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«Hvordan skal vi dimensjonere overvannsanlegg i Møre og Romsdal ?

● Dette foredraget gir hovedtrekkene

● Foredragene på NVE - fagsamling 7 - 8. februar 2018 i Ålesund

gir mange flere detaljer

https://www.nve.no/flaum-og-skred/fagsamlinger-2018-2019/foredrag-fra-fagsamlingene/
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1. Oversikt

● Klimaprofil for Møre og Romsdal 2017

● Skader pga. overvann

● Inndeling av nedbørfelt for dimensjonering av overvannsanlegg

♦ Tettbygde områder med nedbørfelt < 1 km2

♦ Tettbygde områder med nedbørfelt 1 – 3 km2

♦ Tettbygde områder med mellomstore vassdrag 

Foredraget går ikke i detalj på tekniske

løsninger for fordrøyning av overvann

i tettbygde områder.

Bekk med nedbørfelt 

på om lag 2 km2
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2. Klimaprofil for Møre og Romsdal 2017               

SANNSYNLEG AUKE

Kraftig nedbør:

● Det er venta vesentleg auke i episodar

med kraftig nedbør både i intensitet og

i førekomst.

Regnflaum:

● Det er venta fleire og større regnflaumar.

Jord-, flaum- og sørpeskred:

● Auka fare som følgje av 

auka nedbørmengder.

Stormflo:

● Som følgje av havnivåstiging 

er det venta auke i stormflonivå.
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Klimaprofil for Møre og Romsdal 2017:              1.2 Nedbør

Årsnedbøren i Møre og Romsdal er berekna 

å auke med ca. 15 %. 

Nedbørendringa for dei fire årstidene er berekna til:

• Vinter:         5 % 

• Vår:             5 %

• Sommar:   20 % 

• Haust:       15 % 

Nedbørauken i millimeter vert størst for dei nedbørrike områda nær kysten. 

Det er venta at episodar med kraftig nedbør aukar vesentleg både i intensitet og 

frekvens; noko som vil stille større krav til handtering av overvatn i utbygde strok i 

framtida. 

Nedbørmengda for døgn med kraftig nedbør er venta å auke med ca. 15 %.

Intensiteten i kortvarige regnskyll er venta å auke meir enn for eitt døgn.  

Inntil vidare tilrår ein eit klimapåslag på minst 40 % på regnskyll som 

varer under 3 timar. 
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Klimaprofil for Møre og Romsdal 2017:              5.  Overvatn 

Dei største skadane på busetnad og infrastruktur i Møre og Romsdal oppstår

gjerne i samband med kraftig kortvarig nedbør som gjev store mengder overvatn

og urbanflaumar. Tette flatar som asfalterte vegar og parkeringsplassar gjev

raskare avrenning enn naturlege flater, og kan føre til auka flaumfare i bekkar og

vassdrag dersom vatnet vert leidd for raskt ut i vassdraga.

Som ein konsekvens av at episodar med

kraftig nedbør er venta å auke vesentleg

både i intensitet og frekvens 

(sjå avsnitt 1.2 om nedbør), 

er utfordringane med overvatn venta å bli

større enn i dag. Inntil vidare tilrår ein eit

klimapåslag på minst 40 % på regnskyll

som varer under 3 timar. Det er difor viktig 

å integrere dette omsynet i planlegginga

av handteringa av overvatn. Norsk Vatn har 

utgitt ein rettleiar i klimatilpassa handtering av overvatn [14]. 
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Ekstremvær:  Flom i Ålesund 

Vann, avløp og renovasjons-

avdelingen (VAR) i Ålesund 

kommune hadde så vidt rukket å 

rydde opp etter gårsdagens 

ekstreme regnvær før en ny bølge 

skylte inn over Ålesund i natt.

Sunnmørsposten 19. august 2009
https://www.smp.no/nyheter/article116514.ece

https://www.smp.no/nyheter/article116514.ece
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3. Hva koster overvannskader på bygninger ?               

● Inntrenging av vann fra utsiden    70 – 80 %

● Utvendige avløpsledninger           20 – 30 %

Skader pga. brudd / tæring

er ikke tatt med her.

Se vannskade-

statistikken VASK 

fra Finans Norge

https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/vask/
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Husker du flommen i Romsdal 27. november 2008 ?  

«Tresfjord ble nesten vasket bort etter den kraftige nedbøren.»

Fra tekstene under fotoene i Romsdal Budstikke:

http://www.rbnett.no/bildeserier/Bilder_Historisk/article7022327.ece

● Molde:  Uvær og flom i Sollivegen.

● Elva fikk ikke plass i røret under lysløypa på Eide og fortsatte nedover

lysløypa mot bolighusene.

● I Remmakroken på Moen i Fræna jobbet beboerne for å holde vannet unna 

på formiddagen.

● Kumlokk fikk prøvd seg i Romsdal torsdag.  Dette er i rundkjøringa på

Moen i Fræna.

● VS og EMS i arbeid med å tømme kjelleren til ÅBB i Vestnes.

Hvor mye kostet skadene ?
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«Inntrenging av vann»  Skadebeløp for 2008 – 2016: Vestnes kommune
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Vestnes kommune 2008 - 2016

Inntrenging av vann:
Skadebeløp

Kilde:

http://setebos.svt.ntnu.no/

climres/

Vi må bruke 

de store 

skadedøgnene

for å få kartlagt 

«svake» områder. 

http://setebos.svt.ntnu.no/climres/
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4. Inndeling av nedbørfelt

for dimensjonering av overvannsanlegg?               

● Nedbørstatistikk

♦ Nedbørstatistikken er usikker  (særlig korttidsnedbør)

● Avrenningsfaktoren

♦ Avrenningsfaktoren for intenst og langvarig regn er usikker

● Tiltak for å redusere faren for skader pga. overvannsavrenning

♦ Redusere størrelsen på nedbørfeltet

♦ Forsinke / fordrøye avrenningen

♦ Øke kapasiteten til overvannsledningene

♦ Utforme kommunale veger som åpne avløpsveger (for å ta flomtoppene)

● Inndeling av nedbørfelt for dimensjonering av overvannsanlegg

♦ Tettbygde områder med nedbørfelt < 1 km2

♦ Tettbygde områder med nedbørfelt 1 – 3 km2

♦ Tettbygde områder med større vassdrag 13



4.1 Nedbørstatistikk

Nedbørstatistikken kan være usikker !

IVF-kurver for varighet ≤ 60 minutter

Kristiansund Karihola Molde  Nøisomhet

Kurvene for Molde er sterkt påvirket av regnbygen 1. august 1986:

1 minutt: 4,3 mm 5 minutter: 16,2 mm  10 minutter: 25,6 mm 20 minutter: 27,6 mm

Se NVE-rapport 42: 2014

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_42.pdf
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IVF-kurve for 62290 Molde  - en attraksjon !

15

mm

Den kraftige regnbygen 1. august 1986 ga kurvene for Molde en uvanlig form.   

Men den vil vel forskyve seg etter hvert ?

Se NVE-rapport 42-2014:

«Dimensjonerende korttidsnedbør for Møre 

og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge»



Eksempel på regnvær som ga store overvannsskader               
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Ålesund 2009:
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12,4 mill. kroner.

Har ikke tall for 

17-18.august særskilt.

93,9 mm nedbør på 24 timer

57,8 mm på 4 timer
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Hvilket gjentaksintervall hadde dette regnværet ?               
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Nedbør 17 – 18. august 2009

4 timer

24 timer

Ålesund



Nedbøren kan stige sterkt med økende høyde over havet               
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Avrenning i middel for perioden 

1961 – 1990   (liter/sekund og km2)

Hentet fra NVE atlas.

Kart over området like 

øst for Spjelkavik i 

Ålesund 



Hvordan beregne avrenning fra regn og snøsmelting samtidig ?

1 gram vanndamp kan smelte 6 - 7 gram snø.

Fuktig vind øker derfor snøsmeltingen kraftig.

Hvor stor blir snøsmeltingen med kraftig vind fra sørvest ? 
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Hvordan beregne klimapåslaget for regn med varighet < 3 timer ?               
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Nedbør 17 – 18. august 2009

4 timer

24 timer

Ålesund

Spør NVE om råd !



Konklusjon nedbør:  

Utform tettbebyggelsen slik at de lokale nedbørfeltene blir små.

Åpne bekker for nedbørfelt større enn 1,0 km2

Usikkerheten i nedbør blir da mulig håndtere 

uten urimelig store kostnader.

Eksempel:

Ved å føre overvannet fra 

et lokalt nedbørfelt ut i en bekk,

begrenses rørdiameter i det 

lokale nedbørfeltet til 600 mm.
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4.2 Avrenningsfaktor

Beregning av vannføring (m3/s) med den rasjonelle formel:

Q =  ᵠ x A x I

Avrenningsfaktor: ᵠ

Areal:                          A   (m2)

Regnintensitet: I  (mm/s)
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Kunnskapen om avrenningsfaktor er mangelfull               

● For kraftig og langvarig regn er

kunnskapen om 

avrenningsfaktoren

mangelfull.

Hva vet vi om avrenningsfaktoren

for

60 mm på 4 timer ?

40 mm på 1 time ?

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M293/M293.pdf 24
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Kunnskapen om avrenningsfaktor er mangelfull               

● Vi vet lite om avrenningsfaktoren for bratte fjellsider.  

Sunndal kommune valgt å avskjære 

overvannet fra de bratte fjellsidene

nord for sentrum,  slik at det når fram 

overvannsledningene i tettbebyggelsen. 25

Sunndaløra. Foto Sunndal kommune.

Fjellside nord for sentrum 



Kunnskapen om avrenningsfaktor er mangelfull               

● Vi vet lite om avrenningsfaktoren for bratte fjellsider.  

For fjellsidene nord for

sentrum i Sunndalsøra har

Sunndal kommune valgt å

avskjære overvannet i foten

av fjellsidene.

Ur og rasvoll sørger for   

infiltrasjon og avledning.

Med denne løsningen trenger en ikke nøyaktig kunnskap om

nedbør og avrenningsfaktor. 
26

Ur

Rasvoll



Kunnskapen om avrenningsfaktor er mangelfull               

● Vi vet lite om avrenningsfaktoren for bratte fjellsider.

Bratte lier med furuskog                               Stupbratte lier med bart fjell.

Hvordan har Rauma kommune løst denne oppgaven ?
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Konklusjon avrenningsfaktor for bratte, ubebygde områder:  

Utform tettbebyggelsen slik at de lokale nedbørfeltene blir små.

eller bruk kommunale veger som åpne flomveger

Eksempel fra Åndalsnes:

For kunne ta unna overvannet 

fra de bratte fjellsidene er det   god

avstand mellom boligene ( 8 m ?).

d å føre overvannet fra 

Små overvannsmengder:

Sluk og

lokale overvannsledninger.

Store overvannsmengder: 

Kommunale veger som åpne 

flomveger
28



Kommunal veg som åpen flomveg               

Åndalsnes, Rauma kommune

29



Andre, åpne  løsninger for avskjæring av overvann 

fra områder ovenfor tettbebyggelsen 

Eksempler fra Notodden  (planlagt etter byflommen i 2011)

Avskjærende bekk på Notodden            «Flomgate» på Notodden
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4.3 Tiltak for å redusere faren for skader 

pga. overvannsavrenning

♦ Redusere størrelsen på nedbørfeltet

Størst mulig flater dreneres direkte til åpne bekker 

♦ Forsinke / fordrøye avrenningen

Utette flater beholdes mest mulig

♦ Øke kapasiteten til overvannsledningene

Øke rørdiameter og/eller forbedre kummer

♦ Utforme kommunale veger som åpne avløpsveger 

(for å ta flomtoppene)
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Unngå store nedbørfelt / redusere størrelsen på nedbørfeltet
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Unngå store nedbørfelt / redusere størrelsen på nedbørfeltet               

● Eksempel fra Isfjorden

i Rauma kommune

Boligfelt med et

flateinnhold 0,3 – 0,4 km2

Ingen områder utenfor

boligfeltet drenerer

til boligfeltet.

Nedbørfeltet for boligfeltet

er så lite at et vanlig 

ledningsnett for overvann

vil avlede overvann på

en god måte.   

Under styrtregn må kommunale veger hjelpe til som åpne flomveger. 

34

Breivikelva)

Isfjorden



Unngå store nedbørfelt / redusere størrelsen på nedbørfeltet               

● Eksempel fra

Isfjorden i 

Rauma kommune

Boligfelt med et

flateinnhold på 0,3 – 0,4 km2

Ingen områder utenfor

boligfeltet drenerer

til boligfeltet.

Breivikelva nord for boligfeltet skiller boligfeltet fra den bratte lia 

i nord (bak).  F 

35



Inndele store nedbørfelt i delfelt og behold åpne bekker
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● Den åpne bekken 

beholdes.

● De nye, tettbygde

områdene deles 

inn slik at de får et 

flateinnhold som er

mindre enn 1,0 km2,

(helst mindre 

enn 0,5 km2) 

● Åpne bekker har vanligvis stor kapasitet

● På denne måten begrenses størrelsen på de lokale nedbørfeltene.

● Bekken må tåle økningen av flomtoppene.



Avlasting av overvann til en gjennomgående bekk 

begrenser størrelsen på nedbørfeltene              

Denne bekken har et nedbørfelt

på vel 2 km2,

Molde kommune
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Avlasting av overvann til en gjennomgående bekk 

begrenser størrelsen på nedbørfeltene              

Viktig at bekken har 

kapasitet til å ta imot

de høye flomtoppene

fra de nye

tettbebyggelsene.

Molde kommune
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Det bør være en minst 10 m «grønn» sone langs åpne bekker               

Behold en ubebygd stripe langs bekken:

● Sikkerhet

● Vedlikehold

● Landskap.
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Det bør være en minst 10 m «grønn» sone langs åpne bekker               

Etter min mening burde boligblokkene

vært flyttet lenger bort fra bekken.
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Åpne bekker må få beholde sin store kapasitet !               

En grei løsning for de «bekkefrelste»,

men bør slike, «trange» løsninger godtas ?

Hvordan er ansvaret fordelt ?  

Molde kommune  (ikke samme bekk som på de foregående foto).
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Hvordan er strømnings-

forholdene ved flom ?



Stopp fortettingen langs bekker  !             

Åpen bekk i

fjellsiden i 

Bergen:

Bratte fjellsider

stor vannhastighet

og et betydelig

behov for

vedlikehold.

Fotoet er tatt etter

3 uker uten regn,

så bekken er her

nesten tørr.
42
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Flom i mellomstore vassdrag             

Les rapporten fra NVE:  

Rapport nr 94-2017 Flomberegning for Storelva i Utvik (087.4Z)

etter den store flommen 24. juli 2017  (nedbørfelt om lag 25 km2).

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_94.pdf

NVE antar at flommen hadde et gjentaksintervall på mellom 300 år og 1000 år.

I et framtidig klima:  Mellom 100 år og 500 år.

Flommer i slike vassdrag kommer svært raskt,  og flomberegning for 

slike vassdrag kan gi svært nyttig kunnskap.

«Store flom-ødeleggelser på Vestlandet:

50 evakuerte i Utvik i Sogn og Fjordane»
https://www.dagbladet.no/nyheter/store-flom-odeleggelser-pa-vestlandet50-evakuerte-i-utvik-i-sogn-og-fjordane/68537694
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Annet
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Enkle og effektive fordrøyningstiltak

Det er mye asfalt på

Sunndalsøra,  men det er

og store graskledde

områder.      

De graskledde områdene fordrøyer

tilrenningen til kommunale 

overvannsledninger.                                                          
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Av og til trengs det stor vannføringskapasitet               
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Odda har mange, bratte boligfelt.

Av og til trengs stor 

flomkapasitet,  

og da blir glatt betong ofte 

løsningen.



Når stor flomkapasitet trengs:

Fra Odda:   Bratte, åpne bekker som føres gjennom boligfelt
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Til slutt:  Gode målinger er viktig

Fra MIs anlegg for utprøving av

nedbørmålerestasjoner

(Haukelifjell)

NVEs anlegg for måling av 

vannføring i Brusetbekken

I Telemark (nedbørfelt 7,43 km2)

http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0016.00154.000/
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