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Overvannshåndtering – Bodø storstue 

1 Generelt 
AFRY bistår tiltakshaver med vurderinger for overvannshåndtering ifb. forprosjekt for 

oppføring av ny Bodø storstue på Thalleåkeren i Bodø kommune. Eiendommen 

fremstår i dag som ubebygget med grønne, permeable flater. Tomten består 

utelukkende av grøntområde av type åker. Tiltaket omfatter oppføring av nytt 

fotballstadion hvor det også skal legges til rette for arealer for andre aktører, derav 

navnet storstue. Bygget skal plasseres i terrenget ut fra hvilket nivå som gir best 

mulig tilpasning til både klima, varmegjenvinning og minimalt energiforbruk. Store 

deler av bygget, inkludert spilleflaten, vil ligge under bakkenivå.  

Notatet er ment som emnedokumentasjon for SE13 ifb med sertifisering for BREEAM 

Communities.  

2 Grunnforhold 
Det er for eiendom i grunnkart fra NGU opplyst om at grunnen innenfor planområdet 

består av marin strandavsetning og tykk havavsetning. Infiltrasjonsevnen i grunnen er 

kategorisert som middels egnet i store deler av tomta. Infiltrasjonsevnen i området 

sørøst på tomta er kategorisert som uegnet.  

 

Figur 1 - Oversikt over løsmasser planområdet består av. Hetet fra ww.ngu.no 
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Bodø kommune opplyser om at det sannsynligvis er Bodøleire i området ikke langt 

under terrengnivå. Bodøleira er en leire med høy fasthet. Infiltrasjonspotensialet 

innenfor planområdet ligger i hovedsak i lagene over bodøleira. Det henvises til 

geoteknisk rapport utarbeidet i forbindelse med tiltaket for en mer detaljert 

beskrivelse av grunnforholdene innenfor planområdet.  

 

Figur 2 - Oversikt over infiltrasjonspotensiale innenfor planområdet. Hetet fra ww.ngu.no 

2.1 Grunnvannstand 

AFRY har undersøkt NGUs database for løsmassekart med klassifisering for 

grunnvannspotensiale. Størsteparten av planområdet ligger innenfor et område som er 

klassifisert som «antatt begrenset grunnvannspotensiale». Det foreligger ikke 

opplysninger om grunnvannsproblematikk i planområdet.  
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Figur 3 - Oversikt over grunnvannspotensiale innenfor planområdet. Hetet fra ww.ngu.no 

Det er ikke registrert grunnvannsbrønn innenfor planområdet. AFRY har undersøkt 

registrerte punkter for grunnvannsbrønner på omkringliggende eiendommer. På flere 

eiendommer nord, vest og sørøst er det registrert punkter for grunnvannsbrønn uten 

opplysninger om dybde til grunnvannstand.  

Store deler av bygget, inkludert spilleflaten, vil ligge under bakkenivå. Det er utført 

grunnundersøkelser i forbindelse med tiltaket. Basert på disse er det antatt at 

grunnvannsstanden i området ligger ca. på kote +16.5.  

Basert på ovennevnte anses ikke grunnvann å være til fare eller vesentlig ulempe på 

utbyggingstomt mtp. overvannshåndtering. Planlagt overvannshåndtering vil bidra til å 

opprettholde naturlig påfyll av grunnvann og med det naturlig variasjon i 

grunnvannstand. I og med at deler av bygget skal etableres under kotehøyte +16.5 

må det etableres tiltak for å unngå eventuelle skader på bygning uten å påvirke 

grunnvannstanden i området.  

3 Planlagt overflateutnyttelse 
Vedlagt ligger konseptskisse for utomhusplan som viser planlagt fremtidig utbygging 

samt overflateutnyttelse og utomhusarealer på tomta. Rundt hele tomta er det 

planlagt sportspark med store innslag av grøntområder. Det skal etableres 

avrenningsgrøfter langs tomtegrensen i øst, nordøst og på vestre side av bygget som 

leder vannet til større fordrøyningsvolumer plassert sør på tomta, der terrenget er 

lavest. Tungtrafikk inn på tomta begrenses til inn- og utkjøring og rampe ned til 

underetasjen for å minimere andelen harde flater inne på tomta.  
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Figur 4 - Konseptskisse for utomhusplan. Utarbeidet av Gottlieb Paludan Architects, 
Arkitektværelset og Norconsult. 

4 Planlagt overvannshåndtering 
Overvannshåndteringen planlegges etter tre-trinnsstrategien i kombinasjon med 

tradisjonell ledningsbasert overvannshåndtering iht. føringer fra Bodø kommune.  

 

Figur 5 - Tre-trinnstrategi for håndtering av overvann. Det er lagt til et trinn 0 for nødvendig 
planlegging samt et trinn 4 som omfatter bekker og elver avhengighet av overvann for transport 
ut av bebygde områder. Kilde: Bodø kommune. 
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Som Figur 5 viser er det i tillegg lagt til et trinn 0 som omfatter tidlig planlegging som 

er nødvendig for å gjennomføre etterfølgende trinn, samt et trinn 4 som omfatter 

vurderinger av vassdrag som resipienter for overvann (Bodø kommune, 2022). 

Identifisering av utfordringer for overvann og arealavsetting er ivaretatt i prosjektet. 

Dette gjennom grundig kartlegging av eksisterende situasjon og jevnlige arbeidsmøter 

mellom landskapsarkitekter og overvannskonsulenter allerede fra oppstart av 

planfasen. Tilstrekkelig areal er avsatt for åpen, lokal overvannshåndtering.  

Det er ingen lukkede bekker over utbyggingstomt eller direkte avrenning fra tiltaket 

mot vassdrag. Likevel bidrar åpen, naturbasert overvannshåndtering til at naturens 

selvrensingsevne utnyttes og at overvann som renner ut fra tomten er renest mulig. 

Det antas at avrenning fra Thalleåkeren før utbygging inneholder noe forhøyede 

verdier av nitrat som følge av landbruksvirksomhet. Nitratverdier videreført gjennom 

overvann fra tomten vil reduseres betraktelig etter utbygging.  

Videre planlegges ingen lagringsarealer for kjemikalier eller andre substanser som 

øker risiko for forurensning av overvann. Det planlegges heller ikke for øvrig aktivitet 

på tomten som tilsier at overvannet skal forurenses. Varelevering etableres under tak, 

uten sluk. Det vil likevel vurderes i videre prosjektering om det er behov for slukpunkt 

tilknyttet oljeutskiller i område for varelevering.  

 

4.1 Infiltrasjon og fordrøyning 

Ifølge Bodø kommune er det god kapasitet på ledningsnettet nedstrøms for 

planområdet. Dette, i kombinasjon med at løsmassekart og grunnundersøkelser i 

forbindelse med tiltaket (se kapittel 2) indikerer begrenset infiltrasjonspotensiale 

innenfor planområdet, legger føringene for konsept for overvannshåndtering. Det skal 

avsettes tilstrekkelig med grøntarealer for infiltrasjon samt etableres 

fordrøyningsvolum på en slik måte at avrenning fra planområdet ikke øker som følge 

av utbyggingen. Antatt økning i fremtidig nedbør grunnet klimaendringer skal 

hensyntas i dimensjoneringen av infiltrasjonsarealer og fordrøyningsvolumer.  

Regn på plen og øvrige grøntarealer infiltreres direkte. Ved større nedbørsmengder 

gjør fallforhold på eiendommen at det meste av overvannet renner fra nord mot sør og 

vest. Avrenning fra innkjøring og varelevering planlegges med avrenning mot 

tilstøtende grøntarealer. Bodø Storstue er planlagt med to ulike typer takflater. Hele 

takflate minus området over spilleflaten etableres som grønt tak. Resterende område 

etableres som glasstak da det skal være transparent og sikt til himmel. Takflater 

utformes på en måte som muliggjør avrenning av takvann til terreng. Fra 

mottakssoner for takvann etableres åpne, kontrollerte vannveier til 

fordrøyningsarealer i form av regnbed, vadi, swales eller tilsvarende. I tillegg er det 

planlagt å samle opp regnvann fra minst 50% av de harde flatene til ikke-

drikkevannsformål. I første rekke vil oppsamlet regnvann benyttes til toalettspyling og 

banevanning. Det henvises til emnedokumentasjon for LE06. Oppsamlet regnvann vil 

også gi bidrag til vanning av arealer tilknyttet «urban farming».  

Ovennevnte oppfyller trinn 1 og trinn 2 tretrinnsstrategien. Regn på grøntarealer 

infiltreres direkte. Tak- og overflatevann håndteres ved mindre nedbørsmengder 

gjennom avrenning til grønne flater og takvann til terreng. Tette flater får avrenning 

mot tilstøtende permeabelt terreng eller via sluk til regnbed og annet 

fordrøyningsvolum. Vann som ikke infiltreres direkte eller samles opp til gjenbruk ved 
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større nedbørhendelser ledes til interne sandfangskummer og videre til 

fordrøyningsvolumer med overløp til kommunalt ledningsnett.  

4.2 ROS-analyse 

Som en forenklet ROS-analyse er det valgt å gjøre beregninger ifb. avrenning for 

planområdet før utbygging for å identifisere maksimalt tillatt utslipp på kommunalt 

ledningsnett etter utbygging. Dette er for å sikre at tiltaket ikke øker avrenningen fra 

planområdet etter utbygging. Det er lagt til grunn en 25 års nedbørhendelse med et 

klimapåslag lik 40% (klimafaktor 1,4) iht. Bodø kommunes retningslinjer tilknyttet 

overvannshåndtering.  

I nord/nord-vest ligger det en overvannsledning med dimensjon Ø400 mm som er 

kommunalt eid. Langs Bodøveien ligger en ledning med dimensjon Ø600 mm eid av 

Statens vegvesen. I syd-øst ligger en ledning med dimensjon Ø315 mm eid av 

Nordland Fylkeskommune. Det er generelt god kapasitet på overvannsnettet i 

området. Samtlige ovennevnte eksisterende ledninger er aktuelle for tilknytning av 

overvannsanlegg, men krever tillatelse fra ledningseier (e ) 

 

 

 

Figur 6 – Utsnitt fra VA-kart. Kilde: Bodø Kommune 
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4.2.1 Nedbørintensitet 

IVF-statistikk er hentet fra Skivika, Bodø.  

 

 

Figur 7 - IVF-kurve hentet fra Klimaservice senter for Skivika, Bodø. Kilde: Klimaservice. 

 

4.2.2 Avrenning før utbygging 

Avrenning før utbygging beregnes med den rasjonelle formel:  

𝑄𝑓ø𝑟 = 𝐴 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒 

𝑄- avrenning fra tomten [l/s] 

𝐴 - areal [ha] 

𝐼 – intensitet [l/s*ha] 

𝐶𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒 - midlere avrenningskoeffisient 

 

Tomta består utelukkende av grøntområde i form av åker før utbygging. 

Avrenningsfaktor for tomta settes derfor lik 0,3. Nedbørsdata for Skivika, Bodø – 25 

års gjentaksintervall og 30 minutters varighet: 
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𝑄𝑓ø𝑟 = 5,3 ℎ𝑎 ∗ 68,4
𝑙

𝑠
∗ ℎ𝑎 ∗ 0,3 = 121,4

𝑙

𝑠
 

Total avrenning fra tomta før utbygging for et gjentaksintervall på 25 år og en 

konsentrasjonstid lik 30 minutter er 121,4 l/s.  

4.2.3 Avrenning etter utbygging 

Tabell 1 - Overflatetyper innenfor planområdet med tilhørende arealer og avrenningskoeffisienter. 

Overflatetype Areal (ha) Avrenningskoeffisient 

Glasstak 0.611 0,9 

Grønt tak 2,553 0,4 

Opphold/lek/aktivitet/sport 2,290 0,5 

Belegningsstein 0,388 0,4 

Regnbed 0,076 0 

 

𝐶𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒−𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 =  
0,611 ∗ 0,9 + (2,553 + 0,388) ∗ 0,4 + 2,290 ∗ 0,5 + 0,076 ∗ 0

5,918
= 0,3126 

Avrenning før utbygging beregnes med den rasjonelle formel, på samme måte som for 

før utbygging. For å hensynta antatt økning i nedbørsmengder for år fram mot 2100 

må beregninger etter utbygging inkludere et klimapåslag på 40% (klimafaktor 1,4):  

𝑄𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 = 𝐴 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒 ∗ 𝑘𝑓 

𝑄- avrenning fra tomten [l/s] 

𝐴 - areal [ha] 

𝐼 – intensitet [l/s*ha] 

𝐶𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒 - midlere avrenningskoeffisient. Antatt større enn ved før utbygging.  

𝑘𝑓 – klimafaktor 

 

𝑄𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 = 5,918 ℎ𝑎 ∗ 86,3
𝑙

𝑠
∗ ℎ𝑎 ∗ 0,3126 ∗ 1,4 = 177,2

𝑙

𝑠
  

Total avrenning fra tomta etter utbygging for et gjentaksintervall på 25 år og en 

konsentrasjonstid lik 30 minutter er 177,2 l/s.  

4.2.4 Fordrøyning 

Nødvendig fordrøyningsvolum for å ivareta overvann fra tomt etter utbygging 

beregnes ved å bruke regnenvelopmetoden.  

Totalt nødvendig fordrøyningsvolum finnes ved å beregne maks differanse mellom 

tilført vannvolum og utløpsvolum. Fordrøyningstiltakene skal etableres med regulert 

utløp som sikrer at avrenning ikke øker som følge av utbyggingen. Dermed settes 

regulert utløpsmengde lik avrenning før utbygging, altså 121,4 l/s (se kapittel 4.2.2).  

Det ligger flere overvannsledninger omkransende tomten.  

 

For en 25-års nedbørhendelse opptrer største nødvendige fordrøyningsvolum med 

utslippsmengde lik 121,4 l/s ved en nedbørvarighet på 20 minutter.  

Nødvendig fordrøyningsvolum for å sikre at avrenning fra planområdet ikke 

øker som følge av tiltaket er beregnet til ca. 123 m3. Endelig avrenningsmønster 

etter utbygging er ikke fastsatt, men det er avsatt tilstrekkelige arealer for å håndtere 

overvann åpent og lokalt. Konseptuell plassering av fordrøyningstiltak er vist i vedlegg 

1 og Figur 4 i form av regnbed og åpen overvannshåndtering. Basert på 

regnbedarealer oppgitt i konsept for utomhusplan (ref figur 4 og appendix 6), samt 
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med antagelser om at regnbed etableres med 1 meter tykt pukklag og 20 cm fritt 

vannspeil, vil fordrøyningsvolumer i planlagte regnbed totalt være omtrent 380 m3. 

Øvrig lokal, åpen overvannshåndtering i form av vadi-grøfter og overvannsrenner er 

ikke inkludert i dette fordrøyningsvolumet. Planlagt fordrøyningskapasiet er dermed 

større enn nødvendig fordrøyningsvolum nødvendig for å sikre at avrenning fra tomta 

ikke øker som følge av utbygging. Overkapasitet i fordrøyningsarealer samt tilgjengelig 

areal på treningsbane gjør også at tomten kan ivareta 100årshendelser uten at 

avrenningsmengde ut fra tomt øker. 

Det kan i senere prosjektfase vurderes å redusere regulert utslipp fra 

fordrøyningsvolumer og med det sikre ytterligere reduksjon i avrenning ut fra 

eiendommen. Foreløpige beregninger viser potensiale for å redusere utslippsmengde til 

offentlige ledninger ned mot 32 l/s hvis man legger fordrøyning for 25årshendelser til 

grunn.  

 

 

4.3 Flomveier 

Trinn 3 i tre-trinnsstrategien omhandler trygge flomveier ved ekstremhendelser. Med 

tanke på tomtens naturlige utforming vil eventuelt flomvann ved ekstremnedbør renne 

over utomhusarealene på eiendommen fra nord mot sør og vest.  

I nordvest møtes flomveier i Thallevegen og ledes videre rundt planområdet. Det 

passerer også én flomlinje med et tilhørende nedbørfelt på ca. 10 hektar planområdet i 

øst. 

Figur  viser kart over flomveier simulert ved hjelp av verktøyet Scalgo Live. Disse 

flomveiene er generert automatisk fra en digital terrengmodell og kan dermed 

inneholde noen feil. Funn fra Google Maps (ref figur 9 og 10) kan imidlertid bekrefte at 

de generelle beliggenhetene av flomveger er rimelige. Unntaket er at terrengmodell 

brukt i simuleringen ikke er oppdatert etter ferdigstilling av Bodøveien ved rundkjøring 

Bodøveien/Thalleveien, som er påvirkende for avrenningsmønsteret vist i figur 8. Slik 

kantsteinslinjer og midtrabatt synes etablert (se figur 11) vil flomvann i større grad 

følge Bodøveien mot øst etter avrenning fra utbyggingstomt.  
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Figur 8 - Simulering fra Scalgo Live som viser flomlinjer tilknyttet planområdet 

 

Figur 9 - Bilde av nordøstlig hjørne av planområdet. Bildet viser at vann oppsamles der 
fortauskant opphører. Hentet fra Google Maps. 
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Figur 10 - Bilde av nordvestlig hjørne av plantomten. Hentet fra Google Maps. 

I forbindelse med tiltaket er det planlagt noen terrengendringer, spesielt på østsiden 

av tomta hvor storstuen er tiltenkt. Avrenningslinje langs østsiden av tomt må 

hensyntas i videre prosjektering slik at skadepotensialet fra oppstrøms flomvann på 

nytt bygg minimeres eller elimineres. En mindre terrengheving i nord-øst vil for 

eksempel gjøre at flomveien i større grad vil følge avrenningslinjen i Thalleveien. På 

vestsiden anbefales det å etablere en forhøyning i terrenget langs tomtegrensa i 

nordvestlig hjørne slik at eventuelt flomvann følger Thalleveien og videre ut på 

Bodøveien. Det bemerkes at terrengsimulering ikke virker å være oppdatert etter 

ferdigstilling av Bodøveien ved rundkjøring Bodøveien/Thalleveien. Slik kansteinslinjer 

og midtrabbatt synes etablert vil flomvann i større grad følge Bodøveien mot øst etter 

avrenning fra utbyggingstomt. 

 

Figur 11 - Utsnitt fra Google Maps av nordvestlig hjørne av planområdet ved rundkjøring 
Bodøveien/Thalleveien. Utsnittet viser ny midtrabatt og kantstein i Bodøveien. 
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Trygge flomveier oppfyller trinn tre i tre-trinnsstrategien. 

 

5 Oppsummering 
Planlagt overvannshåndtering skal sikre at avrenning ut av planområdet ikke øker som 

følge av tiltaket. Nødvendig fordrøyningsvolum for å ivareta dette er beregnet til 

123m3. Tilgjengelig fordrøyningskapasitet er om lag 380m3. 

Overvannshåndteringen bidrar til å benytte overvannet som ressurs samt til å 

opprettholde vannets naturlige kretsløp og naturens selvrensingsevne.  

Det er planlagt for trygge flomveier internt på og ut fra eiendommen, som beskrevet.  

Som supplement til ovennevnte redegjørelse for overvannshåndtering er det også 

utarbeidet flomrisikovurdering for eiendom.  

Basert på ovennevnte mener AFRY at 3 poeng kan tildeles innenfor SE 13.  

 


