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Utfordringer for VA 

• Større nedbørsmengder, økt nedbørsintensitet 

• Havnivåstigning 

 

• Ønske om å benytte overvann og ulike overvannsløsninger som et 

positivt element i bybildet krever god kvalitet på overvann.  

– Landbruksavrenning 

– Urban avrenning 

– Kloakkforurensning 

 

• Nye anleggstyper – nye driftsrutiner 

 

 

 



Tiltak for å begrense problemer ved økt nedbør 

• Oppdimensjonering av ledningsnett 

– Dagens dimensjoneringskriterium er 20-årsregn + 20% 

 

• Løsninger for å begrense/forsinke avrenningen 

– Lokal overvannsdisponering 

 

• Planlegging av flomveier  



Modellering av avløpsnettet 

Datamodeller over ledningsnettet benyttes til å: 

• Kartlegge dagens situasjon og flaskehalser i eksisterende ledningsnett 

• Stresse systemet med økt nedbørsintensitet for å kartlegge tålegrensen 

til dagens system 

• Øke havnivå for å se på kapasitetsreduksjon i lavtliggende ledningsnett 

• Beregne effekten av ulike tiltak i systemet: 

– Oppdimensjonering av ledningnett 

– Redusere rask tilrenning fra tette flater 

• Avløpsmodellen kan også kobles med en digital høydemodell (DEM) 

for å beregne urbane flommer 





• Felles- og 

overvannssystem 

ved                      

20-årsregn + 20% 



1.1 Dagens situasjon. 20-årsregn+20%. Havnivå 0 m (blå) 

1.2 Dagens situasjon. 20-årsregn+20%. Havnivå 0,8 m (rød) 



3.1 Oppdimensjonert flaskehalser i hele nedslagsfelt. 20-årsregn+20%. Havnivå 0 m (blå) 

3.2 Oppdimensjonert flaskehalser i hele nedslagsfelt. 20-årsregn+20%. Havnivå 0,8 m (rød) 



Lokal overvannsdisponering 

 

• Reduserer og forsinker overflateavrenning til avløpsnettet 

• Bevarer tørrværsvannføring  

• Blågrønne løsninger som kan være et positivt element i byen 

• Noen løsninger, som for eksempel grønne tak, kan ha energisparende 

effekt 

 



Lokal overvannsdisponering 

• Nasjonale veiledninger og rapporter: 

– Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering (Norsk Vann 

rapport 162/2008) 

– Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer 

(Norsk Vann rapport 190/2012) 

– Tilpassing til eit klima i endring (NOU 2010:10) 

– Litteratur fra Sverige, Danmark, Tyskland 

 

• Lokale prosjekter 

– TRUST/Sieker 

– Lokal overvannsveileder 

 



Sieker – mulighetsstudie for LOD i sentrum 



Sieker – mulighetsstudie for LOD i sentrum 



Lokal overvannsveileder 

• Cowi utarbeider en lokal overvannsveileder for Jæren på oppdrag fra 

Jæren vannområde 

• Karakteristiske forhold og utfordringer for kommunene på Jæren og 

Nord-Jæren 

  



Planlegging av flomveier 

• Krever helhetlig, tverrfaglig planlegging: ved ekstreme hendelser er 

ikke vannet lenger der ”det skal”, men det finner alltid en vei… 

• Det må være en sammenheng mellom overvannssystemet i bakken, 

grunne overvannssystem/lukkede flomveier, og åpne flomveier i 

veiflater, grøfter, grøntdrag, parker og liknende. 

• Utfordring med regulering av mindre delområder; vanskeliggjør 

planlegging av sammenhengende flomveier. 

 


