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Hva gjør vi i byene? 
 

• Bygger etter  en vedtatt fortettingspolitikk, noe 
som reduserer grønne overflater og øker tette 
flater tilsvarende. Øker presset på allerede 
”overfylte” avløpsnett. Stadig mindre vann ledes 
til grunnvann i byene. 

• I Oslo advarer Riksantikvaren Regjeringens 
klimautvalg om konsekvensene.  
 

• I Oslo er det de siste 12 årene bygget ned grønne 
lunger i en størrelse av 20 Slottsparker 



Jernbanetorget, Oslo 



Milleniumparken i Chicago 



”Helvete er løs” var overskriften i Adresseavisen 
i Trondheim 





Maryland USA 

• 2000 Maryland Stormwater design manual 
• Staten krever at all utbygging > 464 m2 (5000 sqft)  
• skal oppfylle 14 standarder. Bl.a.: 

 
• 1. All utbygging skal minimalisere dannelsen av flomvann. 
• 2. Overvannet skal gjennomgå en renseprosess (80% partikler og 40% P 

skal fjernes). Andre krav fra industriareal. 
• 3. Grunnvannsbalansen skal ikke forverres. 
• 4. Flomtoppen skal ikke overstige den naturlige 2- eller 10- årsflommen 

(avhengig av region i staten). 100-årsflommen skal ledes trygt over 
arealene. 

• 5. Hvis erosjonsfare kan 1-årsflommen kreves holdt tilbake 12- 24 timer.  
• 6. LOD-tiltakene skal anlegges etter kravene i veilederen for å unngå 

dårlige anlegg. 
                                                                                                       Bent Braskerud; NVE 



Vegkart mot flomsikre byer – utdrag fra 

avslutningskonferansen ”Road map toward a flood 
resilient urban environment” . Referent Bent Braskerud 

NVE 

• Konferansen var avslutningen på Cost 22 
programmet som har pågått i 4 år.  
(www.cost22.org) Nytt flomdirektiv. 

• Hovedbudskap fra dette fagnettverket på 
håndtering av flom i by, er at planlegging og 
tiltak må gå fra beskyttelse mot flom til 
håndtering av flomrisiko. 

http://www.cost22.org/


Grønne løsninger 
• Løser mange utfordringer i et klima i endring 

– Gode løsninger mot styrtregn                                     
og overvannsutfordringer 

– Regulerer og senker luft-                          
temperaturen i lokalklimaet 

– Gir bedre helse, kjøler bygg 

 

 

 

 

 

              Kan klimautfordringer lede til god byutvikling                       
  for framtidens byer? 



Flom i Veumdalen i Fredrikstad 
Endringen i antall hus, i tilknytning med ledning med trykknivå over 
0,9 meter over topp rør, før og etter klimaendringer 
 
Historisk 20 årsregn 25. juni 1988 
Historisk 50 årsregn 10. juli 1979 

Type regn Antall hus Endring Endring (%) 

20-års 22 

20-års + 15 % 41 19 86 

50-års 62 

50-års + 15 % 115 53 85 

Mastergrad 2007 
ved UMB av 
Halvor Hardang 



Regnbedet på Risvollan 



Regnbed på Risvollan 

 

 

• Dimensjonert for å håndtere 20 mm av en 
nedbørshendelse. 

• Arealet på et regnbed er 5-7% av nedslagsfeltet 

• 500 m2 asfaltert flate og ca  1500 grønn delvis 
permeabel flate(anslag) 

• Forskningsbed 



 







 



Vitenskapelig navn Norsk navn Areal Erstatning 

Alchemilla mollis Stormarikåpe 3 m2 

Astrantia major Storstjerneskjerm 2 m2 

Butomus umbellatus Brudelys 1,5 m2 Lythrum salicaria 

Caltha palustris ‘Alba Bekkeblom 7 m2 Caltha palustris  'multiplex' 

Carex crinitia 2.5 m2 Acorus  

Carex pseudocyperus Dronningstarr 2 m2 Onoclea sensibilis 

Carex muskingumensis Skråningstarr 2 m2 

Carex pendula Hengestarr 2 m2 Calmagrostis acut. 'Karl Forster' 

Filipendula rubra Mjødurt 4m2 Filipendula rubra 'Venusta' 

Filipendula vulgaris Knollmjødurt 2m2 

Fragaria vesca Markjordbær 9m2 

Geranium macrorrhizum 'Spessart Rosenstorkenebb 5m2 

Geum rivale Enghumleblom 5m2 Hosta 'Fortunei Aureomarginata' 

Glyceria maxima Kjempesøtgras 1,5m2 Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier' 

Matteuccia strutiopteris Strutseving 5m2 

Mentha aquatica Vassmynte 2m2 Chelone obliqua 

Iris chrysographes ‘Black form’ Stråleiris 3m2 Iris chrysographes 

Iris ensata ‘Gracieuse Tvillingisris 2m2 Iris pseudacorus 

Potentilla palustris Potentilla 3m2 Primula florindae 

Sanguisorba officinalis Blodtopp 2m2 Sanguisorba officinalis 'Purpurea' 







Membran slik at en kan kontrollere vann og ut 100% 

























• Partikler fra urbane nedbørsfelt er ofte svært små og 
inneholder mange typer miljøgifter. Spesielt ille er 
overvann fra trafikkerte arealer. Sedimentrelatert 
forurensing står for ca 40 % av forurensingen av USAs 
elver. (J. Maralek, Canada) 

• I Scotland dimensjoneres ofte tiltakene for å 
behandle de første 10 mm med regn (first flush). En 
regner da med at 90% av forurensingen behandles. 
(Z. Torovic) 

• Fra International Conference Urban Drainage, Edinburgh 2008 

 

• Her vil regnbed i større skala (stort antall) være et 
tiltak 



Overvann fra gate og parkeringsareal 



Overvann fra tak og oppkjøsel 



Parkeringsareal 



Ikke alle løsninger er like estetiske 



Men denne er fin. Overvann fra gate. 



Parkeringsareal 



Håndterer takvannet 



Bildet ved siden av viser regnbed i byen Burnsville, like sør for byen 
Minnepolis, i staten Minnesota i USA. Her ledes overvannet fra gaten 

via en spesial konstruert nedsenket kantstein inn i regnbed 

 



Redgnbed kan også tendere mot 
våtmark 



Framtidas overvannshåndtering? 

• Et industriområde utenfor Paris. 
• Kåret av ELCA som det beste  
 parkanlegget i Europa 2008. 
• Industriområdet er 200 000 m2 
• Parken/ renseanlegget er 60 000 m2 
• Arbeidet startet opp i 2005. 
• Alt overvann på industriområdet ledes til parken. 
• Kapasiteten er 5.500 kbm vann i parken. 
• Det har pr dato ikke vært nedbørsintensitet av en slik 

størrelse at vann er videreledet til annen resipient. 
• Parken kostet EUR 900.000 

 





Hva så med vårt bed når det begynte å 
regne? 



Wadien virker og vannet renner inn 



Bedet fylles med vann 





Noe renner over 



15 timer senere 



Vann inn i bedet  
rikt på slam 

Vann ut av bedet 
etter jordfilter 



15 timer senere 



20 timer senere 



Skov og Landskap, universitetet i København 
Fullt fokus på grønne overvannsløsninger og et tett 

samarbeid mellom ”vann og avløp” og 
anleggsgartnerfaget - vegetasjonsteknikk 



Skov og Landskap 2011  
Regnbed med innløp 































Regnbed i Oslo 

• Størrelse 7 m2 og håndterer 100 m2 tak og det 
regnvannet som faller på taket 

• Forsøk så langt viser at bedet håndterer et 50års 
regn (30mm på 30min) 

• Testet for 50års regn på 10 min (16mm på 10 
min) Da måtte det tilføres vann i 20 min for å 
overtoppe bedet. 

• Flomtoppen redusert fra 180 l/min til 25 l/min 
    

                                                                       Forsker Bernt Braskerud, NVE 



Kan regnbed løse overvannsutfordringene?  
Selvfølgelig ikke alene. Gjort riktig – et viktig bidrag. 
 
2 juli regnet det 3mm pr minutt i København i perioder. 
160mm på 2 timer lokalt. I Norge ble det i 1943 målt 
55mm på en time. Løsninger for det finnes knapt. 
 
Sammen med andre grønne tiltak, som wadier, grønne 
tak, åpne kanaler, våtmark, gjenåpne lukkede 
vannføringer med mer vil regnbed rense,  forbruke og 
fordrøye vann og bidra til å senke flomtopper.  
Summen av mange små tiltak. 
 
Det kan i svært mange tilfeller være forskjellen på 
skade og ikke skade. 
 
 

 



Naturen har løsninger 

• Med kunnskap om      
fotosyntese og vege-          
tasjonsteknikk kan           
en kjøle bygg, isolere                     bygg 
og avdempe varme-                                            øyer                                                  
øyer  –urban heat     

 island effect 
 Naturens løsninger- 
 
 
      Solaire building; New York 



Grønne tak 

 Grønne tak kan i prinsippet deles i to kategorier: Intensive- og 
ekstensive tak. 

  
 -Ekstensive tak er ofte dominert av sedumarter 

(bergknappfamilien), som tåler mye tørke og næringsfattig 
jord/vekstmedium. Vekta til sedumtak kan variere fra 50-130 kg/m2 
i vannmettet tilstand. Vedlikeholdet er lite; 1-2 ettersyn årlig 

. 
 - Intensive tak kan i prinsippet inneholde de fleste arter, og krever 

mye stell; slik som park- og hageanlegg. Vekta varierer fra 240 – 900 
kg/m2, avhengig om busker og trær benyttes. 

 Det meste en kan bygge av hageanlegg på bakken kan også bygges 
på taket. 
 















Haraldrud Gjenvinning 
• Arkitektkontoret GASA AS. Arkitekt og prosjektleder 

Marius Nygård (nå førsteamanuensis ved 
Arkitekthøgskolen) ble nylig intervjuet i fagbladet Park 
& Anlegg og poengterer: 
 

• Visjonen til GASA                     
”Et grønt tak ville        
signalisere en bevisst-         
het om sammenhenger             
mellom planinngrep og             
vannkretsløp, vegetasjon           
og lokalklima.”   Art school, Singapore 

 



Grønne tak reduserer kjølebehov 

• ”Sedumtak avdemper inn- 
og utstråling av varme. I 
varmeperioder kan 
døgnets 
maksimumstemperatur 
under belegget ligge 20 
grader lavere og 
minimumstemperaturen 5 
grader høyere enn på 
tradisjonelle papptak. 
Tilsvarende effekter også i 
kuldeperioder.” 

 



• ”Det grønne taket          
har betydning for          
innendørs og utendørs                
klima og sedumtaket           
gir dessuten beskyttelse                              
mot vindavkjøling.” 

• ”Et svalt inneklima vil                                                  
være godt for arbeids-            
miljøet, samtidig som                     
det forhindrer                         
bakterievekst i avfallet.”    
      CO2 Building, Melbourne 



Green Wall – grønne levende vegger 

• I henhold til Canada Green Building Council   

 viser forskning at over-                                
flaten av grønne vegger                                    
er 10 grader kjøligere          
enn veggflate som ikke                                                                  
har en grønn vegg. 

 I tillegg har du skygge-             
effekten. 

 CGB antyder 20 %               
energireduksjon for bygget. 

  Green Wall i Vancouver 



• Bak en grønn 
vegg er det en 
luftspalte som 
også om vinteren 
fungerer som et 
isolasjonssjikt og 
avdemper 
varmestråling ut 
fra bygget. 

  

 Green Wall i Vancouver 
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Patric Blanc – Vegg i Madrid 
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Grønne overflater senker lufttemperaturen 
  

Manchesterstudien sier at dersom vi i byen øker den grønne 
overflaten (trekroner) med 10%, senkes temperaturen i 
byenmed ca 3,7 grader 
I en småhusbebyggelse                                                          
reduseres temperaturen                                                                           
med 1,2 grader 
                                                                                                                            
Motvirker  altså                                           
Urban Heat Island-  effekten 
 
 
                    London-platan senker                                                                                                            
    lufttemperaturen på                                                                                                         
    Chelsea Flower Show     



Manchester, England 
Estimert temperatureffekt av ±10% med trær 

 

John Handley and Jeremy Carter (2006) 



Kost-nytte for noen byer i USA 

2      2     2.5   1.3     3   



Samfunnet må prioritere å bringe naturen tilbake til 
byen. Vi må gjøre vann fra problem til resurs. 
Kommende generasjoner trenger blågrønne byer. 



 

 Det aller viktigste oppgaven for Fremtidens byer blir å 
sørge for gode uterom for mennesket, at barna som 
vokser opp i byen har gode og friske oppvekstmiljøer. 

 

 

 

 

 

 

 

 Grønne tak, takhager og takparker, grønne vegger og trær 
og grønne byrom er nødvendige, og bringer naturen 
tilbake til byen. Ikke bare fortetting, men tett og grønt. 

         



   Takk for meg. 


