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Rain Harvesting 

•REGN HØSTING



Bilde fra MILFORD 



Bilde fra MILFORD 





Bilde LOG 



Vi må planlegge og bygge anlegg som samler vann og gir oss 
mulighet til å benytte dette når vi har perioder med lite nedbør 
og trenger vann 

Bilde LOG 









https://www.fraenkische.com/en/application/harvesting



https://www.fraenkische.com/en/application/harvesting



Beregning av  eksempel 1

Type m2 Regnintesitet K ovm 

Tak 7200 0,02 1 144,0 l/s

grønt 1600 0,02 0,3 9,6 l/s

Asfalt 1300 0,02 0,9 23,4 l/s

perm.dekke 9500 0,02 0,3 57,0 l/s

Samlet mengde 19600 234,0 l/s



A regnbed = Afelt*C*P

hmaks+Kh*tr

enh

Aregnbed = Areal av regnbed m2

Afelt = Areal av nedbørsfelt m2

C = Avrennings koffisient se tabell 

P =
Nedbørsmengde i meter gå inn på klimaservicesenter.no og 
finn IVF kurve

gå inn på klimaservicesenter.no og 
finn IVF kurve m

h maks =
Er Maks høyde i regnbed ( vannstand som står over jord i 
nedsenking ) m

Kh = Filtermediets mettede hydrauliske kondutivitet l/s

tr = varighet på tilrenning  målt i time pr time



Aregnbed Afelt C P hmaks Kh tr

19,2 160 0,9 0,02 0,1 0,1 0,5

160,875 1300 0,9 0,0275 0,15 0,1 0,5

990 7200 1 0,0275 0,15 0,1 0,5

783,75 9500 0,6 0,0275 0,15 0,1 0,5

66 1600 0,3 0,0275 0,15 0,1 0,5

2000,625



Vann mengder Regnhøsting 

• Vi trenger å vite

• Areal på de ulike flater

• Nedbørs intensitet ( IVF Kurve) målt i mm eller l/s

• Hva skal vannet benyttes til 

• Forventet forbruk 

• For å få størst effekt bør det tømmes mest mulig i forkant av varslet 
større nedbørsmengde, for å redusere flomtopp







Takk for meg 

• Håper at det har vært inspirerende og at vi sammen kan klare å få 
frem at ved å sirkulær bruke overvann så er regn vann en ressurs ikke 
bare ett problem.

• At ved å benytte regnvann kan vi hindre tørke og redusere bruk av 
forbruksvann til formål som kan være regnvann 

• Er du interessert søk på Norges grønne fagskole VEA på SDV studiet 
eller ett av de andre fagskole tilbudene som er der 

• Takk for oppmerksomheten 


