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Bydel Bjørndalen - Kristiansand 

Utbygger  
• Skanska eiendomsutvikling (SEU) og Skanska Norge AS 

 
Rådgivere 
• Lark – Asplan Viak v/ Helene Øhlenschlæger 
• RIVA – Multiconsult v/ Kjersti Anette Haukaas Berge  
• RIVeg – Multiconsult v/ Ernest Fjeldvig Haugland 
• Geoteknikk- Multiconsult v/Jostein Aasen 

 
Plassering: 
• Bjørndalssletta er en del av bydelen Kongsgård i 

Kristiansand som ligger ved E18 på østsiden av byen. 
• Bydelen er sentralt plassert i forhold til kollektivtransport 

og avstand til UIA (universitetet i Agder) 
 

Utbyggingsomfanget: 
• Ca 350 boenheter 
• Ca 20.000m2 kombinert næring og bolig 
• Grøntarealer, veier og plasser, ca 100 mål  
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Bydelen Bjørndalen -  tradisjonelt eller nytenkende 

Bakgrunn og problemstilling 
• Bjørndalen er et prosjekt der vi har blitt tvunget til å tenke grønt av ulike grunner. Men 

først og fremst fordi prosjektet startet som et statlig/kommunalt prosjekt Fremtidens 
Byer. Dette ga naturligvis noen utfordringer, men først og fremst i tankesettet. Ved å ha 

fokus på hvilke muligheter det gir har prosjektet snudd dette til å være positive rammer 
for vårt prosjekt. Både med tanke på profilering men også på økonomi.  
 

• Tradisjonelt ledes overvann i bebygde områder ned og «bort» via sluk og rør i bakken. 
Skulle vi ha fordrøyd disse vannmengdene som vi snakker om fra dette området gjennom 

tradisjonelle metoder, måtte vi lagt ned omtrent 5 km med Ø1000 rør. Det hadde 

skapt problemer med tanke på både grunnforholdene, plass og hvordan løse de store 
flomhendelser der slukenes kapasitet er et problem.  
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Bydelen Bjørndalen – visjoner og mål for prosjektet 

 

• Vannet skulle i størst mulig grad infiltreres, forsinkes, fordrøyes og ha flomveier. 
Både med tanke på grunnvannsnivået, videreført vannmengde, rensegrad og flom.  
 

• Vannet skulle være en resurs, gi opplevelser, biologisk mangfold og være en 

bærekraftige løsning.  

 

• Prosjektet satt høye krav til tverrfaglig planlegging og prosjektering 
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Bydelen Bjørndalen - Bjørndalsletta 

Bjørndalen var et jordbruksområdet på ca. 7 ha, bestående av gamle frukttrær og dyrket mark.  
Dalen er omkranset av eldre boligfelt.  
 

Gjennom jordbruksområdet gikk det en bekk som er delvis lukket.  

Bekken krysser E18 i en kulvert og munner ut i Prestebekken.  
 
• Bjørndalsletta var en flomslette ved store regnhendelser. 
• De ulike boligområdene har ulike flomtopper til samme kulvert.  
• Grunnforholdene er i hovedsak leire og kvikkleire. 
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Fra reguleringsplan og bestemmelser  

til tekniske planer 

2013 – Utarbeidelse av notat 

 

Notatet omhandlet beregninger av dagens situasjon, fremtidig situasjon, kapasiteten til kulverten under 
E18 og fordrøyningsvolum.  
Utregningene ble utført ved bruk av manuelle metoder.  
 

Notatet hadde til hensikt å være et beslutningsgrunnlag for Kristiansand kommune og Statens 
vegvesen for en påslippstillatelse til eksisterende kulvert under E18.  
 

Konklusjonen ble at området var et sammensatt nedslagsfelt på 37 ha, det ble anbefalt å utføre samme 
vurderinger ved bruk av en hydrologisk og hydraulisk modell som for eksempel Mike urban.  
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Krav fra Kristiansand kommunen og Statens vegvesen 

 

Området skal håndtere en 200-årsflom med en klimafaktor på 1,4 
 

Den mest kritiske perioden, de første 10 minuttene av maks regnhendelsen, skal det ikke tilføres 
vannmengder ut fra områder som fører til at det flommer over i tilkoblingspunktet, sluk kum 246411, 

helt sør på Bjørndalsletta. Dette gir en Qmaks på 320 l/s 
 

Flomkurvens forløp ut fra området skal opprettholdes.  

 
 

 

Utløpet i Prestebekken  
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Modellering av eksisterende situasjon og utomhusplan 

2016- Modellering av overvannsmengden til 

kulvert under E18 og kapasitetsberegninger. 
 
Modelleringen av dagens situasjon, fremtidig 
situasjon og kapasitetsberegningene ble utført ved 
hjelp av Mike Urban. Dette ble gjort for å minske 
usikkerheten som lå i de manuelle metodene.  
 
Rapporten skulle være et beslutningsgrunnlag for 
kommunen og Statens vegvesen for å kunne gi en 
påslippstillatelse.  
 
I Notatet ble dagens flomveier synliggjort. 
 
Kapasitetsberegninger av eksisterende kulvert ble 
utført 
 
I samarbeid med landskapsarkitekten ble fremtidig 
prosjektert løsning modellert.  
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Bydelen Bjørndalen - Overvannshåndtering 

 

Tiltakene som ble innarbeidet i planen: 
• Økt mengde grøntareal, regnbed og trær 

(infiltrering) 
• Utforming av terrenggrøfter og bekker 

(forsinking) 
• Økt mengde og spesifikk plassering av de 

åpne fordrøyningsbassengene (4600 m3) 
 

Utomhusplanen skulle samtidig ivareta at 
vannet skulle være en  resurs, gi opplevelser, 
biologisk mangfold og være en bærekraftige 
løsning.  

 
 

 
 

Rapporten fra 2016 fastsetter type løsninger og tiltak for videre implementering i 
utomhusplanen, dette for å oppnå kravene satt av Kristiansand kommune og Statens 
vegvesen.  
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Tiltak- Regnbed 

 
• Ved små vannmengder vil vannet infiltreres i grunnen og mater grunnvannet. 

 
• Ved moderate vannmengder vil vannet infiltreres i bedet til grunnen under regnbedene er mettet. 

Da vil vannet gå i overløp til overvannsledningen via drensledningen. Når infiltrasjonskapasiteten 
er nådd vil vannet stige opp i bedet og gå via sluket i bedet, til overvannsledningen, samt via 
drensledningen. 
 

• Ved flomhendelser der regnhendelsen overstiger infiltrasjonskapasiteten, og kapasiteten til sluket i 
bedet, vil vannet gå i flomveiene.  
 

• Ved små og moderate vannmengder fungerer også regnbedet som et filter 



General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell 

Tiltak - Regnbed 
 Regnbedene er et samarbeid mellom vei, lark og VA. Ved prosjektering av regnbedene er det flere 

tverrfaglige problemstillinger som måtte løses: 

 
• Utforming av veiens fall–små nedbørsmengder, flom, trafikksikkerhet for bilister og myke 

trafikanter. 
 

• Valg av trær og planter – brøyting, salting, årstidene, vedlikehold, ledninger og kabler i forhold til  
avstand til røtter. 
 

• Utforming av kantstein –vannets vei, trafikksikkerhet og estetisk uttrykk 
 

• Høyder på drensledning og overvannsledning- veikroppens oppbygging og plantenes behov  
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Tiltak - Terrengutformingen  

• For hele planen ble det sett nøye på terrengutformingen. Det ble valgt nedsenket 

terreng, terskler og terrenggrøfter fremfor forhøyninger. 

 

• Dette var positivt for lek, både sommer og vinter, samt at det var positivt for å 

bevare flommens forløp. 
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Tiltak – Åpne bekker 
 

• Bekken gjennom parken er et viktig 
element for rekreasjon og lek. Den gir 
en helhet, både i uttrykk og i 
overvannshåndteringen som flomvei. 
 

• Vannet fra boligområdenes takflater 
ledes inn til bekken via åpne renner. 
Dette bidrar til at parken forlengelse 
inn mot boligene.  
 

• Bekken skal fungere både ved store 
og små regnhendelser. Ved store 
regnhendelser vil deler av vannet gå i 
overløp til et parallelt rør, som leder 
vannet til fordrøyningen. 



General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell 

Tiltak - Parken og fordrøyningsmagasinene 

• Parkområdet er et av tre fordrøyningsmagasin i bydelen. Beplantning, møblering, helningene, samt 
oppbyggingen av terrenget og stabiliteten i forhold til eksisterende grunnforhold, er prosjektert med 
hensyn til at vannet skal kunne stige. 
 

• Ved beregningen av nødvendige volum i fordrøyningsmagasinene er ikke fordrøyningen i regnbedene, 
eller bruk av grønnetak tatt med. 

• Parkområdet er hjerte i Bydelen Bjørndalen, den skal være en plass for rekreasjon og opplevelser for 

beboerne i bydelen. 
 

• Parken vil også være et naturlig senter for beboerne i de eksiterende boligområdene. I tilknytning til 
parken blir det torg med butikker og barnehage. Sykkelveien går også igjennom parken. 
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Flomveier 

• Hovedveiene i bydelen er tidlig planlagt som flomveier. Høydene og tverrfallet samt lavbrekkene på 
veiene er tilpasset etter dette.  
 

• De opphøyde gangfeltene i hovedveiene vil fungere som terskler. Overgangene i regnbedene er 
dermed utformet slik at vannet har mulighet å strømme forbi og videre inn til fordrøyningsmagasinet 
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Påslippstillatelse og godkjent overvannsløsning 

2017- Modellering av overvannsmengden til kulvert under E18.  

Rapporten som ble utarbeidet i 2017 ble en verifisering av prosjektert løsning mot 

kravene fra kommunen og Statens vegvesen.  
 
• Krav 1– 200 – årsflom med klimafaktor 1,4 
• Krav 2– ingen oversvømmelse i kum sluk 246411 (320 l/s ut) 
• Krav 3– flommens forløp skal opprettholdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019- Ble det utarbeidet en BREAM rapport for overvannshåndteringen  

i Bydelen Bjørndalen 
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Byggestart august 2018 
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Et felles mål med en felles forståelse av hva som skal skapes sammen 
 

Dette gjelder alle parter i prosjektet helt fra start til slutt 
Utbygger, konsulent, statlige etater, kommunale etater og utførende 


