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DDDUrban.
-Vannbalansen må respekteres: hver regndråpe som 
kommer inn skal gjøres rede  for

-Så mange parametere som mulig bestemt fra data, så 
få parametere som mulig å skru på (kalibrere), 2 stk

-Elvenettverk bestemt fra GIS 

-Avstandsanalyse (DD) av feltet fra GIS

-Snøsmelting og fordampning fra energibalanse

-Fraksjon Ikke-permeable (IP, tak og veier) og 
Permeable (P) flater fra GIS 

-Hastigheter (i grunnen, i rør og på overflate) fra 
kalibrering, infiltrasjonsmålinger, observasjoner og 
litteratur.
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Grefsen-Kjelås (felles avløp)

Areal:  0.3 km

Permeabelt (P):  73 %

Impermeabelt (IP): 27 %

Risvollan (overvannsnett)

Areal:  0.18 km

Permeabelt (P):  51 %

Impermeabelt (IP): 49 %

Studieområder: Grefsen-Kjelsås 
(Oslo) og Risvollan (Trondheim)



På Risvollan har vi lang tidsserie 
av nedbør, temperatur og avløp 
fra  overvannsnett (1986-dd, 
endel hull finnes…)
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2 parametere i DDDUrban er
kalibrert: Shape og Scale av 

(Gamma) fordelingen til hastigheter
til grunnvannet

valideringsdatasett

Alle simuleringer er på 10 min oppløsning



På Grefsen-Kjelsås 
har vi en kort 
tidsserie av nedbør, 
temperatur og 
(felles) avløp (juni-
november, 2010)
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2 parametere i DDDUrban er
kalibrert: Shape og Scale av 

(Gamma) fordelingen til hastigheter
til grunnvannet

valideringsdatasett

Alle simuleringer er på 10 min oppløsning



Hvilke arealer bidrar til urban flom? 
to hendelser på Risvollan..
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Hva skjer med avrenning fra permeable flater (grønt vann)
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DDDUrban beregner
grunnvanns nivå og
underskuddet. For 
Risvollan
er magasinkapasitet for 
grunnvannet til de  
permeable flater 
beregnet
til 36.7 mm.

Når underskuddet er 0 
(det er fullt)
får vi overflateavrenning
fra de
permeable flatene, 

«saturation excess
overland flow» 



NB! Overflateavrenning fra permeable flater kan være en viktig  
andel av flom i urbane områder
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LOD tiltak- behov for kvantifisering. Hva er effekten for et urbant 
nedbørsfelt? Vi har testet regnbed i DDDUrban for Grefsen-
Kjelsås (ca 500 husstander, 0,3 km ).
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(Paus og Braskerud, 2013)

Areal: 10 m²
Dyp = 1 meter
Porøsitet: 50 %
Mettet hydraulisk konduktivitet: 3*10-5 m/s
Areal av LOD: 7% av tette flater (IP) (dvs hver 
IP = 140 m med LOD = 10 m²
Vann drenerer direkte til avløpsnettet etter infiltrasjon

Input:  Angir hvor stor fraksjon av IP har LOD
Output: antall LOD (regnbed) og effekten av dem
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30 %  av IP med LOD
177 regnbed (1 m dypt)

Reduserer vi kapasitet til
regnbed, (fra 1 til 0.5 m) går
det dårlig for tett påfølgende 
nedbørshendelser.

Vannet fjernes ikke! Bare
fordrøyes



Konklusjoner

Infiltrert vann (grunnvann) 
er (veldig) viktig i 
urbanhydrologi, generelt og 
under flom

Regnbed (ganske mange og 
med tilstrekkelig kapasitet) 
kan være effektivt for å 
redusere flomtopper

Underdimensjonerte 
regnbed kan øke 
flomtoppen
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Takk for oppmerksomheten
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