utbygging.
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9. Håndtering av overvann
«Overvannsveileder vannområdene Morsa og Glomma sør» stiller krav til at alt overvann skal
håndteres på egen eiendom. Det er ønskelig at overvannet skal håndteres i åpne løsninger,
såkalt lokal overvannsdisponering (LOD). Formålet med å håndtere overvannet lokal er å
opprettholde den naturlige vannbalansen på tomten og i områdene rundt, minimere negative
effekter av klimaendringer, samt minimere risiko for flom og oversvømmelser. Tiltakene benyttet
for LOD bygger på prinsippene bak tre-trinns-strategien.
Tre-trinns-strategien innebærer:
1. Infiltrasjon
2. Fordrøyning og forsinking
3. Åpne flomveger
Infiltrasjon
Trinn 1 innebærer å fange opp og infiltrere avrenningen fra mindre regnhendelser, definert som
2-årsregn. Løsninger som grønne/beplantede arealer, grusedekke, permeabel belegningsstein
og lukket infiltrasjon kan benyttes.
Fordrøyning og forsinking
Trinn 2 setter krav til å magasinere/fordrøye avrenningen fra en 25-årsregnhendelse. Det er
ønsket at dette gjøres ved bruk av åpne løsninger, men ulike lukkede løsninger kan også
benyttes. Etter magasinering håndteres vannet ved infiltrasjon i grunnen, utslipp til resipient eller
påslipp til offentlig overvannsnett.
Åpne flomveger
Trinn 3 omfatter sikker bortføring av overvann ved en ekstrem regnhendelse, betegnet som
200-årsregn. Flomvegene skal hindre at regnvann kommer til skade på eiendom og byggverk
nedstrøms.

9.1 Forslag til tiltak
På strekningen rv. 22 Hafslunds gate, samt fv. 118 Skjebergveien og Haraldsgate består
grunnen av masser som egner seg godt til infiltrasjon. Videre er det usikkert hvor god
infiltrasjonsevne det er langs rv. 22 Iseveien, Tors gate og Furuveien, da infiltrasjonsevnene
ikke er klassifisert.
Det skal etableres sluk langs kantstein i kjørebane og gang- og sykkelveg. Slukavstand velges
på bakgrunn av mengde avrenning, vegens lengdefall og tverrfall. I henhold til N200 (2018) skal
slukene plasseres med inntil 70-100 meter avstand. Slukene er tilkoblet nytt overvannsanlegg
for området. Overvannsledningen bør legges med minimum 10 promille fall, og følge terrenget
så langt det er hensiktsmessig.
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For å opprettholde kravet om at all avrenning fra området skal håndteres på egen eiendom, må
det etableres grøfter mot private eiendommer der det er nødvendig. Det skal plasseres ut sluk i
grøftene som er tilkoblet overvannsanlegget.
Påslipp av overvann til kommunalt overvannsnett er angitt og godkjent av Sarpsborg kommune,
og er vurdert opp mot avrenningssoner der vannet slippes ut til terreng/resipient. Basert på
dette har kommunen bestemt maksimal påslippsmengde på de tre ulike hovedledningene som
inngår i planområdet.
Figur 11 viser valgte tilkoblingspunkter for det nye overvannsanlegget. Maksimal
påslippsmengde i punkt A, B og C er henholdsvis er 5 l/sek, 10 l/sek og 5 l/sek.

Figur 11: Tilkoblingspunkter på kommunalt overvannsnett

Beregninger viser at vannføringen vil øke som følge av utbyggingen. Det vil av den grunn være
behov for å innføre ulike tiltak for å håndtere avrenningen lokalt. Største vannføring og
nødvendig fordrøyningsvolum for de ulike strekningene ved henholdsvis 25-års og 200-års
returperiode, er gitt av Figur 10. Da det kun skal benyttes tre tilkoblingspunkter og ikke fem som
ble brukt i beregningene, vil nødvendig fordrøyningsvolum for de ulike strekkene endres noe.
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Lukkede magasiner
For å ta hånd om overvannet, kan det etableres lukkede magasiner med et gitt volum. Størrelse
på magasinet avhenger av mengde vann som skal fordrøyes i det aktuelle området. Det
anbefales å benytte seg av en løsning hvor overvannet både magasineres og infilteres lokalt. I
dette tilfelle kan det være aktuelt å benytte overvannskassetter eller overvannskammer.
Lagringskapasiteten på slike produkter er på over 90%, og er svært arealbesparende
sammenlignet med konvensjonelle stein- og pukkmagasiner. Magasinets utforming avhenger av
valg av produkt og leverandør.
Magasinene bør plasseres i gang- og sykkelveg så langt det lar seg gjøre. Dette vil gi en
enklere adkomst til magasinene for inspeksjon og vedlikehold. Produktet i seg selv har ikke
behov for vedlikehold. Imidlertid vil det kunne være behov for vedlikehold i form av spyling og
slamsuging av vann ved ulike driftsforhold. For å unngå sedimenter i magasinene, bør anlegget
utføres med et oppstrøms sandfang som bør kontrolleres og tømmes regelmessig.
Magasinene må plasseres under forsterkningslaget til vegoppbyggingen, hvilket er 660 mm for
gs-veg, fortau, sykkelveg med fortau og plattform. Krav til legging, samt omfylling er gitt av de
ulike produktene.
Ved å benytte seg av en mindre dimensjon på utløpet av magasinet enn på innløpet, vil man ha
mulighet til å regulere vannmengden og oppnå oppfylling i magasinet. Denne
dimensjonsovergangen bør utføres i en nedstrøms kum, hvor man i tillegg kan etablere et
nødoverløp til overflaten. I kummer med tilknytning til kommunalt påslipp, vil det være ønskelig
å benytte seg av reguleringskummer med f.eks. virvelkammer.
Regnbed/vadi
Regnbed eller vadier er foreslått på flere strekninger, både på nord- og sørsiden av rv. 22
Hafslunds gate. Disse inngår som en del av den lokale overvannshåndteringer, da regnbed eller
vadier kan infiltrere mindre regnhendelser og tilbakeholde vannet lokalt. Overvannet fra gangog sykkelveg vil renne direkte av til regnbed/vadi, mens overvannet fra vegbanen vil bli ført til
siderabatt via kjeftsuk/kantstensluk. For å opprettholde krav om maksimum vannstand, vil det
være aktuelt å benytte seg av hevet overløp som plasseres i det aktuelle terrenget. På en slik
måte vil regnbed/vadi forsinke og magasinere en bestemt mengde vann før påslipp til
overvannsnett.

10. Anbefalinger og konklusjon
Beregninger og vurderinger gjort i dette notatet er utført på et overordnet nivå, og skal gi et
overblikk over overvannsituasjonen i prosjektområdet.
«Overvannsveileder vannområdene Morsa og Glomma sør» stiller krav til at alt overvann skal
håndteres på egen eiendom. Beregninger på situasjon etter utbygging viser at det må innføres
tiltak for overvannshåndtering for prosjektområdet. Nødvendig volum for fordrøyning og
dimensjonerende kapasitet for flomveger er vist i Figur 10.
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Som en del av overvannshåndteringen langs veganlegget, skal etablering av vadi/regnbed
etterstrebes der det lar seg gjøre.
Det er anbefalt å etablere magasin som infiltrerer og/eller fordøyer overvann, avhengig av
infiltrasjonskapasiteten i grunnen. Det er i denne fasen tatt høyde for at alt overvann fordrøyes.
Infiltrasjonsmengden er ikke hensyntatt og påvirke tilførselen til kommunalt overvannsnett
positivt.
Det kan være aktuelt å benytte magasiner med ulik utforming, som f.eks. overvannskassetter
eller overvannskammer. Det bør etableres sandfang oppstrøm for å unngå sedimenter i
magasinene, samt overvannskummer nedstrøms for å regulere vannmengden ut. Ved bruk av
reguleringskum i tiknytning til kommunalt påslipp, kan overvannsmengden til det kommunale
overvannsnettet kontrolleres. Påslipp av overvann til kommunalt overvannsnett er godkjent og
angitt av Sarpsborg kommune.
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