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Illustrasjon av tretrinnsstrategien for overvannshåndtering (Paus, 2018).

Åpen overvannshåndtering i praksis – 3trinnsstrategien
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SURF har bidratt i tre mastergradsprosjekter
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Miniregnbedets oppbygning

B



Miniregnbedets oppbygning

Fordrøyningskamrene har som hensikt å forsinke og fordrøye avrenning fra 
store nedbørhendelser, i tråd med trinn 2 i tretrinnsstrategien.
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Johanne Grøndahl Klausen
B
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Fra K1-inn Til K7-ut
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Simulering av nedbørhendelser

Trekantregn som forenkling av virkeligheten. 
• IVF-kurver (Blindern, 1968-2020) 

• 2, 5 og 20 års gjentaksintervall

• varighet 1 – 60 minutter.

Antagelser og forenklinger:
• Takstørrelse, Atak = 50 m2

• Antar at takrenne og –nedløp ikke er 
begrensende faktorer for tilført vannføring

Johanne Grøndahl Klausen 7A



Eksempler på nedbørhendelser

Korte nedbørhendelser har størst reduksjon av 
spissavrenning, 60 – 87 prosent.
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Johanne Grøndahl Klausen

Reduksjon av spissavrenning varierer 
mellom 3 og 61 prosent.

Optimalisere ved å endre hullmønster
i kammervegger på en måte som 
sender vannet raskt ut av systemet og 
dermed frigjør ny kapasitet raskt.A-B
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Demping av spissavrenning ved forskjellige nedbørhendelser

Mer om dette i Klausen m.fl. i VANN nr 4/2020A



Oppsummert: 

Miniregnbed kan dempe avrenning fra 
tak

Det kan ettermonteres 

Den originale modellen kan ha for liten 
kapasitet til å håndtere nedbør som er 
normalt for Oslo/Østlandet

Utvidelse av hullstørrelsen inn til 
hovedmagasinet kan være en nødvendig 
justering
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«Maxi-regnbed»

• Fremstår som et blomsterbed 

• Infiltrasjonsanlegg forsenket i terrenget

• Funksjon: 

Tilbakeholde overvann helt / midlertidig

Rensing av overvann

(NGU, 2018)

(Foto: Janicke R. Egeberg, Asplan Viak)

Nevedda SivakumarB



Deichmans gate - Landskapsplan

(Illustrasjon: J. R. Egeberg, Asplan Viak)
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Vurdering av infiltrasjonsevne ved tre metoder

1. Kornfordelingsanalyser

Nevedda SivakumarA



2. Modified Philip-Dunne (MPD) infiltrometer

(Foto: Janicke. R. Egeberg, Asplan Viak)B



Måling av kapasiteten til å håndtere 
20-års hendelsen

3. Oversvømmelse med vann fra brannbiler
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Evaluering av MPD-infiltrometer og kornfordeling

Ikke store forskjeller mellom MPD- og 

oversvømmelsesresultater

Kornfordelingsanalysene gav for høy 

infiltrasjonshastighet. 
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Resultater – MPD vs. Oversvømmelse

Krav fra Oslo kommune: Håndtere en nedbørshendelse med 20 års gjentaksintervall  og klimapåslag på 20 %
B



Utfordringer for regnbed 7 Observert skjev jordoverflate i regnbed 7

Unngå skjev jordoverflate ved prosjektering / drift av regnbed

 Lettere overløp

 Det tilgjengelige filtermedievolumet blir ikke benyttet til infiltrasjon

(Stenersen og 
Paus) Nevedda SivakumarB



Observert skjev jordoverflate i regnbed 7

Unngå skjev jordoverflate ved prosjektering / drift av regnbed

 Lettere overløp

 Det tilgjengelige filtermedievolumet blir ikke benyttet til infiltrasjon

Nevedda Sivakumar

Utfordringer for regnbed 7
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Resultater – MPD vs. Oversvømmelse

Nevedda SivakumarA



Nevedda Sivakumar

Resultater – MPD vs. Oversvømmelse

A



Utfordringer for regnbed 1

 Overvannet når ikke tiltaket

Den tilgjengelige kapasiteten til regnbedet blir ikke benyttet

(Illustrasjon: Cathrine Bugge, Asplan Viak)

Renne som leder overvannet 
inn i regnbedet

Overvann direkte fra 
taknedløp til regnbed

Nevedda SivakumarA



Oppsummert: 

Regnbed kan håndtere store mengder 
overvann

Det kan ettermonteres 

Husk at bunnen må være flat for god 
fordeling av vannet

Sørg for at vannet som skal inn i 
regnbedet faktisk gjør det

Overflatetiltak kan lettere repareres 
og forbedres enn nedgravde løsninger. 

Sjekk ut video: Testing av regnbed i 
Deichmansgate.  YouTube
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Vannføring i flomveier

A



Studieturen til Porsgrunn og Skien
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Gate med ensidig fall

Gate med V-form

B
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Sidefall = 2%  mot 3%  

Robel Ghetahun

V-profil

Takfall

Ensidig fall

A



Oppsummert: 

Flomveier finnes allerede, men mange 
kan føre til skade når det bøtter ned

Bruk av veiareal er en aktuell 
flomveitype

Å lede vann til rett sted kan gjøres på 
mange måter (jf. støttemuren på bildet)
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Blå-grønne løsninger er mer enn håndtering av overvann

Bent.Braskerud@vav.oslo.kommune.no
afl@nve.no
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