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Stab Kultur og byutvikling 



Klimaendringer og havstigning 2100 
”Normalvannstand i Gjestehavna” ?? 



Havnivåstigning og prognoser 
Det nasjonale klimatilpasningssekreteriat,  

september 2009 

• Alle høyder i rapporten bruker NN1954 som anbefalt høyde, 

og må ikke forveksles med tidevannhøyder. 

• Tidligere var ekstreme tidevannssvingninger fra kote -0,65 til 

kote +0,96 NGO-0-1954. Denne ble på 90-tallet overskredet. 

I Sandnes til ca +1,0, mens Stavanger hadde ca.+1,30 

• Prognosene for havstigning de neste 100 år er svært usikre. 

Det antas den ikke blir mindre enn 49cm, og høyest 110cm. 

Mest sannsynlig havstigning er i gjennomsnitt 80cm.  

• Prognosen for Sandnes i 2100 er et havnivået på kote +0,78 

(58-113), og stormflo på +2,10 (190-245) 



Sanitærreglementet 

• Sandnes kommune har i sitt rørleggerreglement at en må 

ta særlige forhåndsregler under kote +2,34, mens 

Stavanger har økt dette til +3,00 

• Økt høyde ut over stormflo har med sikkerhet og 

overhøyde (90cm) på grunn av trykktap for både 

gravitasjon og utslipp til sjø under havnivå (saltvann). 

• Prognose på stormflo er 100 års gjenntaksintervall. 

• Sanitærreglementets høyde blandes ofte bokstavelig med 

krav til høyde for kjellergulv 

• Vi trenger en diskusjon om sikkerhet og ansvar i forhold til 

klimaendring og forebygging av skader 

 



Havnivåer 
 
Sandnes 
sentrum 



Eksempel på LOD med lite fall  
Florida – ”Tropisk regn” 

 



Qmaks Storm 
Skjæveland Cementstøperi 



Prototypen av Qmaks storm 



Jernbaneundergang Julie Eges gt 
kote + 1,30 



Fra Jernbaneundergang og inn i 
Julie Eges gt, kote +1,23 



Tiltak på ledningsnettet ikke nok 

• Vi må skille på dimensjoneringskrav for avløpsnettet, med 

økt nedbør og 20års gjentaksintervall 

• NVE har krav om 200år nedbør og flomveier 

• Lokal OvervannsDisponering 

(LOD) kan løse både VA og 

 NVE sine krav. 

I tillegg kan rett bruk av LOD 

gi økt bomiljø og  

bærekraftige løsninger. 

 



Dimensjonerende vannmengder 
v/Qmaks-rør 

Omtrentlig teoretisk kapasitet (beregnet med Manings formel): 

• Teoretisk kapasitet for 400mm rør med 1 promille fall: 55 l/s 

• Teoretisk kapasitet for 400mm rør med 2 promille fall: 80 l/s 

• Teoretisk kapasitet for 600mm rør med 1 promille fall: 160 l/s 

• Teoretisk kapasitet for 600mm rør med 2 promille fall: 230 l/s 

 

I Julie Eges gate ligger det en ekisterende Ø525mm og Ø1000mm ledning. 

Beregnet vannmengde i forhold til dagens forhold er 250 l/s 

 

Det å drenere 20 m ”belte”/veigrunn langs ledningen gir dette følgende 

avrenning ved utløp: 

• 20års nedbør +20% : 101 l/sek 

• 200 års nedbør : 158 l/sek 

 

 



Tiltak på eksiterende nett. 

    Sandnes har simulert noen effekter med å oppgradere avløpsnetter 

for å ta bort ”flaskehalser” 

1. Ø525mm i Julie Eges gate endres til Ø1000mm. Dette gir en 

kapasitetsøkning fra 250l/sek til 760l/sek. 

2. Fjerner en de fleste ”flaskehalsene” øker vannmengden til ca.2000 

l/sek. Det er da lagt inn Ø1200 mm i Julie Eges gate og klimafaktor 

1,6. Det er fortsatt noe oppstuving i feltet. 

3. Hele nedslagsfeltet er ca. 9ha. Med forenklet metode uten 

klimakorreksjon blir avrenningen 1620 l/sek (200l/sek*ha og 0,9 i 

faktor). Med klimafaktor 1,6 øker mengden til ca 2600 l/sek. 

4. Motivasjon og behov for LOD i urbane strøk må være åpenbare 



 



Område for mulighetsstudien 



Arealoversikt 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

SC 4 

SC 7 

SC 9 

SC 8 
SC 5 

SC 6 

SC 10 

SC 

Flate tak:   1.34 ha   25.0% 

Tak:           1.37 ha   25.5% 

Gater:        2.51 ha   46.7% 

Grøn.omr: 0.198 ha   3.7 %  



Forslag på LOD-løsninger 

0,52 ha LOD 
0,32 ha grønne tak 
0,05 ha reinbed 
0,01 ha swale 
0,11 ha trench 
0,024ha roof storage 



LOD med tilknyttede arealer 

1,24   ha LOD 
0,32   ha grønne tak 
0,509 ha regnhage 
0,038 ha swale 
0,32   ha trench 
0,024 ha roof storage 



SC1 – Potensielle LOD-løsninger 

1) Underground storage 

(trench) 

2) Rain garden 

3) Green roof 

4) Permeable stones 

 



SC1 – størrelse på LOD-løsninger 



LOD-løsninger i Langgata 



LOD-løsninger i gågater 

Implementering er mulig 



LOD i ny kvartalsutbygging 



Virkingen på spissbelastning er større enn 

reduksjon i volum, på grunn av grønne tak 



Forsøksfelt for grønne tak 



Veien videre – status og 
konsekvens av Julie Egesgt 

• OFU-prosjekt med utvikling av nye løsninger for avrenning 

med bedre flomveier og raskere avrenning fra veiareal. 

• Mulighet for heving av terreng/gater i forhold til 

klimaendring og havstigning. 

• Mulighetsstudie for potensielle LOD-løsninger i urbane 

strøk. Rapport fra Sieker ferdig i oktober 2013 

• Utprøving av grønne tak som en del av klimatilpasningen 

for Sandnes. Test kan starte mars 2014. 

• Fokus på generell avrenning og flomveier for Sandnes 

sentrum 

• Pilotprosjekter i ”fullskala”-anlegg i 2014. 

 


