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SVERIGE:

AUSTRALIA:

STORBRITANNIA:

NORGE:

Strategier for håndtering av overvann



TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

Avrenning fra 

ekstreme regn

Strategi for håndtering av overvann

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn



Tolkning av vannbalanse for overvann i enkelt utbygging
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Tolkning av vannbalanse for overvann i enkelt utbygging

TRINN 1

LOKALT 
OVERVANN

INFILTRASJON FORDAMPNING
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Tolkning av vannbalanse for overvann i enkelt utbygging

TRINN 2

LOKALT 
OVERVANN

INFILTRASJON FORDAMPNING
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Tolkning av vannbalanse for overvann i enkelt utbygging

TRINN 3

LOKALT 
OVERVANN
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TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

Avrenning fra 

ekstreme regn

Strategi for håndtering av overvann

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn



FORDRØYNING

FLOMVEI

PÅSLIPP

Hva er optimal fordeling av investering mellom trinn 2 og 3?



FORDRØYNING

FLOMVEI

PÅSLIPP

Hva er optimal fordeling av investering mellom trinn 2 og 3?

NOK

NOK.

NOK

Fremtidens 5 års regn

• ETABLERING
• DRIFT

• SKADER NEDSTRØMS

• SKADER NEDSTRØMS SOM FØLGE AV MANGLENDE KAPASITET
• DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGSANLEGG NEDSTRØMS
• EVT. FREMMEDVANN
• EVT. OVERLØPSDRIFT



FORDRØYNING

FLOMVEI

PÅSLIPP

Hva er optimal fordeling av investering mellom trinn 2 og 3?

NOK

NOK.

NOK

Fremtidens 5 års regn



FORDRØYNING

FLOMVEI

PÅSLIPP

Hva er optimal fordeling av investering mellom trinn 2 og 3?

NOK

NOK.

NOK

Fremtidens 20 års regn



Hva er optimal fordeling av investering mellom trinn 2 og 3?

FORDRØYNING

FLOMVEI

PÅSLIPP

Fremtidens 50 års regn

NOK

NOK.

NOK



Hva er optimal fordeling av investering mellom trinn 2 og 3?

FORDRØYNING

FLOMVEI

PÅSLIPP

Fremtidens 200 års regn

NOK

NOK.

NOK



FORDRØYNING

FLOMVEI

PÅSLIPP

Hva er optimal fordeling av investering mellom trinn 2 og 3?

Fremtidens ??? års regn

????

????

????.

??? l/(s·ha)



FORDRØYNING

FLOMVEI

Hva er optimal fordeling av investering mellom trinn 2 og 3?

????

????.

Fremtidens ??? års regn



Hva er optimal fordeling av investering mellom trinn 1, trinn 2 og 3?



Dimensjonerende grenser: Hva sier 
dagens retningslinjer for overvann og 
hva er dagens praksis?



Noen eksempler på retningslinjer til kommuneplanens arealdel er 
gjengitt nedenfor:

Ved all ny utbygging bør åpne løsninger så vidt mulig benyttes og 
følgende tredelte strategier følges:

• Fang opp og infiltrer inntil 20 mm nedbør (pr døgn ved 
sommerforhold)

• Forsink og fordrøy opp til 1-års flom lokalt
• Sikre trygge åpne flomveier opp til 100-årsflom. Nye tiltak må ikke 

hindre vannets flomveier.

Dimensjonerende grenser i Norsk Vann Rapport 162 | 2008 



For bruken av tabell 2.3.4 anbefales følgende:

• Hovedledningssystemet dimensjoneres først med ”dimensjonerende 
regnskyllhyppighet” (venstre side i tabellen), slik at rørene bare går så vidt fulle. 
Dersom det er små felter med konsentrasjonstid mindre enn 15 minutter, kan 
manuelle metoder vurderes benyttet.

• En simuleringsmodell bør deretter brukes til å beregne nivået av sikring mot 
oppstuvning i forhold til den ”dimensjonerende oversvømmelseshyppighet” 
(høyre side i tabellen). Ved avløpssystem som har kjellerløse hus, kan 
oppstuvning tillates til marknivået. Ellers bør oppstuvning bare tillates til 
kjellernivået. (90 cm over topp rør).

Dimensjonering av rør i Norsk Vann Rapport 162 | 2008 



Dimensjonering av separat- og fellessystem

8.5.7. Beregningseksempel med 
fordrøyningsvolum - vanlig 
regnenvelopmetode med konstant utløp.

Vi antar et avløpsfelt på 20 ha med φ = 0.3 og 
konsentrasjonstid på 12 minutter. Utløpsrørets 
diameter i bunnen på magasinet D = 0,2 meter.

Vi regner med et dykket fritt utløp med: 

Qut = 0,7 · 3.14 · D2/4 · (2·g·h) · 0.5

h er vanndybden over utløpsrøret (m). 

Det antas at magasinet ligger i et område med 
lavt skadepotensiale, og Norsk Vanns veileder 
162 (Lindholm m.fl. 2008) sier da at man bør 
velge en regnkurve med 5 års 
gjentaksintervall…



For bruken av tabell 2.3.4 anbefales følgende:

• Hovedledningssystemet dimensjoneres først med ”dimensjonerende 
regnskyllhyppighet” (venstre side i tabellen), slik at rørene bare går så vidt fulle. 
Dersom det er små felter med konsentrasjonstid mindre enn 15 minutter, kan 
manuelle metoder vurderes benyttet.

• En simuleringsmodell bør deretter brukes til å beregne nivået av sikring mot 
oppstuvning i forhold til den ”dimensjonerende oversvømmelseshyppighet” 
(høyre side i tabellen). Ved avløpssystem som har kjellerløse hus, kan 
oppstuvning tillates til marknivået. Ellers bør oppstuvning bare tillates til 
kjellernivået. (90 cm over topp rør).

Dimensjonering av rør i Norsk Vann Rapport 162 | 2008 



Kap 6..

LOD er en viktig del i trinn en og to i tretrinnsstrategien. Ved 
ekstreme regnhendelser, trinn tre i tretrinnsstrategien, skal overvannet 
ledes videre i sikre flomveier. 

Eksempel: Dagens retningslinjer for Oslo – Dimensjonering trinn 2

Kap 9.2.1…

Venstre kolonne i tabellen tilsvarer regnskyllhyppighet for 
dimensjonerende kapasitet til LOD-anlegget. Høyre kolonne 
tilsvarer minimum dimensjonerende 
oversvømmelseshyppighet som legges til grunn for ROS-
analysen i vurderingen av skadepotensialet ved flom eller 
urban flom som følge av overvannsavrenningen fra 
utbyggingsområdet.



Hvilke 
konsekvenser 
kan dette ha 
for utbygger?



Utgangspunkt TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

Avrenning fra 

ekstreme regn

Norsk Vann rapport 162 Eks. 1 år Eks. 100 år

Dagens praksis
5 - 50 år 

med klimafaktor

50 – 200 år 

med klimafaktor

Maksgrense i 

høringsforslag

≤ 200 år 

med klimafaktor
≤ 200 år 

med klimafaktor

Hvilke konsekvenser kan dette ha for utbygger?



Utgangspunkt

Norsk Vann rapport 162
2 år med

klimafaktor 1,5

Dagens praksis
20 år med 

Klimafaktor 1,5

200 år med 

klimafaktor 1,5

Krav trinn 2
Nødvendig volum 
per areal[m3/ha]

200

440

640

Forutsetninger:
• Nedbørstatistikk fra Blindern
• Midlere avrenningskoeffisient på 0,80
• Maksimalt påslipp på 10 l/(s ha)
• Midlere påslipp tilsvarer 70 % av maksimal verdi
• Regnenvelopmetoden

Hvilke konsekvenser kan dette ha for utbygger?

Maksgrense i 

høringsforslag



KOMMUNAL LEDNING MENGDEREGULATOR

LUKKET 
FORDRØYNINGSMAGASIN

Fra tradisjonell løsning..



MENGDEREGULATOR

GRØNT TAK

VEGETERT FORSENKNING
KONTROLLERT 
OVERSVØMMELSESAREAL

KOMMUNAL LEDNING

Til naturbasert håndtering..



Utgangspunkt

Norsk Vann rapport 162
2 år med

klimafaktor 1,5

Dagens praksis
20 år med 

Klimafaktor 1,5

200 år med 

klimafaktor 1,5

Krav trinn 2
Nødvendig volum 
per areal[m3/ha]

200

440

640

Nødvendig regnbed-
overflate per areal[m3/ha]

420

810

1160

Størrelse av 
totalt areal [%]

4 %

8 %

12 %

Forutsetninger:
• Nedbørstatistikk fra Blindern
• Midlere avrenningskoeffisient på 0,80
• Maksimalt påslipp på 10 l/(s ha)
• Midlere påslipp tilsvarer 70 % av maksimal verdi
• Regnenvelopmetoden

Forutsetninger:
• Infiltrasjonsevne på 30 cm/t
• Midlere dybde på 25 cm

Hvilke konsekvenser kan dette ha for utbygger?

Maksgrense i 

høringsforslag



Utgangspunkt

Norsk Vann rapport 162
2 år med

klimafaktor 1,5

Dagens praksis
20 år med 

Klimafaktor 1,5

200 år med 

klimafaktor 1,5

Krav trinn 2
Etableringskostnad

regnbed

1,4 MNOK / ha

2,7 MNOK / ha

3,8 MNOK / ha

Etableringskostnad
rør-magasin

1,8 MNOK / ha

3,9 MNOK / ha

5,7 MNOK / ha

Forutsetning:
• 3 300 NOK/m2

Forutsetning:
• 9 000 NOK/m3

Hvilke konsekvenser kan dette ha for utbygger?

Maksgrense i 

høringsforslag



Beregning av overvannavrenning
= Den rasjonale formel i mange tilfeller



Beregning av overvannavrenning
= Den rasjonale formel i mange tilfeller

𝑄 = 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝐼 ∙ 𝐾𝑓

𝑄 er overvannets vannføring (avrenning) [l/s] 
𝜑 er nedbørfeltets midlere avrenningskoeffisient [ - ]
𝐴 er nedbørfeltets areal [ha]
𝐼 er nedbørintensitet [l/(s ha)]
𝐾𝑓 er klimafaktoren [ - ]



Fremtidens 20 års regn er 
dagens 285 års regn?

Fremtidens 200 års regn 
er dagens 7800 års regn?

Fremtidens 2 års regn er 
dagens 7 års regn?

Hva skjer med nedbørverdier og usikkerhet 

når vi bruker klimafaktor?



Beregning av overvannavrenning
= Den rasjonale formel i mange tilfeller

𝑄 = 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝐼 ∙ 𝐾𝑓

𝑄 er overvannets vannføring (avrenning) [l/s] 
𝜑 er nedbørfeltets midlere avrenningskoeffisient [ - ]
𝐴 er nedbørfeltets areal [ha]
𝐼 er nedbørintensitet [l/(s ha)]
𝐾𝑓 er klimafaktoren [ - ]



Avrenningskoeffisienten

𝜑 =
𝑎𝑣𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑛𝑒𝑑𝑏ø𝑟

NEDBØR

AVRENNING

VERDI MELLOM 0 og 1



Avrenningskoeffisienten
= Hele hydrologens verden presset inn i en konstant..?



Type overflate 𝝋 [ − ]

Tette flater (tak, asfalt, veier etc.) 0,85 – 0,95

Bykjerne 0,70 – 0,90

Rekkehus-/leilighetsområder 0,60 – 0,80

Eneboligområder 0,50 – 0,70

Grusveier 0,30 – 0,70

Industriområder 0,50 – 0,90

Plen, park, eng, dyrket mark 0,30 – 0,50

Skogsområder 0,20 – 0,50

Avrenningskoeffisienten



Tidligere forslag til sikkerhetsklasser for overvann

Trinn 2: Dimensjonerende 
gjentaksintervall for 
fordrøyningsanlegget

Trinn 3: Dimensjonerende hyppighet 
for vanndyp > 10 cm

Beskrivelse Trinn 2 Trinn 3

Utkantsområder 5 år 100 år

Boligområder 10 år 200 år

Bysenter 20 år 500 år

Kritisk infrastruktur 30 år 1000 år



Hvilke kunnskapsbehov 
kjenner kommunene på?

Ferske resultater fra 
spørreundersøkelse i regi av 

Norsk Vann (n = 45)



Er kommunene motivert og har de nok ressurser?

Kommunene er generelt motivert for å arbeide med klimatilpasning og overvann internt i 
egen kommune…

..men nesten halvparten av kommunene opplever samtidig at de i liten grad har 
tilstrekkelig ressurser til å vurdere overvann tilfredsstillende i alle plan og byggesaker…



Hvilke kunnskapsbehov opplever kommunene?

• De fleste kommunene opplever kunnskapsbehov knytte til: 

• Utarbeidelse og vurdering av overvanns-bestemmelser i KPA/reg.plan. 

• Ansvar ved overvannsskader og forurensning.

• Maksimale videreførte mengder til vassdrag eller offentlig avløpssystem.



Er begrepene som benyttes godt definert?



Dimensjonering og beregninger?

• Kommunene opplever betydelig kunnskapsbehov knyttet til dimensjonering etter 
trinnene i tre-trinnsstrategien.

• Nær alle kommuner opplever kunnskapsbehov knyttet til beregninger og 
dimensjonering av forurensning og rensetiltak.



Eksempler på tiltak og erfaringer?

De fleste kommunene opplever noe eller stort behov for: 

• Erfaringer og ansvar knyttet til drift og vedlikehold av tiltak

• Erfaringer ved etablerte tiltak

• Eksempler på dimensjonering, prosjektering og etablering av tiltak



Hvilke fordrøyningstiltak har blitt anlagt i kommunen?

Tiltak på 
overflaten

Nedgravde 
tiltak



Hvilke tiltak har blitt anlagt i kommunen?





TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

(fremtidens 

10 - 50 års regn?)    

Avrenning fra 

ekstreme regn

(fremtidens

200 års regn?)    

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn

(95 % av 

årsnedbøren?)    

??

Skadeforebygging

Hva skal vi dimensjonere trinnene for? Hvordan skal vi som samfunn fordele 
investeringene slik at klimatilpasning blir rimeligst mulig?



TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

(fremtidens 

10 - 50 års regn?)    

Avrenning fra 

ekstreme regn

(fremtidens

200 års regn?)    

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn

(95 % av 

årsnedbøren?)    

TRINN 0

Planlegging

??

Skadeforebygging

Hvordan inkludere vurderinger av overvann og klimatilpasning i planleggingsfasen 
(regulering) av nye utbyggingsområder?  



TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

(fremtidens 

10 - 50 års regn?)    

Avrenning fra 

ekstreme regn

(fremtidens

200 års regn?)    

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn

(95 % av 

årsnedbøren?)    

TRINN 0

Planlegging

?? ?

TRINN 4

Vassdrag

Skadeforebygging

Hvordan skal vi sikre vassdragets interesser?



Grunnvann

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

(fremtidens 

10 - 50 års regn?)    

Avrenning fra 

ekstreme regn

(fremtidens

200 års regn?)    

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn

(95 % av 

årsnedbøren?)    

TRINN 0

Planlegging

?? ?

TRINN 4

Vassdrag

Skadeforebygging

Hvordan skal vi sikre minstevannføring i vassdraget uten at infiltrert overvann 
kommer på avveie (gjør skade)?



Grunnvann

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

(fremtidens 

10 - 50 års regn?)    

Avrenning fra 

ekstreme regn

(fremtidens

200 års regn?)    

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn

(95 % av 

årsnedbøren?)    

TRINN 0

Planlegging

?? ?

TRINN 4

Vassdrag

Sjø

TRINN 5

Skadeforebygging

Hvordan skal vi rense overvann for å hindre at forurensning når vassdrag og fjord?



Grunnvann

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

(fremtidens 

10 - 50 års regn?)    

Avrenning fra 

ekstreme regn

(fremtidens

200 års regn?)    

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn

(95 % av 

årsnedbøren?)    

TRINN 0

Planlegging

?? ?

TRINN 4

Vassdrag

Sjø

TRINN 5

Skadeforebygging

Dimensjonering

Hvordan skal vi dimensjonere og utforme naturbaserte tiltak for overvann?



Grunnvann

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

(fremtidens 

10 - 50 års regn?)    

Avrenning fra 

ekstreme regn

(fremtidens

200 års regn?)    

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn

(95 % av 

årsnedbøren?)    

TRINN 0

Planlegging

?? ?

TRINN 4

Vassdrag

Sjø

TRINN 5

Skadeforebygging

Dimensjonering + utførelse

Hvordan kan vi sikre god utførelse av naturbaserte tiltak for overvann?



Grunnvann

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

(fremtidens 

10 - 50 års regn?)    

Avrenning fra 

ekstreme regn

(fremtidens

200 års regn?)    

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn

(95 % av 

årsnedbøren?)    

TRINN 0

Planlegging

?? ?

TRINN 4

Vassdrag

Sjø

TRINN 5

Skadeforebygging

Dimensjonering + utførelse + drift og vedlikehold

Hvordan skal vi sikre tilstrekkelig drift og vedlikehold av naturbaserte tiltak for overvann?



Grunnvann

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

(fremtidens 

10 - 50 års regn?)    

Avrenning fra 

ekstreme regn

(fremtidens

200 års regn?)    

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn

(95 % av 

årsnedbøren?)    

TRINN 0

Planlegging

?? ?

TRINN 4

Vassdrag

Sjø

TRINN 5

Skadeforebygging

Tverrfaglighet

Dimensjonering + utførelse + drift og vedlikehold



Grunnvann

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Forsink 

og fordrøy

Trygge 

flomveier

Avrenning fra 

store regn

(fremtidens 

10 - 50 års regn?)    

Avrenning fra 

ekstreme regn

(fremtidens

200 års regn?)    

Fang opp, rens 

og infiltrer

Avrenning fra 

mindre regn

(95 % av 

årsnedbøren?)    

TRINN 0

Planlegging

?? ?

TRINN 4

Vassdrag

Sjø

TRINN 5

Skadeforebygging

Tverrfaglighet

Dimensjonering + utførelse + drift og vedlikeholdPolitikk

TRINN -1


