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Summary 
 

Climate change predicts a future with increasing temperatures and heavier and more frequent 

rainfall causing an increase in floods. New residential development claim more and more land, and 

disturb the natural hydrological cycle of the area, causing more excess water that needs to be 

handled by drainage systems and increases stress on infrastructure. The city of Kristiansand is part of 

a cooperation project called Future Cities, where the main objective is to reduce overall greenhouse 

gas emissions from cities, and to develop strategies to overcome future climate-related problems. 

As a part of this, a new factor called Blue-Green Factor (BGF) is being introduced to urban city 

planning, in order to assess the importance of developing new areas that are able to handle the 

challenges of more rainwater, without causing additional stress on existing infrastructure, and also 

creating green and more livable cities. 

This main thesis in civil engineering looks at how the use of blue-green structures, such as green 

roofs, raingardens, and permeable surfaces can help relieve the stress by infiltration and 

evaporation. By comparing and analyzing the new area development of Bjørndalen, with and without 

blue-green structures, the results show a significant reduction in the amount of rainwater that needs 

to be handled by the existing drainage system, when they are used in a correct manner. 

In order to achieve the optimal effect of blue-green structures, it is important to plan and analyze 

well in advance before making the zoning plan. By locating the natural flow of water in an area and 

mapping out easily flooded parts, it is easier and safer to place buildings and other infrastructure. 

Then, by using the three-part strategy for rainwater handling, placing the blue-green structures in the 

most suitable and important places. Our results show a correlation between estimated waterflow 

and BGF for an area. By using blue-green structures to increase the BGF from 0,3 to 0,7 it is possible 

to achieve approximately 50 % reduction in the amount of rainwater that needs to be handled by the 

drainage system.  

This clearly shows the importance of the use of BGF in the development of future cities and 

residential areas. In addition to rainwater reduction and prevention of floods, the blue-green 

structures add an esthetical and ecological aspect, making the cities more lush and livable.   
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Kapittel 1 - Innledning 

1.1 Bakgrunn 

 
Dagens byer står ovenfor store framtidige utfordringer. Befolkningsvekst og urbanisering krever flere 
boliger, og stadig nye grøntområder blir bygget ut for å møte behovet. Samtidig står man ovenfor 
enda større utfordringer med klimaendringene. Ny norsk klimaforskning slår nå fast at vi ikke kan 
unngå videre temperaturøkning og de effektene dette vil medføre [1]. Altså at forandringene ikke 
lenger er reversible, og man snakker heller om hvordan vi best mulig kan forberede og tilpasse oss et 
nytt og uforutsigbart klima. Økende mengder regn, og stadig minkende områder som kan håndtere 
og fordrøye regnet, gjør byer lite robuste i evnen til håndtere fremtidige utfordringer. Man kan 
allerede nå se konsekvensene av klimaendringer i form av store materielle skader på infrastruktur, 
som ikke er dimensjonert for å håndtere så store vannmengder. 
Dette synliggjør at det er behov for en endring i måten vi planlegger og prosjekterer nye bydeler og 
boligområder, for å håndtere økende nedbørsmengder, flom og erosjon.  
 
Kristiansand er med i prosjektet Framtidens byer, et samarbeid mellom staten, næringslivet, og 
tretten byer for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø med tanke på 
økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. 
Blant tiltakene som skal iverksettes og utprøves er en Blå-Grønn faktor (BGF), som kan innføres i 
arealplanleggingen som et krav på lik linje som bebygd areal (BYA). Dette for å sette fokus på de 
blågrønne strukturene i tidlige faser i planleggingen, og dermed bidra til å redusere belastningen på 
rørnettet. 
 

1.2 Formål 

 
Formålet med oppgaven er å undersøke hvilke utfordringer og muligheter blågrønne strukturer tilbyr 
fremtidig arealplanlegging, med tanke på å fordrøye overvann fra boligområder, og redusere 
belastningen på rørnettet. For å løse problemstilling ønsker vi å beregne hvor store mengder vann 
som må håndteres fra området slik det er planlagt uten bruk av blågrønne strukturer, og deretter se 
hvilken reduksjon man oppnår ved å tilføre blågrønne tiltak. For å oppnå dette er det viktig med 
forståelse for grunnleggende VA-teknikk, de ulike blågrønne tiltakene som finnes, hydrologi og klima. 
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1.3 Problemstilling 

 
Hvordan oppnå optimal effekt av Blå-Grønn Faktor ved utbyggingen på Bjørndalen?  

Er BGF løsningen på fremtidig problematikk med overvannshåndtering? Og hvor høy faktor vil det 

være realistisk å kreve? 

o Stikkord: grønne tak, permeabilitet, overvannshåndtering, arkitektur og byggeteknikk, 

arealplanlegging, VA-teknikk, økologi og miljø. 

 

1.4 Metode 

 

Metoden som er anvendt tar utgangspunkt i et case-studie av utbyggingen på Bjørndalen slik det er 

planlagt i skrivende stund, i kombinasjon med relevant litteratur. Det er foretatt analyser av 

området, gjennom registrering av lokale forhold, hydrologi og eksisterende infrastruktur for å danne 

et bilde av muligheter og problemer med fremtidig overvannshåndtering. Vi har foretatt 

dybdestudier av de ulike tiltakene som er gunstige for overvannshåndtering, for å danne en 

forståelse av muligheter og problematikk ved disse i prosjektering. 

Vi har benyttet BGF – kalkulatoren som er utarbeidet for Oslo og Bærum kommune (vedlegg), i 

samarbeid med Dronninga Landskap, COWI og CF Møller, selv om denne er utarbeidet for Oslo 

regionen i henhold til topografi og nedbørsdata, er den tilstrekkelig for å danne et bilde av området 

vårt. For å se på hvilken effekt ulike blågrønne tiltak vil ha for overvannshåndteringen har vi 

utarbeidet en alternativ plan for området for å sammenligne effekten de blågrønne tiltakene kan 

oppnå. 

Oppgaven har blitt utarbeidet gjennom samarbeid med Kristiansand Kommune - by og – 

samfunnsenheten, ingeniørvesenet, og Skanska, som er utbygger.  

Oppgaven gir først en innføring i blågrønn teori, klima, overvannshåndtering og hydrologi, deretter 

resultater av analyser, utregninger og beregninger. Den avsluttende delen tar for seg en konklusjon 

hvor vi drøfter muligheter og anbefalinger for fremtiden. 
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Kapittel 2-Teorigrunnlag for Blå-Grønn Faktor 
 

Her presenteres relevant teori for bruk av blågrønn faktor i arealplanlegging. 

2.1 Aktuelle størrelser og forkortelser 

 
BGF – Defineres som økologisk effektiv overflate / totalt areal. 
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. 
IVF – Intensitet Varighet Frekvens. 
LOH – Lokal Overvannshåndtering.  
LOD – Lokal Overvannsdisponering. 
Hektar (ha) – Er en enhet for måling av areal. Hektar brukes ofte til å angi størrelse på̊ skog, 
landbrukseiendommer og tomter. 1 hektar = 10 000 m2 = 10 mål = 0,01 km2  
SUDS – Sustainable Urban Drainage Systems. 
NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat. 
l/s - Liter per sekund.  

2.2 Definisjoner  

 
Avrenningsfaktor –  Forholdet mellom avrenningen og nedbør for et område. 
 
Lokal overvannshåndtering (LOH) – Går ut på̊ å unngå̊ å lede overvannet direkte til 
overvannsledningsnettet. Målet er å lede vannet fra tette overflater til områder som er tilrettelagt 
for infiltrering og fordrøyning. Dette fører til lavere belastning på̊ ledningsnettet.  
 
Fordrøyning – Vann som holdes tilbake eller lagres midlertidig for å redusere avrenningen. 
 
Gjentaksintervall – Forventet returperiode for en bestemt nedbørshendelse, med en bestemt 
intensitet og varighet. Eks.: Nedbør med 5-års gjentaksintervall forekommer i snitt 5 ganger pr år. 
 
Infiltrasjon – Vann som trenger ned til underliggende grunn.  Desto større permeabilitet og porøsitet 
grunnen er, jo større er infiltrasjonen. 
 
Konsentrasjonstid – Tiden vannet bruker fra lengste avstand i nedbørsfeltet til et bestemt punkt i 
ledningsnettet.  
 
Nedslagsfelt – Et avgrenset område hvor all nedbør samles og ledes til et bestemt punkt nederst i 
feltet. 
 
Overvann – Er definert som overflateavrennende regnvann og smeltevann som dreneres til grunn, 
resipient eller avløpsrenseanlegg via markoverflater, grøfter, rennesteiner eller ledninger.  
 
Gråvann – Er den delen av avløpsvannet fra husholdning som stammer fra bad, kjøkken og vaskerom 
(snl.no). 
 
Permeabilitet – Impermeable overflater: Tette overflater. Permeable overflater: Porøse overflater.  
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Hydrologi – Studiet av vannkretsløpet og vannressursene i hydrosfæren (wikipedia.org). 

Årsavløp – (l/s/km2). 

Årsnedbør – Nedbøren som faller i løpet av ett år. 

Middeltemperatur – Er et mål på gjennomsnittlig temperatur i løpet av et tidsrom (snl.no). 

Årsmiddeltemperatur – Mål på gjennomsnittlig temperatur i løpet av et år. 

Flomveier – Dedikerte veier og vassdrag som brukes til å lede bort vannet ved ekstremvær. 

Flomtopper – Når vannstanden i en flom har nådd sitt høyeste punkt. 

Zoning Plan – Reguleringsplan.  

 

2.3 Klimaendringer 

Et steds klima beskrives vanligvis ut i fra middelverdier og variasjonene rundt disse. Det brukes 
normaler som er middelverdier for bestemte 30-års perioder, f. Eks.: 1961-1990 
Klimaendringene vil gi mer ekstremvær, i form av at det regner oftere, med mer nedbør, og på 
kortere tid. Miljødirektoratets rapport ”Klima i Norge 2100” beskriver følgende sannsynlige 
utviklingstrekk i klimaendringer i Norge frem mot år 2100 [2].:  
 

 Det blir varmere i alle landsdeler og for alle årstider. Årsmiddeltemperaturen i Norge kan 
forventes å øke med 2,3 til 4,6 oC innen 2100. 

 Det blir mer nedbør i hele landet. I gjennomsnitt for Norge vil årsnedbøren øke med 5 til 30 % 
mot slutten av århundret. 

 Vinternedbøren kan øke med hele 40 % i deler av Øst-, Sør- og Vestlandet mot slutten av 
århundret. 

 Det blir flere dager med mye nedbør og gjennomsnittlig nedbørmengde disse dagene blir 
høyere i hele Norge og for alle årstider. 

 Årsavløp og nedbørendringer henger sammen, men økt temperatur vil også påvirke avløpet. 
For Norge sett under ett, forventes det en økning i årsavløp. 

 Generelt forventes flomstørrelsene å øke.  

 Høyere temperatur fører til at flomtidspunktet forskyver seg mot tidligere vårflom og økt fare 
for flommer sent på høsten. 

 Smeltevannsflommer vil på sikt vil avta, mens regnflommer vil kunne øke, særlig i små, bratte 
felt. 

 I løpet av det 21. århundre kan havnivået langs norskekysten forventes å stige med rundt 70 
cm langs Sør- og Vestlandskysten, rundt 60 cm i Nord-Norge og rundt 40 cm innerst i Oslo- og 
Trondheimsfjorden. 

 
På Sørlandet vil antall dager med mye nedbør øke med 47,3 % fram mot år 2100. 
Nedbørmengden på dager med mye nedbør anslås å øke med 10,8 % gjennom samme periode 
[3]. 
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Figur 1: Temperaturendringer og Nedbørsendringer i Norge 2100.  
 
2.3.1 Nedbør 

Meteorologisk institutt (MET) fastslår at hovedtendensen i utviklingen av nedbør i Agder de siste 
drøyt 100 år er at det har blitt våtere. Dette er en gjennomgående trend for hele perioden [4]. 
 

 
Figur 2: Nedbørsøkning i prosent fra 1900 – 2010 hentet fra MET. 
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Figur 3: Mer intensive nedbørstopper, større avrenningsstopper. 

 

 
Figuren over illustrerer hvordan urbanisering øker volumavrenningen og spissvannføringen mens 
konsentrasjonstiden reduseres. Mer nedbør på kortere tid, vil føre til høyere avrenningstopper i 
urbane områder. Befolkningsveksten og utbygging av grøntområder fører til at 
avrenningshastigheten øker og områdets kapasitet til å håndtere og filtrere overvann minker. 
Mesteparten av infrastrukturen i Norge er dimensjonert etter ekstreme nedbørepisoder basert på 
lange måleserier, og er ikke dimensjonert for å håndtere denne økningen i nedbør og avrenning. I 
elver og vassdrag er det kraftig nedbør med varighet på 1-10 døgn som er årsaken til de største 
flommene, mens for byer og tettsteder er det ekstrem nedbør på kort tid som forårsaker flest skader. 
Mange steder er grensen nådd og konsekvensen er store skader på bygg og infrastruktur. 
Ledningsnettene har ikke klart å holde tritt med økningen i vannmengdene, og blir fortere fulle enn 
tidligere. Når ledningene går fulle på grunn av mye nedbør eller innstrømming av sjøvann på grunn 
av stigning i havnivå, vil ledningsnettet fylles med vann bakover i systemet. Både økende 
urbaniseringsgrad og endringer i klima de seneste tiårene har bidratt til problemet [5]. 
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2.3.2 Klimaet i Bjørndalen 

Bjørndalen har et temperert kjølig kystklima. Høsten er preget av de største nedbørsmengdene. 
Tallene er hentet fra målestasjonen på Eg, ikke langt fra Bjørndalen, i løpet av trettiårsperioden 1961 
til 1990. Verdiene kan avvike noe, men vi antar at de er representative. Årlig 
gjennomsnittstemperatur var 7,0 oC, og gjennomsnittlige nedbørsmengden var 115 mm.  
Som sagt så kan verdiene avvike noe, men vi antar at de er representative.  

 

 
Figur 4: Nedbør og middeltemperaturnormaler for Eg. 

 
 
2.3.3 Klimaendringer i Kristiansand 
 
Kristiansand kommune har bestemt at nedbørsdata skal multipliseres med en klimafaktor på 40 %, 
for å være forberedt på klimaendringene. 
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2.4 Området 

Utbyggingen på Bjørndalen vil være en blanding av bolig, næring, butikk, tjenesteyting og barnehage 

på til sammen 6.0 Ha, hvorav 3.8 Ha er ren bolig, mens 2.2 Ha er avsatt til en blanding av bolig og 

næring. Det er planlagt om lag 500 boenheter, en stor indre park – det grønne hjertet, næring i form 

av handel og kontorvirksomhet, lokale servicefunksjoner og en barnehage. Bjørndalen har en sentral 

beliggenhet med tilknytning til både lund, sentrum og universitetet i Agder, og har gode forbindelser 

for kollektivtrafikk ved gang – og sykkelvegsystem samt bussmetro. 

Figur 5: Kart, Bjørndalen.

 

Figur 6: Bjørndalen sett fra syd. 
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2.5 Blå-Grønn Faktor 

 
Blå-grønn faktor er et planleggingsverktøy som har til hensikt å beskytte og øke innslaget av blå og 
grønne kvaliteter i nye byggeprosjekter, for å redusere belastningen på teknisk infrastruktur, og 
samtidig sikre kvaliteten på̊ uterom. Med grønt menes alle flater som inneholder naturlig vegetasjon 
og blått er vann i form av bekker, dammer og vannspeil. En blå-grønn faktor kan være forpliktende 
ved at den kan forankres i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsbestemmelser. 
BGF-metoden gir utbygger en mulighet til å velge passende løsninger for området. 
Den første delen som omhandler flater skal sikre vekst og vannhåndtering, den andre delen for 
tilleggskvaliteter gir poeng for bevaring av terreng og vegetasjon [6]. 

 

 

 Figur 7a: BGF beregnings formel. 
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Figur 7b: Eksempel på bruk av blågrønne virkemidler. Samme areal får betraktelig høyere BGF.  

Faktoren bruker en poengskala fra 0-1, hvor 0 er dårligst og 1 er best. Det er også teoretisk mulig å 

oppnå en score som er høyere enn 1, da det gis tilleggspoeng for noen kvaliteter. For å regne ut BGF 

beregnes de ulike arealene for området og fylles inn i et regneark i Excel (vedlegg A), som regner ut 

ved å dele den økologisk effektive overflaten på totalarealet. Flatene er gitt poeng etter hvor god 

permeabiliteten er. Vannspeil og overflater forbundet med jord får høy poengsum fordi de ivaretar 

god overvannshåndtering, estetikk, og rekreasjon. Harde tette flater som asfalt, stein og tak får lav 

poengsum fordi de har liten infiltrasjonsevne og i liten grad reduser vannproblematikken. Videre gis 

det tilleggs poeng for andre kvaliteter som bidrar, dette er trær, busker, regnbed, grønne vegger og 

stauder. 
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2.6 Hydrologi 

 

Ulike hydrologiske prosesser foregår i jorden, under og over bakkenivå. I oppgaven er det fokusert på 

overflateavrenning og infiltrasjon. Blågrønne strukturer bidrar til å redusere overflateavrenning ved å 

øke infiltrasjon og evapotranspirasjon. Evapotranspirasjon er alt vann fra overflaten som går over til 

vanndamp. Infiltrasjon er hvordan vannet beveger seg fra overflate og nedover i bakken gjennom 

den kapillære sonen. Dette er avhengig av faktorer som nedbør, temperatur, fuktighet, jordens 

egenskaper, helning, stedlige masser og overflatedekket [7]. 

 
Figur 8: Det hydrologiske kretsløp. 
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2.7 Overvann 
 
Overvann er avrenning fra regn og smeltevann og kommer fra veier og gater, fra veinære områder, 
gårdsplasser, tak og andre flater. Det ledes av på̊ overflaten, i grøfter, stikkrenner eller rør. Der 
overvannet føres sammen med spillvannet kalles det for et fellessystem, der det er egne 
overvannsledninger hvor spillvannet er avskilt i eget rørsystem kalles det for et separatsystem.  

 
Figur 9: Oppbygning av avløpssystem. Fellessystem til venstre, Separatsystem til høyre. 

Arealplanleggingen danner grunnlaget for en god overvannshåndtering. Dårlig planlegging kan skape 
langsiktige problemer for samfunnet, som må̊ leve med problemene og kostnadene dette fører med 
seg. Ubebygde områder har naturlige bekkesystemer, som avleder overvannet. Når området 
utbygges forandrer og forstyrrer en dette systemet, ved å tilføre tette tak og asfalterte flater som 
endrer den naturlige avrenningen og vannbalansen. En konsekvens av dette kan være at 
flomtoppene øker slik at det naturlige systemet overbelastes, grunnvannstanden senkes og 
vekstmulighetene reduseres og utbyggingskostnadene kan øke [8]. 
I et urbanisert området avledes vannet i et system bestående av to delsystemer. Det naturlige 
avrenningssystemet, kalt primærsystemet, som er bestående av bekker og naturlig drenering i 
grunnen, og den tilførte infrastrukturen i form av rør, dren og lignende, kalles sekundærsystemet. 
Overvannssystemene bør planlegges slik at primærsystemet fortsatt kan avlede overvannet eller 
temporært tas i bruk uten at skader oppstår når sekundærsystemet overbelastes.  
 

 

Figur 10: Vannbalansen i et område før og etter utbygging. 
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Hvis vannet i større grad håndteres over bakken i åpne og fleksible flerbruksløsninger kan vi både 
utsette risikoen for at vi får oversvømmelser, og sørge for at overvannet gjør mindre skade når det 
regner kraftig.  De spesielle forholdene i Norge med kaldt klima skaper spesielle forhold i 
overvannshåndteringen. Om vinteren er Norge dekket av is og snø, og overvannsavrenningen 
påvirkes om vinteren på grunn av tele i bakken, frost i kummer og sluk, snøsamling og - smelting [8]. 
 

2.8 Lokal overvannshåndtering (LOH) 
 

Urbanisering og fortetting av byer og områder medfører større andel tette flater og reduksjon av 
naturlig permeabel grunn, vegetasjon og trær. Den naturlige infiltrasjon, fordrøyning, absorpsjon og 
fordampning av regnvann reduseres og fører til økt overflateavrenning. Selv med normal nedbør kan 
det skape trøbbel for det eksisterende rørsystemet. Vannet klarer ikke å trenge ned i bakken slik det 
naturlig ville gjort, men samles på overflaten og finner veien til nærmeste sluk eller kum og videre 
ned i avløpsnettet. 
Avløpsrørene skal først og fremst transportere kloakk og gråvann til renseanlegget, så ved å tilføre 
overvann opptar dette kapasiteten både i rør og på renseanlegg. Når man i tillegg får flere store og 
ekstreme nedbørhendelser, blir dette et enda større problem. Det kan føre til oversvømmelser, 
urban flom og store kostbare skader på bygninger og infrastruktur.  

 

Figur 11: Snitt av gateprofil med konvensjonell overvannshåndtering. 

 
Et alternativ til å øke rørdimensjonen er å benytte LOH.  Dette er en rekke tiltak som fordrøyer og 
forsinker vannet gjennom naturlige prosesser og opprettholder vannbalansen i området. Samtidig gir 
det mulighet til å benytte overvannet som en ressurs ved å tilføre blågrønne strukturer i områdene. 
LOH benytter de hydrologiske prosessene fra vannets naturlige kretsløp som evapotranspirasjon og 
infiltrasjon, for å opprettholde vannbalansen.  Dette reduserer flomtoppene og avrenningsvolumene, 
som igjen reduseres [9]. 

LOH kan oppnås gjennom følgende tiltak:  

 Nedløp fra tak må ikke kobles på ledningsnettet, men ledes ut på permeable flater, hvor det 
kan fordrøyes og forsinkes. 

 Unngå bruk av kantstein langs veger, heller utstrakt bruk av grøfter. 

 Bruk av porøs asfalt med god fordrøyningsevne på gang, sykkel og andre veiarealer. 

 Bruk av permeable dekker der det er mulig.  

 Eget fordrøyning eller infiltrasjonsanlegg for området. 
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Figur 12: Konvensjonelle vs. LOH løsninger for overvann. 

Riktig bruk av LOH løsninger kan i tillegg til å løse overvannsproblematikken, styrke og berike et 
boligområde visuelt ved å synliggjøre vannet og bruke det som et arkitektonisk element.   
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2.8.1 Treleddstrategien for overvannshåndtering 

En god strategi for overvannshåndtering bør møte klimautfordringene og minimere skader og 
ulemper på mennesker, bygninger, eiendom og infrastruktur. Til dette kreves god kartlegging av 
hvordan vannet beveger seg og tilrettelegge dedikerte fordrøyningsområder og flomveier. Den bør 
også ivareta miljøet, sikre en god økologisk og uforurenset tilstand i vannforekomstene, og bruke 
overvannet som en ressurs i det urbane landskapet, ved å infiltrere, fordrøye og bruke vannet lokalt 
der det er mulig. 
Norsk vann har utviklet denne strategien for å sikre best mulig effekt av vannfordrøyning [5].: 

 Fang opp og infiltrer nedbør opptil 20 mm. 

 Forsink og fordrøy nedbør fra 20 mm til 40 mm med mer. 

 Ved regn fra 40mm og opptil 100-årsavrenning, sikre trygge flomveier. 

 

Figur 13: Treleddstrategi for håndtering av nedbør. 

 

Oslo Kommune formulerer det slik i sin strategi for overvannshåndtering [9].: 

 Når det regner litt/normalt skal risikoen for flom reduseres og vannbalansen sikres. 

 Når det regner mer enn normalt må vannet samles og holdes tilbake ved fordrøyning, derfor 
viktig å kjenne til risikoområder hvor vannet først samles. 

 Ved ekstremvær, hvor området ikke har kapasitet til å holde tilbake, er det viktig med 
dedikerte flomveier som trygt kan lede vannet til områder med bedre kapasitet (elver, 
bekker, fjorder, sjø eller annen grunn med god kapasitet).  
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2.9 Grønne tak  

Grønne tak kan defineres som å være tak på en bygning eller konstruksjon som enten helt eller delvis 
er dekket med vegetasjon og har et voksende medium plantet over en vanntett membran [22]. Disse 
taktypene infiltrerer, fordrøyer og holder på vannet som faller på det. Evaporasjon fra fuktige tak har 
en kjølende effekt på sommerstid, og samtidig gir det bedre isolasjonsegenskaper om vinteren [10]. 
Bruken av grønne tak øker. I Tyskland legges det åtte millioner kvadratmeter grønne tak årlig, i 
København er grønne tak påbudt på alle nye hus med takvinkel lavere enn 30 grader. 
Europeiske forsøk viser at omtrent 50 % av årlig nedbør kan holdes tilbake i et grønt tak. 
Det skilles mellom intensive, semi-intensive og ekstensive grønne tak [11]. 

 

Figur 14: Oppbyggingen av et grønt tak. 

Forsøk på grønne tak utført i Norske forhold 

Forsøk gjort på grønne tak i Norge viste betydelig reduksjon i flomdempingen året rundt. Små 

nedbørsmengder holdes helt tilbake, og store mengder dempes og fordrøyes. Avrenningsintensiteten 

ble dempet med 40-50 % ved kraftig nedbør med 2-års gjentaksintervall (14mm på 2 timer) [12]. 

 

Figur 15: Avrenning fra tak med og uten vegetasjon. 
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2.9.1 Ekstensive grønne tak 
 
Ekstensive grønne tak er veldig lette tak som tåler begrenset med gangtrafikk for vedlikehold og 
bruk. Skal man ha mer trafikk må det anlegges gangstier. Den totale vekten til et sedumtak er ca.35-
40kg/m2 i tørr tilstand og ca. 50 kg/m2 i vannmettet tilstand. Plantene som brukes i ekstensive 
grønne tak er ulike sedumarter (bergknappfamilien). Dette er sukkulente planter som tolerer et tynt 
vekstlag med jorddybde på 3-4 centimeter, og ekstreme værforhold [13].

 
Figur 16: Ekstensivt grønt tak med sedumplanter. 

2.9.2 Intensive grønne tak 

Dette er tyngre tak typer som skal tåle menneskelig opphold og ferdsel, og derfor kan sees på som 

takhager. De er som oftest helt flate tak og har varierende vekstlags tykkelse som er tilpasset ulike 

behov. Vekstlagstykkelsen pleier å være mellom 150-140 mm. Den totale vekten til intensive grønne 

tak kan variere mellom 200-1000 kg/m2 i vannmettet tilstand. Plantedekket er trær, busker og 

stauder [13] 

 

Figur 17: Illustrasjon av intensivt grønt tak. 
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2.9.3 Semi-intensive grønne tak 

Dette er taktyper som er en mellomting mellom et ekstensivt og et intensivt tak. Semi-intensive 
grønne tak bygger litt mer i høyden enn de ekstensive takene, de veier ca. 120-200kg/m2 i 
vannmettet tilstand. Takene pleier som oftest å være flate, og de krever mer vedlikehold enn 
ekstensive tak. Slike tak typer kan beregnes og utformes slik at det er mulighet for mennesker å 
oppholde seg der. Plantedekke på denne tak typen kan være gressplen, busker, trær og stauder [13] 
 

2.10 Permeable Flater 

 

Permeable flater er en type overflate som tåler trafikk og ferdsel i tillegg til at de har evne til å 

infiltrere overvann. I konvensjonelle dekker vil regnvann flyte på overflaten til grøfter hvor det blir 

samlet og føres videre til rørnettet. Permeable dekker av betongstein, singel, naturgrus, eller porøs 

asfalt lar vannet infiltrere gjennom dekket og videre ned til underlaget som består av grove 

steinmaterialer eller hydraulisk bundet grove steinmaterialer, og det oppbevares og slippes ut, enten 

ned i grunnen eller til et dreneringssystem [14]. 

 

Figur 18: Illustrasjon av infiltrasjon i et permeabelt dekke. 

Dekkene bidrar til å redusere maksimale vannmengder, totalvolum og hyppigheten av 

overflateavrenningen. Permeable dekker har også en evne til å rense og fjerne forurensninger fra 

overflatevannet og er også effektive til å fjerne forurensning fra overflateavrenning. De forurensede 

stoffene filtreres og fanges opp eller de kan nedbrytes over tid. Det blir anbefalt at en 

avrenningsfaktor på 40 % blir brukt i permeable dekker i henhold til «SUDS manualen», dette betyr at 

videre i våre beregninger for dimensjonerende overvannsavrenning skal vi velge å bruke 

avrenningskoeffisient på 0,4 for permeable dekker [14]. 
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Hovedhensikten med permeable dekker er [15].: 

 Kunne infiltrere vann fra overflaten uten at det oppstår overflatevann. 

 Fordrøye avrenningstopper for å kunne redusere flomfare. 

 Redusere risiko for flomskader. 

 Redusere kostnader for overvannsanlegg slik som sluk, rør, kummer og magasiner. 

 Minske forurensinger i vassdrag. 

 
Figur 19: Fordrøyning / Forsinkelse av avrenning. 
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2.11 Regnbed 

Regnbed er et LOH tiltak for fordrøyning og reduksjon av overvann som kan brukes for å forhindre 
skadelig oversvømmelse. Det bygges som en forsenkning i terrenget hvor vann kan lagres og holdes 
tilbake på overflaten før det infiltreres gjennom et filtermedium ned til grunnen eller 
overvannsnettet. Dette gir regnbedene evnen til å redusere flomtoppbelastningen til 
avløpssystemer, bevare vann i urbane miljøer, forbedre og forsterke grønnstrukturen og beskytte 
vannforekomster ved å holde tilbake forurensninger fra overvannet [16]. 

Figur 20: Eksempel på regnbed. 

 
Utfordringen ved regnbed er at de er arealkrevende (ca. 5 % av nedbørsfeltets areal), trenger 
vedlikehold og har redusert infiltrasjonsevne ved frost. Norsk vann anbefaler at områder med store 
nedbørsfelt bør deles opp i mindre enheter med flere regnbed. 
Regnbedene kan plasseres langs veger, parkeringsplasser, tette urbane områder eller som del av en 
park, men det er viktig å kartlegge topografi og vannveier på forhånd. For å redusere risikoen for 
vannskader på bygninger anbefales det en minimumsavstand på 8 m fra kjellere og 1,5 m fra 
bygningsfundamenter [16]. 

Regnbed er et relativt nytt tiltak i norsk sammenheng, men har vært brukt med stor suksess i blant 
annet USA. Tester utført av NVE har vist at de viktigste kriteriene for at det skal fungere er høy 
infiltrasjonsevne i filtermediet og tilstrekkelig volum på overflaten (Kh og Hmaks). Ved riktig 
dimensjonering kan regnbed håndtere 100 % av vannet ved 27mm / 30min, og 77 % ved 
16mm/10min. Altså at infiltrasjonsevnen er best ved jevn langvarig nedbør, enn korte intense 
perioder. Forsøk har vist at et regnbed som er 7 % av takarealet, kan dempe nedbørstoppen med 84 
%, ved 50 årsnedbør [11].  
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2.12 Gresskledde Vannveger 

Dette er et tiltak for åpen overvannshåndtering som gjennom transport og infiltrasjon kan knytte 
sammen ulike LOD – tiltak, og redusere belastningen på disse. Tiltaket kan brukes som et alternativ til 
overvannshåndtering via rørsystem. Hovedhensikten er å oppnå langsom og trygg transport av 
overvannet ved å lede vannet. Dette reduserer flomtoppene og gir mulighet for infiltrasjon av 
overvannet underveis [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21: Oppbygning av gresskledde vannveger. 

I treleddstrategien løser vannvegene ledd 2 og 3, ved og langsomt transportere vannet, redusere 
flomtoppene og infiltrerer og fordrøyer vannet underveis. 
Vannvegene utformes med brede, grunne tverrsnitt for at normal vannføring skal gå under 
vegetasjonshøyden da vegetasjonen bremser vannstrømmen. Ved å heve utløpet til vannvegene 
danner man et magasinvolum som kan lagreovervannet til det rekker å infiltrere. 
Vannvegene dimensjoneres slik at ved normal nedbør er infiltrasjonsevnen god nok til å fordrøye alt 
vannet under overflaten, uten at det dannes synlig vannspeil. Ved ekstreme regnhendelser hvor 
kapasiteten overskrider vil vannet danne vannspeil og flyte fritt i tverrsnittet uten å skape erosjon 
(oppstår ved vannhastigheter < 1,2 – 1,5 m/s) eller flom [17]. 

 
Figur 22: Eksempel på gresskledd vannveg. 
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2.13 Grønne vegger 

 
Grønne vegger er alle former for vegeterte veggflater [18]. Grønne vegger kan deles opp i to 
hovedkategorier; grønne fasader og levende vegger. Innenfor hver kategori skiller en mellom direkte 
beplantning og indirekte beplantning. Direkte beplantning er når plantene vokser direkte på veggen, 
er det hulrom mellom veggen og bærekonstruksjonen kalles dette for indirekte beplanting. Systemer 
hvor plantene har rotfeste i kunstig vekstmedium og systemer som har rotfeste i naturlig 
vekstmedium skilles det også mellom [19]. 
 
 

 

Figur 23: Levende/grønn vegg på Musée du quai Branly i Paris. 

Ved å føre overskuddsvann fra tak ut i de grønne veggene og la det infiltrere, kan grønne vegger 

bidra til treleddstrategien. Vann som ellers ville blitt ført til avløpssystemet blir istedenfor fanget opp 

i den grønne veggen, fordrøyd og renset før det ender opp i et avløpssystem [20].  
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2.14 Beregning av overflateavrenning 

For å danne et bilde av vannføringen i Bjørndalen har vi benyttet den rasjonelle formel. Dette er en 

manuell beregningsmetode som brukes av kommuner og va-ingeniører for å dimensjonere 

rørledninger. Svaret man får (l/s) forteller hvor mye nedbør som faller i området og samles til et 

punkt hvor det skal håndteres og ledes bort av rør i egnet dimensjon. 

Vi har brukt denne formelen for å sammenligne vannføring i eksisterende plan for området 

(utarbeidet av Asplan Viak), med en ny plan hvor vi har innført LOH tiltak for bedre 

overvannshåndtering. 
Manuell beregning av arealavrenning egner seg best for arealer som ikke er større enn 20 ha. For 

områder større enn dette, vil verdiene bli noe unøyaktige. Vi har derfor valgt å begrense området til 

den nedre sonen av Bjørndalen. Dette er det laveste punktet i området og hvor det er planlagt mest 

bebyggelse. 

2.14.1 Den Rasjonelle metoden 

Metoden er avhengig av ulike faktorer slik som nedslagsfelt, avrenningskoeffisient og gjennomsnitts 

nedbørintensitet med varighet lik konsentrasjonstiden. All teori om den rasjonelle metoden er 

hentet fra overvannsveilederen for Kristiansand Kommune [21]. 

Formel: Q = φ*i*A*kf 

 Q = dimensjonerende vannføring (l/s)  

 φ = avrenningskoeffisient.  

 i = nedbørintensitet (l/s*ha)  

 A = areal av nedslagsfeltet i (ha)  

 kf = klimafaktor. 

I overvannsveileder for Kristiansand kommune står det at bruk av den rasjonelle metoden baseres på 

disse forutsetninger [21].: 

1. Gjennomsnitts nedbørintensitet i området skal benyttes.  

2. Nedbøren som faller må være jevnt fordelt over hele nedslagsfeltet og er konstant over tid. 

3. Når hele nedslagsfeltet bidrar til avrenning forekommer dimensjonerende vannføring. 

4. Nedbørvarigheten (tr) som er lik konsentrasjonstiden (tk) for nedslagsfeltet gir 

dimensjonerende vannføring. 

5. Avrenningskoeffisienten er konstant under hele nedbørsvarigheten. 

6. hvis nedslagsfeltet er større enn 20 ha blir beregning av den rasjonelle formelen mindre 

nøyaktig.   

2.14.2 IVF-kurve 

IVF-kurver (Intensitet-Varighet-Frekvens) er statistikk som er samlet av tidligere nedbørshendelser, 
og dem viser forholdet mellom intensitet og varighet for en nedbørshendelse ved en gitt hyppighet. 
IVF-kurve inneholder ulike typer kurver som tilsvarer forskjellige typer nedbørshyppigheter [21]. For 
eksempel så vil et 10 minutters regn gi en nedbørintensitet på 150 l/s*ha, med en 
hyppighetsfrekvens på 2 år. Kristiansand kommune benytter IVF-kurven fra en målestasjon på 
Sømskleiva, vi tar utgangspunkt fra denne IVF-kurven for videre beregninger. 
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Figur 24: IVF-kurve for Sømskleiva. 
 

2.14.3 Klimafaktor 

 

Det brukes en klimafaktor kf for å ta høyde for fremtidig økning av nedbør som følge av 

klimaendringene [21]. 

Tabell 1: Klimafaktor. 

 

 I våre beregninger skal vi bruke klimafaktor kf 1,4  

2.14.4 Gjentaksintervaller 

Denne tabellen brukes for å velge hvilke nedbørsfrekvens som skal brukes for å lese av 

nedbørintensitet (i) på IVF-kurven [21]. I våre beregninger har vi valgt en dimensjonerende 

nedbørsfrekvens på 25 år, altså kategori 2 boligområder.  

 

 

 

 



 
 
 

31 
 

Tabell 2: Dimensjonerende nedbørsfrekvens. 

 

 

2.14.5 Avrenningskoeffisient 

Avrenningskoeffisienten φ er forholdet mellom avrenningen fra et nedbørsfelt og nedbøren over 

samme område. For å bestemme avrenningskoeffisient vurderes faktorer som areal, størrelse, 

helning, andel impermeable flater, langvarig regn, marktype osv. [21].  

For Kristiansand kommune benyttes disse avrenningskoeffisienter: 

Tabell 3: Avrenningskoeffisienter. 

 

Vi har tatt utgangspunkt i denne tabellen for valg av verdier for avrenningskoeffisienter for delfelt på 

Bjørndalen. 
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2.14.6 Midlere avrenningskoeffisient  
 
Området vi skal beregne på deles opp i mindre delfelt som har ulike avrenningskoeffisienter. For å 
finne den midlere avrenningskoeffisienten for nedre del av Bjørndalen brukes formel [21].: 
 

φ midl = (φ1A1 + φ2A2 + … φnAn) / ( A1 + A2 +… An).  
 

 A = areal av overflate. 

 φ = avrenningskoeffisient for arealet. 

 
2.14.7 Avrenningskoeffisienter for grønne tak 

Tabell 4: Avrenningskoeffisienter – grønne tak. 

 

Denne avrenningskoeffisienten for grønne tak brukes i beregningsområdet sammen med 

avrenningskoeffisient for permeable flater for å finne ny midlere avrenningskoeffisient til utregning. 

Ved å legge til disse to avrenningskoeffisientene sammen med de andre avrenningskoeffisientene i 

delfelt, håper vi på å få reduksjon i den dimensjonerende vannføringen Q når den skal beregnes.  

I våre beregninger skal vi velge å bruke avrenningskoeffisient for intensive grønne tak φ 0,6. 
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2.14.8 Konsentrasjonstid  

Tiden det tar for avrenningsvannet å bevege seg fra et vannskille lengst borte og fram til det punktet 

som skal dimensjoneres i et nedslagsfelt, kalles konsentrasjonstid. Hele nedslagsfeltet bidrar til 

maksimum vannføring i dimensjonspunktet, når konsentrasjonstid brukes i den rasjonelle formelen. 

(tk) er konsentrasjonstiden som gir maks vannføring for nedslagsfeltet og brukes for å finne verdier 

for nedbørintensitet fra IVF-kurven [21].  

For å beregne konsentrasjonstiden (tk) brukes formelen:  

tk = tt+ ts 

 tt = Tiden vannet beveger seg på overflaten.  

 ts = Strømningstiden i rør, formel: (l/v). Der l = lengden av ledningen frem til punktet 

i meter. V= vannhastigheten i ledningen i meter per sekund (m/s), i henhold til 

overvannsveileder anbefaler at vannhastigheten settes til 1,5-2,0 m/s.  

(tt) beregnes ved bruk av nomogram. For å finne (tt) ved hjelp av et nomogram så må en vite helning 

av terrenget i promille og avrenningskoeffisient for området.  Helning av terrenget finner vi ved hjelp 

av et kotekart for Bjørndalen, og for å få helningen i promille brukes formelen: (∆h/l)*1000 der ∆h er 

gjennomsnittshøyde og l er lengde av tilrenningsveien i meter.  

 

Figur 25: Nomogram for beregning av tilreningstid i minutter. 
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Kapittel 3 - Resultat og analyse 
 

Her presenteres resultatene av analyser og beregninger som er foretatt. Først kommer verdiene for 

Blå Grønn – faktor og overvann for nedre del av Bjørndalen, så reduksjonspotensialet ved å tilføre 

blågrønne tiltak. 

3.1 Områdeanalyse av Bjørndalen 
 
Analysen er utarbeidet fra kart og illustrasjoner for området, samt befaring. 
 
3.1.1 Landskapsrom: 
 
Det nåværende landskapet er en del av et større slettelandskap som strekker seg sydover ut fra 
kollene i området. Denne sletten deles i to av motorveien E18, og bebyggelsen. 
Området har en tydelig romlig identitet i form av en slakt sydover-hellende dal som avgrenses av 
veianlegget til E18.  
Selve Bjørndalen består av tre landskapsrom; jordene i sør som danner en stor flate, en slette i nord 
og en dal i nordvest opp mot vollevannet. Disse er forbundet av forsenkninger i landskapet av 
gårdsanleggene med sine tun, og et stort friområde i nord mot vollevannet. 
Områdene rundt Bjørndalen ligger på høyere nivåer, og omringer området med markante skrenter 
og to dalsøkk. 
 

 
Figur 26: Landskapsrom. 
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3.1.2 Topografi og grønnstrukturer 

Bjørndalen befinner seg i et stort grøntområde som strekker seg fra idrettsplassen på Vige i vest og 

sydover mot Oddernes. Prestebekken kobler dette området i nord mot friområdet Jegersberg.  

På grunn av motorveien og boligområdene rundt, er ikke Bjørndalen direkte koblet til disse større 

grøntarealene. Bjørndalen ligger i et dalsøkk mellom tre eldre boligfelt, prestheia, gimlekollen og 

bjørndalsheia. I nord ligger det to eldre gårdstun, og ellers bare spredt skog i bratt kolle og 

skrentlandskap. Syd delen består av en slakt hellende gressjorde uten trær, med et søkk helt i syd.  

Dette er det laveste punktet og det samler seg lett vann her. 

 

Figur 27: Topografi og grønnstrukturer. 

 
Topografien ved Bjørndalen gjør at området har høy risiko for flom. Den naturlige dalformasjonen 
gjør at det er stort tilsig av vann fra de omkringliggende områdene. I tillegg er det blokkert av 
veianlegget til E18 i syd, og har få naturlige dreneringsmuligheter. 
Dette gjør området spesielt viktig med tanke på hvilke tiltak som kan gjøres for effektiv fordrøyning. 

Figur 28 er et kart utarbeidet av ingeniørvesenet i Kristiansand kommune, og viser en simulering av 

hvor nedbøren tar veien ved så store nedbørshendelser at avløpsnettet blir overbelastet. De grønne 

linjene viser hvor vannet renner, og de blå feltene er hvor det samles opp. 
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Figur 28: Potensielle flomveier og forsenkning. 
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I bildet under har vi lagt til bebyggelsesplanen for området over et utsnitt av flomveikartet i figur 28. 

Dette gir oss et bilde på vannføringen i området og gjør det tydelig at det er mange konflikter med 

tanke på plasseringen av boligene. 

 

Figur 29 Flomveier over bebyggelsesplan. 
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3.2 BGF – utregning for nedre sone av Bjørndalen  

BGF utregningen tar utgangspunkt i den nedre delen av overordnede utenomhusplanen utarbeidet 

av Asplan Viak KAP, datert 26.5.2011. Alle arealberegninger har blitt utført i programmet Archicad 

17, og figurene under er hentet derifra. Arealene er så lagt inn i BGF-Kalkulatoren (vedlegg x). Vi har 

tatt utgangspunkt i konvensjonelle byggemetoder, uten bruk av LOH som grønne tak eller permeable 

flater. 

 

 

 

 

Pkt. 1: Gjenåpning av deler av bekken og anlegg av liten 

vanndam gir 461m2  

Pkt.10: Naturlige bredder til vannspeil gir 481m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 2: Delvis permeable flater utgjør 8116m2 
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Pkt.3: Impermeable overflater med avrenning til 

vegetasjon eller fordrøyningsmagasin utgjør 

6124m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 4: Impermeable overflater med avrenning til 

lokalt overvannsanlegg utgjør 26339m2 
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Pkt.5: Overflater med vegetasjon forbundet med 

jord eller fjell utgjør 11765m2 

Disse arealene gir også utslag på pkt. 21: 

sammenhengende grøntarealer over 75m2 utgjør 

10545m2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pkt. 8: Overflater med vegetasjon, 20-40cm utgjør 

4778m2 
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Pkt. 18: Hekker, busker og flerstammede trær 

utgjør 857m2 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt 12 – 16: antall trær har blitt telt opp. 

 

Alle arealfaktorene legges sammen og deles på det totale arealet av området 60985m2. Dette gir en 

BGF på 0,368. 
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3.3 BGF – utregning med nye LOH tiltak 

For å lage en alternativ plan med flere LOH- tiltak har det blitt tatt utgangspunkt i treleddstrategien 

for overvannshåndtering. Lokal oppsamling, fordrøyning, infiltrasjon og sikker bortledning av 

overflateavrenning.  

Vi har brukt denne overvannsstrategien: 

 Grønne tak og permeable flater fordrøyer og håndterer mindre regnskyll. 

 Regnbed og dedikerte vegetasjonsarealer forsinker og fordrøyer overstigende mengder. 

 Ved ekstreme hendelser ledes overvannet til bekken og fordrøyningsbassenger ved hjelp av 

vann – og flomveier. 

For å oppnå dette har det blitt valgt følgende tiltak: 

 Først og fremst å bevare størst mulig andel av naturlige gress – og vegetasjonsområder, og 

oppfordre til at grunnarbeider og videre bygging ivaretar og forsøker å forhindre forstyrrelser 

som kan redusere infiltrasjonsevnen.  

 Ballbanene i syd, mot kontorbyggene ligger i et område med stor flomfare. Disse bør derfor 

flyttes lenger nord i området, og heller prioritere bevaring av vegetasjon og etablering av et 

fordrøyningsbasseng her. Dette bassenget vil fungere som nødlagring ved ekstreme 

nedbørhendelser, og tillate oppfylling til et visst punkt før det renner over og ut til rørnettet. 

 Videre gjenåpning av bekken, som i dag er lagt i rør, helt ned til fordrøyningsbassenget i syd. 

 Vi har valgt at 50 % av alle takflater skal være grønne ekstensive tak. 

 Alle harde flater bortsett fra asfalterte veier skal ha god grad av permeabilitet. 

 Overskuddsvann fra takene føres ut i regnbed for fordrøyning. 

 Etablerte et nettverk av gresskledde vannveier som fører all avrenning fra flatene inn mot 

midten av feltet og ut til bekken og fordrøyningsbassenget. 

 Utstrakt bruk av grønne vegger, ca. 5000m2 

 Flere trær i området, fra 58 til 98. 

 

Ny BGF utregning: 

 

Pkt. 1: Gjenåpning av deler av bekken og anlegg av liten 

vanndam utgjør 1210m2 

Pkt.10: Naturlige bredder til vannspeil utgjør 1210m2 
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Pkt. 2: Delvis permeable flater utgjør 10398m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt.3: Impermeable overflater med avrenning til vegetasjon 

eller fordrøyningsmagasin utgjør 7917m2 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 4: Impermeable overflater med avrenning til lokalt 

overvannsanlegg utgjør 4224m2 
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Pkt.5: Overflater med vegetasjon forbundet med jord eller 

fjell utgjør 23182m2 

Disse arealene gir også utslag på Pkt. 21: Sammenhengende 

grøntarealer over 75m2 utgjør 23182m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 8: Overflater med vegetasjon, 20-40cm utgjør 13069m2 
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Pkt. 11: Regnbed eller tilsvarende, utgjør 1113m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 18: Hekker, busker og flerstammede trær utgjør 1967m2 
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Pkt.14-16: Antall trær har blitt telt opp. 

 

Pkt.21-22: Grønne vegger utgjør 5000m2 og stauder og bunndekkere utgjør 500m2 

 

Pkt.24: Kobling til eksisterende blågrønn struktur, gir tillegg på 0,05 i BGF. 

 

 

Ny BGF etter bruk av LOH- tiltak og treleddsstrategien gir en total på 0,732. Altså en økning med 

0,364 fra 0,368. 
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3.4 Resultat av dimensjonerende vannføring på Bjørndalen 

Det har blitt beregnet på dimensjonerende vannføring på området Bjørndalen slik det er planlagt per 

dags dato, der vi har tatt utgangspunkt i den nedre delen av området slik utsnittet viser. Dette 

området har størst andel av bebyggelse samt at flomsonekartet viser at dette området er mest utsatt 

og derfor er det viktigste område med tanke på tiltak.  

Q = φ*i*A*kf 

 Q = dimensjonerende vannføring (l/s)  

 φ = avrenningskoeffisient.  

 i = nedbørintensitet (l/s*ha)  

 A = areal av nedslagsfeltet i (ha)  

 kf = klimafaktor. 

 

3.4.1 Midlere avrenningskoeffisient for nedre del Bjørndalen φ 

  Midlere avrenningskoeffisient φ = 0,6 

 

Figur 30: Avrenningskoeffisienter for nedre del av Bjørndalen. 
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3.4.2 Areal 

Arealet på det området som vi tar utgangspunkt i våre beregninger er på 60950,4m2, altså 6,09 ha.  

Areal for avrenningskoeffisientene i delfelt i figur 30: 

0,9-1,0 (Tette flater) = 26846,9m² 

0,6-0,8(Rekkehus-/leilighetsområder) =17211,3m² 

0,2-0,4(Plen, dyrka mark, parkområder) = 13744,8m² 

0,1-0,3(Skogsmark med vegetasjon, steinet og sandholdig grunn) = 3147,4m² 

∑ total areal = 60950,4m2 

3.4.3 Dimensjonerende vannføring Q for Bjørndalen 

  Dimensjonerende vannføring Q1= 972,0 l/s 

Det vil forekomme en dimensjonerende vannføring i området Bjørndalen på 972,0 l/s når 

konsentrasjonstiden tk er 15,31 minutter med en nedbørshyppighet på 190 l/s*ha. 

 

 

3.5 Nytt Resultat 

 

Det har blitt beregnet på nedre område av Bjørndalen på nytt der vi har lagt til 

avrenningskoeffisienter for intensive grønne tak φ 0,6 og permeable flater φ 0,4. Dette har blitt gjort 

for å se om det blir noe reduksjon i den dimensjonerende vannføringen Q. Arealene for de 

forskjellige delfeltene forandrer seg i den nye beregningen, men total arealet forblir det samme. 

3.5.1 Ny midlere avrenningskoeffisient  

 Midlere avrenningskoeffisient φ = 0,4 
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Figur 31: Nye avrenningskoeffisienter for delfelt nedre del av Bjørndalen. 

 

Areal for avrenningskoeffisientene i delfelt i figur 31: 

0,9-1,0 (Tette flater) = 9302,4m² 

0,6-0,8 (Rekkehus-/leilighetsområder) = 8437,9m² 

0,2-0,4(Plen, dyrka mark, parkområder) = 12719,6m² 

0,1-0,3(Skogsmark med vegetasjon, steinet og sandholdig grunn) = 3147,4m2 

Grønne tak: 0,6 = 11627,4m2 

Permeable flater: 0,4 = 15715,4m2 

∑ total areal = 60950,4m2 

3.5.2 Ny dimensjonerende vannføringen Q for Bjørndalen 

 Dimensjonerende vannføring Q2 =511,5 l/s 

Det vil forekomme en dimensjonerende vannføring i området Bjørndalen på 511,5 l/s når 

konsentrasjonstiden tk er 24,31 minutter med en nedbørshyppighet på 150 l/s*ha. 

Ved å legge til avrenningskoeffisient for grønne tak og permeable flater i den nye beregningen har 

den dimensjonerende vannføring i område blitt redusert med 460,5 l/s.   
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Kapittel 4 – Diskusjon og drøfting av resultater 

Sammenligningen vi har gjort ved å bruke den rasjonelle metoden gir en effektiv pekepinn på hva 

som er mulig å oppnå, med tanke på reduksjon i dimensjonerende vannføring, men metoden har 

ingen evne til å legge til effekten av regnbed, vannspeil eller gresskledde vannveger selv om disse har 

stor effekt på vannføringen. Disse har egne punkter i BGF-kalkulatoren og gir derfor god uttelling på 

total BGF. Vi så også at avrenningskoeffisientene for grønne tak (0,6 – 0,85) er svært lik koeffisienten 

for rekkehus og tettbygde strøk (0,6 – 0,8). Dette vil i praksis si at endring til bruk av grønne tak mot 

tette tak ikke gir særlig stor uttelling på midlere avrenningskoeffisient, noe det burde gjøre da bruk 

av grønne tak fordrøyer omtrent 50 % av nedbøren. 

Arealberegningene er gjort ved hvert spesifikke areal ved hjelp av programmer som Google Sketchup 

og Archicad 17. Det kan forekomme målefeil på grunn av unøyaktigheter, men ikke store nok til å ha 

særlig utslag på resultatet. 

BGF – Kalkulatoren gir relativt fritt spillerom innenfor hvilke tiltak man vil bruke for oppnå ønsket 

effekt. Det kan tenkes at man kan ”piffe opp” faktoren ved å mikse og trikse for klare kravet. Det er 

ikke særlig heldig, med tanke på at god overvannshåndtering krever god planlegging og tilpasning til 

hvert enkelt område. Dette kan løses ved å stille delkrav til hvor stor andel grønne tak, vegger og 

andre LOH tiltak bør brukes, i tillegg til krav om BGF. 

Skalaen i BGF – kalkulatoren går fra 0 til 1, uten desimaler.  I våre beregninger valgte vi å bruke tre 

desimaler for å gi bedre nøyaktighet. Dette ble gjort for å bedre kunne se hvilke tiltak som gjorde 

utslag på totalen. 
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Kapittel 5 – Konklusjon og anbefalinger 

Ved å sammenligne og analysere den planlagte utbyggingen av Bjørndalen, med og uten bruk av blå-

grønne strukturer, viste resultatene våre at riktig bruk av blå-grønne tiltak gir betydelig reduksjon i 

mengden overvann som må håndteres av avløpssystemet. Vi så en klar sammenheng mellom 

estimert vannføring og BGF for samme område. Ved bruk av blå-grønne tiltak økte BGF fra 0,368 til 

0,732, og den dimensjonerende vannføringen ble i tillegg redusert betraktelig fra 972 l/s til 511,5 l/s.  

Dette betyr at et realistisk BGF-krav til området kan være 0,7. Man oppnår da omtrent 50 % 

reduksjon i mengden overvann, og reduserer dermed muligheten for oversvømmelser og skader som 

følge. Resultatene viser at BGF er et effektivt virkemiddel til overvannshåndtering i arealplanlegging. 

For å oppnå optimal effekt av BGF er følgende kriterier viktig: 
 

 Kartlegging og analyse av hydrologiske forhold og vannføring for hele områdets tilsigsfelt før 
planprosessen settes i gang. 

 Etablere overvannsstrategi tidlig i planprosessen. Dette bør gjøres for all ny utbygging av 
boligområder.  

 Bruk av treleddstrategien til bruk og plassering av tiltak.  

 Involvere flere fagfelt i planprosessen, for å dele kunnskap som kan være avgjørende. 

 Krav til BGF bør være realistisk og vurdert ut i fra hvert enkelt områdes behov. 

 Kravet bør også være spesifikt og ha delkrav til forskjellige tiltak. For eksempel krav om 50 % 
grønne tak, 3000m2 grønne vegger osv. 

 Betrakte regnvann som en ressurs, som kan brukes til å berike urbane miljøer. 
 
For å tilpasse overvannshåndteringen til et mer utfordrende vær er det viktig at vi tar både nye og 
kjente metoder i bruk og ikke kun tenker at alt vann skal i rør. Det beste er å håndtere overvannet i 
nærmiljøet, eller i egne hager istedenfor at det tar opp plass i et allerede overbelastet 
avløpssystemet.  
Utbyggingen av Bjørndalen skal være et pilotprosjekt for å vise forskjellige løsninger som tar hensyn 
til dagens og framtidens klima. Løsningene som velges bør derfor bidra til at regnvannet kan renne 
trygt og håndteres uten å forårsake skade eller ulemper. Dette vil gjøre byer og boligområder bedre 
rustet til å håndtere økende vannmengder når ekstremværet kommer. Flerfunksjonelle løsninger gir 
også både estetikk og liv tilbake til byen og områdene.  
Implementering av blågrønne strukturer er et bærekraftig alternativ til andre alternativer for 
overvannshåndtering som for eksempel oppdimensjonering av rørsystemer, og bør definitivt ses på 
som en viktig del av fremtidig arealplanlegging og byutvikling. 
 
Vi anbefaler videre å gjøre datasimuleringer på Bjørndalens vannføring ved forskjellige hendelser. 

Dette kan gi mer nøyaktige svar på områdets spesifikke behov, og man kan da teste ut forskjellige 

scenarioer og komme fram til best mulig bruk og plassering av LOH – tiltak. Videre vil det være lurt å 

gjøre infiltrasjonsmålinger forskjellige steder i Bjørndalen. Dette vil gi oversikt over hvor i området 

det er best infiltrasjon, og dermed hvor det er best å plassere regnbed og vannveger.  
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Kapittel 7- Vedlegg 
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Vedlegg A. BGF EXEL regneark 
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Vedlegg B. overordnet utomhusplan 
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Vedlegg C. Plan med nye tiltak 
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Vedlegg  D. Beregning av dimensjonerende vannføring for nedre del av Bjørndalen: 

 

Den rasjonelle formel: Q = φ*i*A*kf 

 Q = dimensjonerende vannføring (l/s)  

 φ = avrenningskoeffisient  

 i = nedbørintensitet (l/s*ha)  

 A = areal av nedslagsfeltet i (ha.)  

 kf = klimafaktor. 

Midlere avrenningskoeffisient for nedre del Bjørndalen: 

 φ midl = (φ1A1 + φ2A2 + … φnAn) / ( A1 + A2 +… An).  
 

 A = areal av overflate. 

 φ = avrenningskoeffisient for arealet. 
 

(0,9*26846,9m2+0,6*17211,3m2+0,2*13744,8m2+0,1*3147,4m2)/(26846,9m2+17211,3m2+13744,8m2

+3147,4m2) =0,6 

 

Areal : A 

 Areal: A = 60950,4 m2 = 6,09 ha 

Q = φ*i*A*kf  

 ts = L/V              ts = 
157,5m

2m/s
=

78,7s

60s/min
= 1,31min                     

∆h/L∗ 1000 = helning av terrenget i promille. Der L er lengde på tilrenningsveien. 13m-11m/109m ∗ 1000 =

18,35 ‰ gir oss 14 min tt fra nomogrammet når avrenningskoeffisienten er 0,6. 

tk = tt+ts   tk = 14 + 1,31 = 15,31 min Da finner vi fra IVF-kurven nedbørintensiteten i:  190 l/s ∗ ha 

Q1 =0,6 ∗ 190 l/s ∗  ha ∗ 6,09ha ∗ 1,4 =  𝟗𝟕𝟐, 𝟎𝐥/𝐬 
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Ny beregning av dimensjonerende vannføring med blågrønne tiltak: 

 

Vi har beregnet området Bjørndalen på nytt der vi har satt på avrenningskoeffisienter for grønne tak 

0,6 og permeable flater 0,4 for å se om dette kan gi reduksjon i dimensjonerende vannføring. Den 

nye midlere avrenningskoeffisient for området blir nå:  

(0,9*9302,4m2+0,6*8437,9m2+0,2*12719,6m2+0,1*3147,4m2+0,6*11627,4m2+0,4*15715,4m2)/(930

2,4m2+8437,9m2+12719,6m2+3147,4m2+11627,4m2+15715,4m2) =0,4 

 midlere avrenningskoeffisient φ = 0,4 

Areal : A 

 Areal: A = 60950,4m2 = 6,09 ha 

 

Q = φ*i*A*kf  

 ts = L/V              ts = 
157,5m

2m/s
=

78,7s

60s/min
= 1,31min                     

∆h/L∗ 1000 = helning av terrenget i promille. Der L er lengde på tilrenningsveien: 13m-11m/109m ∗ 1000 =

18,35 ‰ gir oss 23 min tt fra nomogrammet når avrenningskoeffisienten er 0,4. 

tk = tt+ts   tk = 23 + 1,31 = 24,31 min Da finner vi fra IVF-kurven nedbørintensiteten i: 150 l/s ∗ ha 

Q1 =0,4 ∗ 150 l/s ∗ ha ∗ 6,09ha ∗ 1,4 =  𝟓𝟏𝟏, 𝟓𝐥/𝐬 

 

Den nye midlere avrenningskoeffisienten φ 0,4 gir oss en reduksjon på dimensjonerende 

vannføring på 972,0l/s-511,5l/s= 460,5l/s. 
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Vedlegg E. Møtereferater 

 

 

Innledende møte for oppgaven 5.9.2014 

Intern veileder: Harald Marable  

Ekstern veileder: Erik Sandsmark (fremtidens byer) 

Gruppemedlemmer: Sikander Saleh, Morten N. Jørgensen. Yilmas Gursel 

 

Det ble snakket en del konkret informasjon om oppgaven, (fremtidens byer) Sandsmark forklarte litt 

om hva slags muligheter det er for videre jobbing, Bjørndalen i Kristiansand var veldig aktuelt å jobbe 

videre med siden han er prosjektleder for Kristiansand kommune. Men det var også mulighet for å ta 

andre by steder og sammenligne mot hverandre. 

Marable sa at vi bør begynne med casestudier og sammenligne opp mot hverandre. 

Også lage konkret problemstilling og luke ut det som ikke vi vil ta med. Lage fremdriftsplan, frist 

15.09 for problemstilling og fremdriftsplan. 

BGF. Hva er effekten av det som skjer over ledningsnett? estetikk, fordøyning avløpssystem, 

Konstruksjon: tyngde på tak, grønne vegger hvordan konstruere dem? Vind.   

 

 

Møte med Paul, 9.9.2014 

(Prosjektering av flerbrukshall bra eksempel.) 

Innledning begynn stort, case skal man beskrive selve oppgaven, avgrense oppgaven i case. Det man 

skriver i teori må man bruke i resultat analyse. Diskusjon i analyse og resultat. Miljø er viktig å tenke 

på når man skriver problemstilling. 
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Internt møte ang. problemstilling 15.9.14 
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Møte med Skanska som er utbygger på Bjørndalen 19.9.14 

Morten N. Jørgensen og Ole Morten Helland i Skanska 

Møtets hensikt var først og fremst å hente kartdata og reguleringsplaner for 

Skanskas interesse går mot hva som er mest mulig effektivt for området. BGF høres fint ut, men de er 

noe bekymret for merkostnadene rundt dette. De er avhengige av å tjene penger på utbyggingen. 

BGF oppfordrer også til utbredt bruk av trær, Skanska ser en konflikt her mellom trær og utsikt, da 

dette er noe begrenset pga. At området ligger i en dal. 

Det er også noe uklarhet rundt ”miljøaspektetet”, mtp. TEK15 og krav til nullhus. Hva er da viktigst? 

Energitiltak for byggene eller 

Hva gir størst mulig gevinst? Grønne tak eller solceller? 

De er forberedt på gjøre grundigere undersøkelser av området opp mot byggestart, da de er klar over 

vannproblematikken i området. Spesielt den sydlige delen av området mot tunnel hvor det samles 

store mengder vann ved veien inn til tunnelen 

 

Internt fremdriftsmøte for gruppa. referat: 23.9.14 

Hvordan oppnå optimal effekt av blågrønn faktor for Bjørndalen? 

Bruke Excel ark for beregning av blågrønn faktor, finne ut av total areal og informasjon om området, 

plantegninger (Skanska). Koble inn overvannshåndtering, permeable flater, angi hva som er best å 

bruke av permeable flater hvilke typer osv.( faktor). Grønne tak, hvordan dimensjonere grønne tak . 

Få oversikt over vannhåndtering. Knytte inn teoridelen inn i informasjonen vi får fra Skanska.   

 

Referat fra deltagelse på Regional Fagkonferanse i regi av Vest Agder: Fremtidens løsninger. 

Konferansen tok opp relevante temaer for prosjektet Fremtidens byer, og de ble holdt foredrag av 

personer fra sentrale fagområder. 

-  Katlinn Clavier fra Dronninga Landskap hadde innlegg om BGF i arealplanlegging. Fremdrift i 

planprosessen. Utarbeides i detaljprosjekteringen, men kravet kan kan stilles allerede i planstadiet. 

Bør også forankres juridisk i kommuneplanens arealdel.  

De anbefaler følgende krav: Sentrumsområder 0.7, boligområder utenom 0.8, andre 0.3 

Kan variere innenfor delfelt i området, og bør lokaltilpasses ihht. lokale behov og variasjon. 
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Konflikt: Store trær/utsikt, variasjon over tid, vedlikehold. 

Tilleggskvalitene åpner for at utbyggere kan ”jukse” eller justere seg til riktig krav, ved bruk av grønne 

tak, og trær. Da risikerer man å redusere evnen til overvannshåndtering. 

-  Bent C. Braskerud fra NVE hadde innlegg om praktiske tiltak for BGF. Han tok opp mindre enkle 

tiltak for lokal overvannshåndtering (LOH) i eksisterende områder som er plaget av flom.  

For eksempel at private boliger kan koble seg av rørnettet, og drenere vannet lokalt. Legge 

sedumsdekke på takflater for å fordrøye vannet. 

Tommelfingerregler: de har regnet ut og bruker er at grønne tak holder tilbake 50% av vannet. 

Grønne tak virker bedre desto mer intens nedbøren er, lite problemer med metning + intens nedbør. 

BGF bør justeres ihht lokale behov; hva som er viktigst for gjeldende området. 

Erik Sandsmark fra Kristiansand Kommune holdt innlegg generelt om prosjektet fremtidens byer, 

hva som har blitt gjort til nå og hva som skal skje videre. Hvilke erfaringer de har gjort. 

Også en del om området bjørn dalen som er oppgaven vår, om hva som har foregått av politiske 

saker og diskusjoner med utbygger Skanska, som er opptatt av å gjøre gjøre utbyggingen realistisk. 

Andre innlegg som var interessante, men ikke var like relevant for vår oppgave:  

Magnus Thommassen: Forurensning i plansaker  

Christian Grorud fra Lavenergiprogrammet – passivhuskunnskap,kunnskapsgap og nye forskrifts krav 

(TEK15) 

Roald Torkelsen, VAF – Mandal Videregåendeskole bygget i passivhusstandard 

 

Vi snakket med mange av fagpersonene innvolvert og ble anbefalt anbefalt en del litteratur og 

forskning videre: NVE rapporter om grønne tak, Stream Corridor restoration principles and practices 

(USDA), Vand i byer ( Antje Backhaus ), 

 

Møte med Randi Skjelanger i Kristiansand Kommune, Ingeniørvesenet 17.10.14 

Hensikten med møtet var å hente informasjon om grunnforholdene, eksisterende rørnett og en del 

nedbørsdata for området Bjørndalen. 

Randi presenterte det de hadde av info om området, via et prosjekt som skal kartlegge flomveier og 

overbelastninger for kommunens tilstandsrapport. 

Vi ble instruert i bruken av IVF-kurver, nedbørsmålinger, intervaller og annen viktig informasjon som 

er viktig for å få oversikt over området. 

Ut i fra dette møtet besluttet vi å avgrense nedbørsfeltet vårt for å gjøre det enklest og mest mulig 

oversiktlig og håndterlig. Vi fikk også med oss en del kartdata som er nødvendige for oppgaven. 
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Møte med Asplan Viak KAP, Kristiansand 21.10.14 

Kort møte for å hente kartdata og planer til oppgaven. Også litt generell prat om området 

Møte med Harald Marrable 4.11.14 

Generelt om oppgaven videre, forskjellige løsninger osv. 

 

Telefonmøte med Erik Sandsmark 11.11.14 

Prat om kommunens planer til BGF, krav til utbyggingen på tangen. 

Vi foreslo 0,7 som realistisk faktor for Bjørndalen 

 

Møte med Harald Marrable 18.11.14 

Generelt om oppgaven videre, forskjellige løsninger osv. 

Også tips til presentasjonen.. 
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