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ExFlood 

• Prosjektadministrator: Bioforsk  
 
 

• Prosjekt tittel: “Extreme weather in small 
catchments: new method for flood protection” 
 

•  Hovedmålet med ExFlood er å bruke hele 
nedbørfeltet i flomplanlegging, for dermed å 
kunne sette i gang tiltak på det meste effektive 
området.  



Arbeidspakker 
 

•  WP1 – Database med lokale aktører og 
indikatorer.  

• WP2 – Modellering: Vise effekt av framtidig 
ekstremvær i kombinasjon med ulike tiltak.  

• WP3 – Tiltak: Hva slags tiltak finnes? Katalogisere 
og måle effekt av disse.  

• WP4 –Kombinere resultatene fra arbeidspakkene, 
i et GIS-verktøy for planlegging av tiltak.  



              Prosjektdeltagere  
 

-Bioforsk  

 

-UMB (IMT, ILP and IPM) 

 

-NVE  

 

-Statens Vegvesen  
 

 

Totalt budsjett 5,9 mill kr over 4 år. 

 

ExFlood er et prosjekt i NORKLIMA-programmet 



 

 

                  Referansegruppe: 
 

1. Statens Vegvesen  

 

2. Sandnes kommune, Trondheim  kommune, 

    Fredrikstad kommune 

 

3. FNO 

 

4. University of Minnesota, KTH Stockholm,  

    NTNU Trondheim 
 



Se på flom og tiltak i en helhetssammenheng 



By og avløpsfelt  Antall masteroppgaver 

Sandnes, Bogafjell       (ExFlood) 2 

Trondheim, Ranheim  (ExFlood) 2 

Fredrikstad, Veum      (ExFlood) 6 

Ås, Rustadskogen       (ExFlood) 1 

Trondheim, Rosenborg-sentrum 1 

Oslo, Kjelsås 1 

Oslo, Abildsø 1 

Bærum, Skuifeltet 1 

Lillestrøm, Sentrum 1 

Masteroppgaver ved Institutt for matematiske realfag og teknologi UMB. 

Oppstuvningsberegninger som følge av klimaendringer – virkning av tiltak 
Simuleringer med bruk av dataprogrammene MOUSE/MIKE URBAN og SWMM 



Hva kan vi gjøre for å unngå dette? 



 

Drange et al. 2007 



VAV bruker nå 50 % påslag på IVF-kurven 

Norsk vann rapport nr. 193 



Aldrig før er så mange danskere blevet ramt af skybrud, og aldrig før 
har forsikringsselskaberne punget så store summer ud til 
vandskader. 
Dele af København blev druknet af 135 millimeter styrtregn på få 
timer. (120 mm på 2 h). Dette skriver Politiken  9. juli 2011. 
Fem forsikringsselskaber sier at de indtil nu har modtaget over 
80.000 skadesanmeldelser med erstatningsudbetalinger på i alt  
ca 6 milliarder kroner. 

2. juli-regnet 2011 i 
København: 



Skybruddet fik Københavns gader til at  
ligne en dårlig udgave af Venedig. …  
udbetalinger for skadene blir seks 
milliarder kroner”....siger Ole Rasmussen, 
skadedirektør hos Topdanmark. 



Monsterregnet i København 2. juli 2011 – 120 mm på 2 timer 







 Netop hos Gjensidige har prisen for  
husforsikringer da også fået et veldig nøkk opad.  
Familien i Herlev skal i dag betale 6.816 kroner 
 for sin husforsikring mod kun  
2.930 kroner for et år siden.  
 
Kunder med kælder kan få fordoblet  
regningen, når Tryg i 2012 laver en ny model  
for indboforsikringer, der skal sikre  
selskabet mod store skybrudsregninger. 
 



Modellanalyse med monsterregnet i 
SWMM-modell for Rustadskogfeltet  Ås 
Av Lars Buhler UMB 2013 
 

Den matematiske avløpsmodellen er kalibrert mot 9 forskjellige 
virkelige regnhendelser hentet fra NVE sin database Hydra II.  
 
Området har en bebyggelse fra 1973 og har hovedsakelig 
eneboliger og noen rekkehus.  
 
Området er på 24,4 ha, hvorav 25,4 % er urbanisert  
 
Analysemodellen er delt inn i 116 delfelt og 107 knutepunkter 
  





Regnintensitet 

(Gjentaksintervall) Skadede bygninger 

10 14 

20 29 

50 47 

100 61 

“Monsterregnet” 132 

Antall bygninger som skades av flomvann p.g.a. regn av 
ulike regnintensiteter. Buhler 2013. 

Et 100 års regn gir vannskade på 61 hus, mens ”Monsterregnet” vil skade 132 
hus. (Av totalt 255 hus). 
Økning i skadede hus er ca 30 % ved å doble gjentaksintervallet for regn fra 50 år 
til 100 år.  
Ved å gå fra et 100 års regn til ”Monsterregnet” er økningen er på ca 116 %.  
 
 

 



Ranheim (Trondheim) av   Magnus Olsen 



For regnet i år 2002 blir det 100 % økning i områdene med  

oppstuvning ved 40 % økning i regnintensiteten 



Fra Renate Saras masteroppgave – 

Ranheim – Charlottenlund  



Fra Renate Saras masteroppgave – Ranheim – Charlottenlund i Trondheim 



Fra Renate Saras masteroppgave – Ranheim – Charlottenlund i 

Trondheim 

Klimafaktor = 50 % økning i regnintensitet i løpet av dette århundre 

 

For et 10-årsregn blir økningen på 200 % i kjelleroversvømmelser 
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Hvis vannføringen (eller v) øker med 

50 %, 

så øker oppstuvningshøyden (hf ) med 

125%. 



 
 terreng 

Ledning 

hf 

v 

En liten prosentvis økning i oppstuvning, kan gi en mye  

større prosentvis økning i antall kjelleroversvømmelser 

> 90 cm 



Fra Renate Saras masteroppgave – Ranheim – Charlottenlund i 

Trondheim 



Fra Renate Saras masteroppgave – 

Ranheim – Charlottenlund i Trondheim 

Tiltakene skal kompensere for økningen i skadene pga klimaforverringen 



Veumdalen i Fredrikstad   Andreas Køste og Jon Hval 







Jon Petter Hval og Andreas Køste Masteroppgave ved IMT UMB 
 Veumfeltet i Fredrikstad 



Masteroppgave av Jacob Myking. Veumfeltet Fredriksstad 



Sandnes – Bogafjell  Ivar Haga 







Når bør tiltak settes inn? 

    Hvis nåverdien av tiltakets anleggskostnader, 
drift og vedlikehold er mindre enn 
enn nåverdien av det tiltaket gir i reduserte 
skader og ulemper over tiltakets levetid (100 
år). 
 
 



Økt fokus på bl.a.: 

• Hva hvis et monsterregn slik som Københavns 2. juli 
2011, kommer til Norge i løpet av de kommende ti-
årene? (Eller Frida?) 

• Vurder å påby at utbyggere og nye felter ikke bidrar 
med høyere overvannsavrenning enn det var fra før. 

• Tenk mer aktivt på biologisk mangfold når LOD-tiltak 
velges. 

• Bidra til reduksjon av miljøgiftutslipp fra overvann. 

• Strupe gatesluk der dette er forsvarlig og nyttig. 

• Bidra til økt bruk grønne tak. 

 

 

 



Økt fokus på bl.a. 

• Økt fokus på regnbed i alle passende haver/plener 
og belegningsstein på plasser o.l. 

• Frakobling av alle taknedløp, hvis mulig. 

• Planlegg og bygg åpne trygge flomveier. 

• Vurder å forby kjellere i nye hus, evt. påby egen 
pumpe i kjeller for utløpet fra huset. Legg nye 
bygninger høyt (evt på fundament) 

• Installer flere nedbørmålere og gjennomfør 
analyser av optimale tiltak ved økende klimapåslag 
på IVF-kurvene. 

 

 



Noen sjekkpunkter for kommunene 
 

Har man en helhetlig og gjennomarbeidet overvannsstrategi, som er 

behandlet i alle relevante organer i kommunen? 

 

Overvannstrategien bør brukes i alle arealplaner og relevante 

tiltaksplaner i kommunen. 

 

Kommunen bør gjennomføre en analyse for å finne utsatte områder, 

og hva de ulike områdene tåler av belastninger (gjentaksintervall) 

og klimapåkjenninger. (”stressanalyse”) 

 

Analyser bør gjennomføres på et sett av alternative mottiltak for å møte 

klimatruslene , samt på hvor lenge man kan vente.  

 

Se på hvilke tilleggsgevinster som kan oppnås ved LOD-anlegg? 

(rekreasjon, estetiske kvaliteter, biologisk mangfold, miljøeffekter, m.m.) 

 

Husk å koble inn alle relevante etater tidlig i planprosessen. 



Takk for oppmerksomheten! 

UMB - DET 
LEVENDE 
UNIVERSITET 


