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Sammendrag

I forbindelse med regulering av Moss og Våler næringspark, felt 2, skal det redegjøres for den
planlagte utbyggingens påvirkning på overvannsavrenning. COWI har beregnet avrenning fra området
i dagens situasjon, og forventet avrenning etter at området er utbygd i henhold til rammene som angis i
detaljplanen. Planområdet ligger øst for Lødengfjorden i Våler kommune og i umiddelbar nærhet til
fv. 120, Hobølveien. Området utgjør samlet ca. 17,9 ha og det skal tilrettelegges for etablering av
industri- og/eller lagerbebyggelse med eventuell underordnet kontorvirksomhet.
En foreslår å planere ut området slik at bebyggelsen kan etableres på en 10 ha stor flate på nivå 56
moh. Granittvegen foreslås videreført mot den nordvestre delen av planområdet med oppbygging
tilsvarende det som allerede er etablert i felt 1. Det reguleres vegetasjonsskjermer rundt felt 2.
Den planlagte planeringen av utbyggingsområdet vil endre avrenningsforholdene. Naturmarka rundt
har ikke ha tilstrekkelig kapasitet til å ta unna vannmengdene som genereres, særlig ikke ved kraftige
nedbørshendelser. Overflateavrenning og drenering fra feltet må derfor håndteres internt. Det foreslås
å etablere fordrøynings- og sedimenteringsanlegg i vegetasjonsskjermenene som reguleres inn øst og
vest for utbyggingsområdet.
Endrede avrenningsforhold medfører at en kan forvente høyere vannføring under flom og lavere
vannføring under tørke. Med etablering av fordrøyningsanlegg internt i feltet vil hydrologien i
resipienten blir lite påvirket av det planlagte tiltaket. Eventuell påvirkning vurderes å være neglisjerbar
som følge av nedbørfeltets beskjedene størrelse sammenlignet med Lødengfjordens samlede
nedbørfelt. Ettersom det er relativt små vannmengder som genereres fra feltet vurderer en også at
forringet vannkvalitet i anleggsfasen vil ha liten påvirkning på vannkvaliteten i resipienten. På sikt vil
avrenningen fra planområdet ha vannkvalitet som naturlig felt.
Grunnvannstanden vurderes å forbli på samme nivå som i dag med beskrevet etablering av
oppsamlingsgrøfter og fordrøyningsanlegg internt på området.
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Bakgrunn

I forbindelse med regulering av Moss og Våler næringspark, felt 2, skal det redegjøres for den
planlagte utbyggingens påvirkning på overvannsavrenningen. Planområdet er på ca. 17,9 ha og ligger
øst for Lødengfjorden i Våler kommune og i umiddelbar nærhet til fv. 120, Hobølveien. Området er i
dag stort sett dekket av skog.

Figur 1: Illustrasjonen viser overordnet lokalisering av planområdet.

Figur 2: Moss og Våler næringspark. Plangrensen til felt 2 er vist med blå linje.
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Nedbørsfelt

Planområdet har i dag naturlig drenering sørvestover mot Lødengfjorden og mot en terrengforsenkning
rett sør for planområdet. En liten del i sørøst drenerer til en bekk som går langs riksveien.
Nedbørfeltene som berøres av utbyggingen er på totalt ca. 26 ha. Figuren under viser nedbørsfeltene
og dagens avrenningsretninger i og rundt planområdet.
Nedbørsfelt:
Dagens avrenningsretninger:
Bekker:
Planområdet:

Figur 3: Nedbørfelt.

Røde stiplede linjer.
Blå piler.
Lyseblå heltrukne linjer.
Grønn linje.
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Grunnforhold

Berggrunnen i planområdet består av gneis. Løsmassedekket er stedvis svært tynt og består av humus/torvdekke. Området ligger under marin grense, og terrengforsenkningen rett sør for planområdet
ligger på tynn hav- og strandavsetning. Løsmassene i og rundt området har dårlig infiltrasjonsevne.

Figur 4: Berggrunnskart. Hentet fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Figur 5: Løsmassekart. Hentet fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).
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Beskrivelse av planforslaget
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0-alternativet
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“0-alternativet” er et generelt uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak
ikke blir gjennomført. 0 alternativet vil i dette tilfelle innebære en videreføring av dagens situasjon,
altså ingen endringer. Det vil si at området vil fortsette å være ubebygd skogsareal i et LNF-område.

3.2

Alternativ 1

Alternativ 1 (forslagsstillers alternativ) medfører utvikling av planområdet til bebyggelse- og
anleggsformål for industri/lager med tilhørende, underordnet kontorvirksomhet. En foreslår å planere
ut området slik at bebyggelsen kan etableres på en 10 ha stor flate på nivå 56 moh. Dette medfører at
det må tas ut fjell sentralt på området, og at det må fylles ut en del masser, særlig mot vest.
Granittvegen foreslås videreført mot den nordvestre delen av planområdet med oppbygging
tilsvarende det som allerede er regulert og etablert i felt 1. Vegen blir liggende på den vestre fyllingen,
og får jevn stigning på maks 4 %. Det reguleres inn vegetasjonsskjermer rundt utbyggingsområdet.

Figur 6: Illustrasjonen viser utsnitt av detaljplankartet for Moss og Våler næringspark, felt 2.
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Metode

COWI har beregnet avrenning fra området i dagens situasjon, og forventet avrenning etter at området
er utbygd i henhold til rammene som angis i detaljplanen. I det følgende beskrives metoden som er
benyttet for å utføre beregningene.

4.1

Dimensjoneringsgrunnlag

4.1.1 Beregningsmetode
For beregning av dimensjonerende overvannsmengde er den rasjonelle metode (for små felt, A < 2-5
km²) benyttet.
Q=CxAxixφ
Q
C
A
i
φ

4.2

=
=
=
=
=

dimensjonerende vannmengde
avrenningskoeffisient
nedslagsfeltets areal (ha)
regnintensitet (tilrenningstiden for små felt, inkl. klimafaktor)
avrenningsfaktor, φ = 1,0 (arealet er lite og vi går ut fra at et nedbørstilfelle vil være
likt over hele arealet).

Nedbørintensitet

4.2.1 IVF-kurve
For beregning av dimensjonerende nedbørintensitet benyttes IVF kurven for Rygge (17150).
Tabell 1: Returperioder(År); Nedbørintensitet i liter pr. sekund pr. hektar (10 000m²) (l/s*ha)

4.2.2 Gjentaksintervall
For dimensjonering av nyanlegg benyttes en gjentaksintervall for nedbørhendelsen på 20 år. For
flomhendelser benyttes en gjentaksintervall på 200 år.

4.2.3 Nedbørvarighet
Lengste avstanden fra ytterste punktet av planområdet til dagens dreneringslinjen ut av området er ca.
650 m. I dagens situasjon vil konsentrasjonstiden for nedbørfeltet være ca. 120 min.
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Etter utbygging forventes det en raskere konsentrasjonstid med høy andel tette flater. Ved en antatt
tilrenningshastighet på 1 m/s tilsier dette en konsentrasjonstid på ca. 10 min. Nedbørvarigheten, som
er lik konsentrasjonstiden, settes derfor til 10 min for planområdet.

4.2.4 Klimafaktor
Forventede klimaendringer kan bidra til en økning av intensiteten av nedbørshendelser og føre til at
kapasiteten av overvannsledningsnettet raskt blir for lite. Det benyttes en klimafaktor på 1,3.

4.2.5 Nedbørintensitet
Ut fra Tabell 1 gir et gjentaksintervall på 20 år og en varighet på 120 min en nedbørintensitet på 38,6
l/s*ha for planområdet.
Ut fra Tabell 1 gir et gjentaksintervall på 20 år og en varighet på 10 min en nedbørintensitet på 214,6
l/s*ha for planområdet. Med en klimafaktor på 1,3 blir det 279 l/s*ha.
For flomavrenning gir et gjentaksintervall på 200 år og en varighet på 120 min en nedbørintensitet på
48 l/s*ha for planområdet.
For flomavrenning gir et gjentaksintervall på 200 år og en varighet på 10 min en nedbørintensitet på
284 l/s*ha for planområdet. Med en klimafaktor på 1,3 blir det 369,2 l/s*ha.

4.3

Avrenningskoeffisienter

Følgende avrenningskoeffisienter er benyttet i dette prosjektet:
Type
Tett flate
Skog

Avrenningskoeffisient
C = 0,9
C = 0,2

Avrenningskoeffisient ved flom
C = 1,0
C = 0,3

Ved flom avtar infiltrasjonsevnen til permeable flater. Det er derfor satt en høyre avrenningsfaktor ved
flom.
Fremtidig utbygging vil føre til at 50 % av området utformes med tette flater. Den gjennomsnittlig
avrenningsfaktor for området etter utbygging blir dermed ca. 0,6.
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Dagens overvannsmengde
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Den dimensjonerende overvannsmengden er beregnet etter den rasjonelle metoden.
Med en nedbørintensitet på 38,6 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,2 og et areal på 26 ha
for hele nedbørfeltet, gir dette dagens overvannsmengde på 201 l/s.

5.2

Fremtidig dimensjonerende overvannsmengde

Den dimensjonerende overvannsmengden er beregnet etter den rasjonelle metoden.
Med en nedbørintensitet på 214,6 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,6, et areal på 18 ha og
en klimafaktor på 1,3, gir dette en dimensjonerende overvannsmengde på 3 013 l/s.

5.3

Dagens flomvannmengde

Den dimensjonerende overvannsmengden for flom er beregnet etter den rasjonelle metoden.
Med en nedbørintensitet på 48 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,3, et areal på 26 ha for
hele nedbørfeltet, gir dette en dimensjonerende overvannsmengde på 374 l/s.

5.4

Fremtidig dimensjonerende overvannsmengde for flom

Den dimensjonerende overvannsmengden for flom er beregnet etter den rasjonelle metoden.
Med en nedbørintensitet på 284 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 1,0, et areal på 18 ha og en
klimafaktor på 1,3, gir dette en dimensjonerende overvannsmengde på 6 646 l/s.
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Vurdering av konsekvenser og avbøtende tiltak

Den planlagte planeringen av utbyggingsområdet vil endre avrenningsforholdene ved at
avrenningshastigheten øker. Dagens dreneringsveier rundt næringsarealet vil være de samme, og
massene i området er dårlig egnet til fordrøyning og infiltrasjon. Naturmarka rundt feltet vil derfor
ikke ha tilstrekkelig kapasitet til å ta unna vannmengdene som genereres, særlig ikke ved kraftige
nedbørshendelser. Overflateavrenning og drenering fra feltet må derfor håndteres internt.
Det foreslås å etablere fordrøynings- og sedimenteringsdammer øst og vest for utbyggingsområde
BKB1. Her er det i dag vannveger i form av terrengforsenkninger og bekker. Dammene foreslås
plassert slik at de blir en del av det naturlige fordrøynings- og dreneringssystemet i området. Innenfor
utbyggingsområde BKB1 etableres det oppsamlingsgrøfter som leder vannet til anleggene. Grøften
mellom kjørevegen og gang- og sykkelvegen inn til området foreslås opparbeidet slik at den kan
fungere som flomveg ved svært kraftig nedbør. Illustrasjonen under viser mulig utnyttelse av området,
med fordrøynings- og sedimenteringsdammer tegnet inn i vegetasjonsskjermene.

Figur 7: Mulig utnyttelse av Moss og Våler næringspark, felt 2.
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Den forventede økningen i avrenningshastighet medfører at det også kan forventes høyere vannføring
under flom og lavere vannføring under tørke. For hydrologien i Lødengfjorden ansees dette som
neglisjerbart som følge av nedbørfeltets beskjedne størrelse sammenlignet med Lødengfjordens
samlede nedbørfelt. Med etablering av fordrøyningsanlegg internt i feltet vil påvirkningen på
hydrologien i Lødengfjorden være svært begrenset.
Mengden vann som tidvis samles i terrengforsenkningen sør for planområdet vil bli påvirket av
endrede avrenningsforhold. Mesteparten av dagens naturlige avrenning fra planområdet skal avskjæres
og ledes til resipient via de planlagte fordrøyningsanleggene. Det foreligger ingen indikasjoner på at
terrengformen har særlige kvaliteter som tilsier at en bør sikre vanntilførsel dit. Dersom det er ønskelig
kan vannet som samles i det østre fordrøyningsanlegget ledes til resipient via terrengforsenkningen.
Dette vil gi en situasjon med hensyn til vannbalanse som vil være tilnærmet lik dagens situasjon.
Grunnvannstanden vil være styrt av nivået på avskjærende oppsamlingsgrøfter og fordrøyningsanlegg.
Grunnvannstanden vurderes til å forbli på samme nivå som i dag med tiltakene som er beskrevet over.
Vannkvaliteten i anleggsfasen forventes å bli noe påvirket. Dette vurderes å ha liten påvirkning på den
berørte resipientens vannkvalitet fordi det er relativt små vannmengdene som genereres fra feltet. På
sikt vil avrenningen fra planområdet ha vannkvalitet som naturlig felt.

