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Et skifte i strategi for overvannshåndtering

Tradisjonell overvannshåndtering

• Avløp

• Rør

• Ledninger

Bortlede vannet så 
fort og effektivt som 

mulig

Tilpasset overvannsdisponering

• Infiltrasjon

• Fordrøyning

• Blå-grønne løsninger

Håndtere vannet 
desentralisert og 

lokalt i så stor grad 
som mulig
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Overvannsdisponering bør være en integrert del av 
byggeprosessen fra start til slutt

Hensyn som skal ivaretas:

• Hydrauliske funksjonskrav til infiltrasjon, fordrøyning, tømming og vannets vei videre

• Krav til blågrønn faktor, pris, miljø osv

• Krav til estetikk, bruksverdi, trivsel osv

• Kostnadseffektive drifts- og vedlikeholdsrutiner

• Robusthet og levetid i tråd med forventninger

• Fjerning av installasjonen og gjenbruk av materialer



Dagens «verktøykasse» for disponering av overvannet

Samarbeidspartnere



Vannbalanse for de enkelte verktøy

«Verktøy»

- Fordrøyningsvolum, innebygget

- Fordrøyningsvolum, oppbygging

- Vann til nytte

- Vekstmedie

Infiltrasjon

Utløp

Overløp

Nedbør

Tilrenning

FordampingPlantevekst Utnyttelse

Overflateavrenning



Systematisk bruk av verktøy for 

overvannsdisponering

Grunnvannsspeil

Overflate

Fordrøynings-

magasin

Infiltrasjonssystem

Grønne tak

Permeabelt dekke

Traubunn

Dimensjonerende faktor

1. Nedbør

2. Fremmedvann utenfra

Noen aktuelle verktøyer

3. Naturlige vannveier

4. Regnbed og øvrig dekke

5. Permeabelt dekke

6. Infiltrasjonssystem

7. Fordrøyende tak

8. Grønne vegger

9. Fordrøyningsmagasin

10.Flomvei 

(lokalt styrtregn, tett 

overflate)
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Simulering av et overvannssystem

Urbant uterom Regnbed



Nyttevann / fordrøyning

Bygning

Mengderegulert utløp 

til offentlig nett

Regnbed / 

fordrøyning

Regnbed / 

fordrøyning

Deldrenerings-

område B

Eksempel 

på  

overvanns-

system

Urbant 

uterom

Svart tak

Deldrenerings-

område A

Deldrenerings-

område C

Grøntareal

Permeabelt

dekke

Deldrenerings-

område D



ZEB Flexilab –

Pågående 

prosjektering



Ny norsk standard 

for blågrønn faktor



Regnbed - prinsipp



Alma regnbed

Flomtopp forsinket 

med 15 min

Flomtopp redusert 

med 74%

50% tømt etter 

41 min



Stedsbygget og Alma regnbed i kombinasjon



Utvikling av Alma regnbed

Masteroppgave Anwei Sun

Masteroppgave Dennis Kliewer

Bacheloroppgave Mette Haugen

Innovasjon støttet av EU Horizon 2020 program BRIGAID



Eidsvollsgate – To ulike typer regnbed for 

håndtering av veivann

Type 321 – Innløp via sandfangType 321 – Innløp via regnbed



System «Urbane uterom»

Membran, rotsikker

Knust Leca

Armeringsnett

Slukløsning

Evt. drenering

Lett permeabelt dekke Grønt dekke TerrengBlomsterkasser

Uterom

Fordrøyning



Urbant uterom - Lilleborg Terrasse, Stokke



Pilotprosjekt Valkyriegata, Oslo



Flettemur – Vertikalt regnbed

Bil og Anleggsdekk, Sandnes

Testfeltet, Sandnes



Årsvollveien – 4,5 km gang- og sykkelsti hvor alt 

overvann infiltreres



• Vi legger til rette for deling av kunnskap og 
erfaringer om praktisk 
overvannsdisponering 

• Utgangspunktet er praktiske problemstilling 
som arkitekter / konsulenter / utbyggere / 
kommuner / utførende står overfor

• En helhetlig tilnærming gir de beste 
resultater. Derfor har vi satt fokus på 
tverfaglighet og samspill

• Det skal være noe praktisk deltakerne  kan 
ta med seg til sitt daglige arbeid

• Neste arrangement:

24-25. september 2019

Klimatilpasningsdagene

Tverrfagliget og samspill



Vi hjelper med klimatilpasset

overvannsdisponering

www.stormaqua.no

pmp@stormaqua.no

http://www.stormaqua.no/

