Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

VA-konferansen 2017
Molde, 11. mai 2017

Notodden jernbanestasjon , noen få
dager etter flommen 24. juli 2011

«Overvannsskader – kostnader, årsak, forebygging eller reparasjon ?»
Gunnar Mosevoll, Skien
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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.
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Hva koster vannskader på bygninger ?

● Inntrenging av vann fra utsiden
● Utvendige avløpsledninger
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Vannskader som skyldes vanninntrenging (utvendige VA-anlegg bidrar lite)

Vannskader 2016 Finans Norge VASK «Inntrenging av vann utenfra»
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Vannskader som skyldes utvendige VA-anlegg 2016

Vannskader 2016 Finans Norge VASK «Lekkasje utvendig VA-anlegg»
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Hva dominerer i Møre og Romsdal:
Vanninntrenging eller tilstopping /tilbakeslag fra avløpsnettet ?
Tall for fylker eller kommuner:
Vi har ikke offentlige skadetall for tilstopping / tilbakeslag fra avløpsledning,
men det finnes skadetall for vanninntrenging utenfra 2008 – 2016.

Vanninntrenging utenfra:
● Vanninntrenging utenfra gjennom grunn
● Vanninntrenging utenfra over grunn
Kilder: Nedbør, smeltevann, grunnvann
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Aukra
Aure
Averøy
Eide
Fræna
Giske
Gjemnes
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Haram
Hareid
Herøy
Kristiansund
Midsund
Molde
Nesset
Norddal
Rauma
Rindal
Sande
Sandøy
Skodje
Smøla
Stordal
Stranda
Sula
Sunndal
Surnadal
Sykkylven
Tingvoll
Ulstein
Vanylven
Vestnes
Volda
Ørskog
Ørsta
Ålesund

«Inntrenging av vann»: Skadebeløp for 2008 – Møre og Romsdal
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«Inntrenging av vann» Skadebeløp for 2008 – 2016: Vestnes kommune

Vestnes kommune 2008 - 2016
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Hva betyr «Vanninntrenging utenfra» ?
Møre og Romsdal 2008 – 2016 - Vanninntrenging utenfra:
Samlet 503 mill. kroner
Om lag kr 210 per innbygger og år

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

Landet samlet 2016:
Vanninntrenging utenfra – alle årsaker:

967 mill. kr, dvs. kr 186 per innbygger

Stopp i avløp. Tilbakeslag – alle årsaker: 415 mill. kr, dvs. kr 79 per innbygger

Kilde: Finans Norge, VASK
https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/vask/

Konklusjon:
Omfanget av «Vanninntrenging utenfra» er betydelig.
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Forebygge eller reparere skader ?

Det er både praktisk og økonomisk ikke hensiktsmessig å forebygge alle skader.

Men der forebyggende tiltak settes inn,
er det viktig å prøve å samordne tiltak for å redusere faren for:
● Vanninntrenging utenfra
● Tilbakeslag fra utvendig avløpsledning

God samordning kan kreve godt samarbeid mellom huseiere og kommunen.

Skader under «store» skadedøgn kartlegges og dokumenteres
som grunnlag for planlegging av eventuelle, forebyggende tiltak.
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Overvannshåndtering i praksis: De evige spørsmål

Overvannshåndtering i praksis:
► Hvor mye vann skal infiltreres ?
►

fordrøyes ?

►

avledes i rørledninger ?

►

avledes på bakken ?

►

avledes i åpne bekker/grøfter ?

► Hvor store og hvor hyppige skader / ulemper skal godtas ?
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Oversikt over skader
►Typer skader:

● Om skadene
● I hvilken grad bør de forebygges

►Hva skyldes skadene:

● Offentlig avløpsanlegg eller veganlegg
strekker ikke til
● Privat anlegg strekker ikke til

► Litt om skadestatistikk
► Hvordan utnytte skadene til å planlegge forebyggende tiltak
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Klimaprofil for Møre og Romsdal

januar 2017

Gir råd om blant annet:
● Byggeavstand til bekker
● Valg av klimafaktor 1,4 for
regn med varighet inntil 3 timer
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IVF-kurve for 62290 Molde - en attraksjon !

mm
Se NVE-rapport 42-2014:
«Dimensjonerende korttidsnedbør for Møre
og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge»

Den kraftige regnbygen 1. august 1986 ga kurvene for Molde en uvanlig form.
Men den vil vel forskyve seg etter hvert ?
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Råd og vink fra Naturfare-infrastruktur-prosjektet

Naturfare- infrastukturprosjektet 2012 - 2015
Statens vegvesen, Jernbaneverket og NVE
Mange nyttige råd i rapporter herfra:

www.naturfare.no
www.nve.no
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?
Fra jernbanestasjonen i Notodden. Foto tatt 3 døgn etter flommen 24. juli 2011.

Slike skader
må vi forebygge !

Nå er store tiltak
gjennomført,
men de nye
tiltakene vil ikke
kunne forebygge
alle, framtidige
flommer.
Se NVE-rapport
130/2015
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?
Fuktskade i kjeller pga. dårlig drenering.

Slike skader
må vi forebygge !
Men hva er årsaken
til fuktigheten ?

Se rapporter og
veiledninger fra
Folkehelseinstituttet
Hentet fra nettsiden til
Norsk forum for bedre innemiljø for barn
http://arkiv.innemiljo.net/index.asp?G=2728&P=2728&ID=9092

«Fukt og fuktskader
i norske boliger»
Folkehelsa 2016

https://www.fhi.no/publ/2016/fukt-og-fuktskader-i-norske-boliger/
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?
Kjelleroversvømmelse - tilbakeslag fra kommunal felles avløpsledning.

Slike skader
må vi forebygge !

Foto:
NRK Telemark
juli 2011

Men bygninger
må tilfredsstille
kravet til
høydeforskjell til
kommunal
avløpsledning

Separering av felles avløpsledninger
kan være nødvendig for å forebygge
slike tilbakeslag
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Kostnaden ved eller verdien på en vannskade
er viktig ved planlegging og prioritering å tiltak

Økonomisk tap er viktig,
men penger kan ikke beskrive alle tap !
Kjelleroversvømmelser skader gjenstander
som har verdier som ikke kan måles i penger.
I tillegg kommer alle ubehagelighetene
knyttet kjelleroversvømmelsen.
Dvs. tap som ikke kan måles i penger.
som
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?
Kjelleroversvømmelse - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning.
Slike skader
må vi forebygge !
Bare et lite mindretall
av huseiere utsettes
for tilbakeslag fra
kommunal
avløpsledning.
Alle huseiere bør
behandles likt.

Snart kommer regnet. Hvor treffer det i kveld ?

Dersom du frykter at et
tilfeldig regnskyll i
august skal gi
kjelleroversvømmelse,
og at du derfor ikke tør
å reise bort noen dager,
så har du et tap som
21
ikke kan måles i penger;

Hvordan setter vi verdi på en vannskade ?
Skadeserstatningsloven §4-1:
§ 4-1. (erstatningsutmålingen)
Erstatning for tingskade og annen formuesskade skal dekke den skadelidtes økonomiske tap..

Når en kommune skal vurdere en vannskade,
tas også inn tap og skeivheter som ikke er lett å måle i penger. Her teller:

● En kjelleroversvømmelse kan ha store tap som ikke kan måles i penger.
Kvalitet på de kommunale VA-tjenestene.: Hvor gode skal tjenestene være ?
● Vannskadene fordeler seg skeivt over kommunen,
men alle betaler det samme for VA-tjenestene.
For de abonnenter som oppfyller kravene i abonnentvilkårene,
er det et mål at alle skal ha gode VA-tjenester.
.

● Kommunens ansvar etter folkehelseloven::
Dårlig drenerte boliger kan gi helseplager (muggsopp mm).
For nye boliger i tettbygde områder uten infiltrasjonsmuligheter:
Kan det gis byggetillatelse
under forutsetning av at alt overvann og drensvann skal håndteres lokalt ?
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?
Tilbakeslag i bolig fra Hjellevannet i Skien (via kommunal, fellesavløpsledning).

Slike skader
er vanskelig å
å forebygge !

Boligen på fotoet er
bygd før år 1900.
På dette fotoet er
vannstanden i elva er
om lag 1,5 m lavere enn
ved 200-års flom,
så her må en tåle
flomskader av og til.
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?
Overvann renner i parkeringskjellere.

Slike skader
er som regel lett
å forebygge !

Til høyre:
En nøktern melding
fra Sivilforsvaret

Sivilforsvarsdistrikt

Oslo og Akershus

Hendelse

Flom/oversvømmelse

Sted

Årnes

Oppdrag

Lensing av vann i parkeringskjeller

Start

12.06.2011 kl 1200

Slutt

12.06.2011 kl 1900

Avdeling(er)

FIG Aurskog Høland, distriktskontor

Antall personer totalt

8

Antall timer totalt

50

Materiell

Brannmateriell, aggregat/lysutstyr

Bistandsanmoder

Brann
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?
Drensvann i omfyllingsmassen rundt rørene må ikke vaskes bort.

Slike skader
er som regel lett
å forebygge !

Her støpes en underjordisk dam som skal hindre at drensvann fra VA-grøftene
fra området ovenfor renner ned den bratte bakken.
Ovenfor betongmuren legges en «propp» med tett leire.
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ? Er dette en overvannsskade ?
Overvann / drensvann må avledes slik at
det ikke bidrar til et
unødvendig høyt poretrykk i leirmasser.
Økning i poretrykket kan utløse ras
i bratte leirskråninger.

Byggetrinn under arbeid

Leirras nær forrige byggetrinn

Det meste av rasmassen
rant bort som en leirsuppe.

Fra den siste
geotekniske
rapporten for
boligområdet,
som nå er
under arbeid:

Etter ferdig utbygging vil området bli betydelig avvannet i forhold til opprinnelig situasjon og
dermed oppnå større generell sikkerhet mot erosjon og skred. Dette forutsetter imidlertid at
de enkelte tomtene utformes / arronderes slik at alt over- og takvann føres ut mot det etablerte
veg- og grøftesystemet.
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ? Er dette en overvannsskade ?

Til kommunal
overvannsledning

Det meste av rasmassen rant bort som
en leirsuppe

Parallelt med toppen av den bratte leirskråningen
anlegges en drensledning (på 2,0 – 2,5 m dyp).
Vann her fra føres til kommunal overvannsledning.
Dette tiltaket hindrer at poretrykket bygger seg opp på toppen av leirskråningen.
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?

Slike skader en
gang hvert
20. år kan ikke
forsvare
omfattende
tiltak.

Litt stein i trappa er ingen stor ulykke.
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?
Korte oversvømmelser av veger med fartsgrense 40 eller 50 km .

Det ser ut som
om dette går
greit.
Varte i om lag
15 minutter.

En stor
opplevelse for
alle og ingen
klager !

Et intenst regnskyll i Skien sentrum 6. august 2016 (varighet om lag 20 minutter).
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Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?

Skien
5. august 2016

Veggrøfter av sand tåler ingenting.

Pukk og kult må til.

Erfaring fra Notodden 24. juli 2011:
Et lag med asfalt holder ikke i flomveger.
30
To lag asfalt må til !

Hvilke overvannsskader bør vi forebygge ?

Hvem har ansvaret ?

Overvann fra kommunale veger kan renne inn til grunnmuren til bygninger.

Denne
grunnmuren
ser tett ut.
Men er den tett ?
lag

.
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Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift:
Viktige i arbeidet med å forebygge skader

Også husbyggere og huseiere har plikter i det skade forebyggende arbeidet:

Slik ?

Eller slik ?

Teknisk forskrift til pbl, §13-16:
«Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket,
dersom ikke andre tiltak er utført
for å lede bort overflatevann.»
Denne bestemmelsen går tilbake til helseforskriftene fra slutten av 1800-tallet
(for å forebygge fuktige hus, muggsopp og helseplager).
Se også §13-15 om fukt !
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Valg av skadeforebyggende tiltak: Privat løsning

Tgru

Grunnmurer kan være utette.
Godt planlagt og godt utført tetting og
drenering er nødvendig.
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Boligområder i Skien bygd ut etter «Sundhetsforskriften»
fra 1863 eller 1892 har få overvannsproblemer
Utdrag fra «Helseforhold og helsearbeid i Skien 1860 - 1960». 1994
forfatter Leif K. Roksund:
Utdrag av

Forskrifter om Sundhetsvæsenet i Skien,
Appoberede ved Kgl. Resol. af 31te Oktober 1891 og 25de Marts 1892»
«§3
Stillestaaende Vand skal afledes.
Gader og Veie skal have saavidt mulig haard Overflade, der er saaledes innrettet,
at Overvand har lett og hurtigt avløp.
Rendestene, Veigrøfter og aabne Afløbsrender skal have tilstrækkeligt Fald og helst
være stensatte.
Kverndalsbækken og andre Bække inden Byens Grændser ligesom alle offentlige
Kloakker besørges renholdte paa Kommunens Bekostning.»

Krav fra 1863 og 1892: Takvann ut på bakken. Gode rennesteiner med godt fall.
Virker fortsatt godt (5. august 2016).
34
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Først litt statistikk-trening

Pressemeldinger fra Finans Norge:
15. februar 2014:

«Vannskader hvert åttende minutt»

23. mai 2016:

«Vannskader hvert niende minutt»

Hitra-Frøya avisa:
19. Juni 2013
«Faren for vannskader er større enn faren for innbrudd.
Er du redd for innbrudd mens du er på ferie ?
Vannskader er mye vanligere – og skadene større !

Uansett:

«Vannskadene kommer tett»

36

Statistikk :

Hvordan tallfester vi vannskadene ?

● Utdrag fra vannskadestatistikken til Finans Norge (VASK)
https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/vask/

● CLIMRES på kommunenivå
http://www.climres.no/

Om Climres:
Med mindre vi klarer å redusere klimagassutslippene betydelig, vil globale
klimaendringer kunne føre til mer omfattende naturskader som følge av blant
annet storm, flom, ras og brann. Samfunnets evne til å takle slike ekstreme
naturhendelser vil i fremtiden bli stadig viktigere. Dette skal vi nå forske mer
på gjennom det fireårige prosjektet Climate change and natural hazards: the
geography of community resilience in Norway (ClimRes).
https://ntnusocialsciences.wordpress.com/category/geografi/
Data for perioden 2008 – 2016
Data for Storm, Skred, Flom, Stormflo og Vanninntrenging
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Flere tall:

Utdrag fra vannskadestatistikken til Finans Norge (VASK)
På de neste lysarkene er det vist noen tall fra vannskadestastikken VASK.

På bakgrunn av annen informasjon fra Finans Norge har jeg valgt ut
«Årsak til vannskade: Stopp i avløp. Tilbakeslag»
Videre har jeg valgt ut:
for installasjon / anlegg:
«Alle typer installasjon» eller bare «Utvendige vann – og avløpsanlegg»

for kategori:
«Alle kategorier» eller «Lekkasje utvendig røranlegg»
Kategori «Annen» kan muligens inneholde noen tilfeller med
«Årsak til vannskade: Stopp i avløp. Tilbakeslag», men kategori «Annen»
er likevel ikke tatt med.

Ellers er jeg usikker på om det under «Ytre påvirkning»
kan ligge noe som medfører ansvar for eieren av offentlige avløpsledninger. 38

Vannskader på grunn av: Stopp i avløp. Tilbakeslag
Utvendige vann- og avløpsanlegg
Kilde:
Finans Norge
Vannskadestatistikk
VASK

Erstatningsbeløp vannskader
Stopp i avløp. Tilbakeslag
Utvendige røranlegg

20
18
16
14
Millioner 12
10
kroner 8
6
4
2
0

Det er ikke tvil om at mange av disse skadene
er forårsaket av kommunale vann og avløpsledninger.
Hvordan skal vi utnytte denne kunnskapen i forebyggende tiltak ?

2015
2016

Sum
2015: 110 mill. kr
2016: 132 mill. kr
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Et enkelt stup ned i statistikkdata for Finans Norge
Vannskadedata VASK

Alle typer anlegg

Erstatningsbeløp vannskader 2015 og 2016
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1400
1200
1000
800
Mill.
kroner 600
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2015
2016

Årsak til vannskade

Samlet erstatningsbeløp 3 560 mill. kroner for 2015 og 4 183 mill. kroner for 2016 ,
derav 410 og 415 millioner for «Stopp i avløp. Tilbakeslag».
Hva med «ytre påvirkning» ?
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Et enkelt stup ned i statistikkdata for Finans Norge
Vannskadedata VASK

alle typer anlegg og
utvendige anlegg

Erstatningsbeløp vannskader
Stopp i avløp. Tilbakeslag
500
450
400
350
Utvendige

300
Mill.
250
kroner
200

Alle

150
100
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Erstatningsbeløp for «Stopp i avløp. Tilbakeslag»
fordelt på «alle typer installasjoner» og på «Lekkasje utvendige VA-anlegg».
En del av «utvendige VA-anlegg» må være kommunalt ansvar - Hvor mye ?
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Et enkelt stup ned i statistikkdata for Finans Norge
Vannskadedata VASK
Kommunene har ansvar for en del av skadene som skyldes forhold i
utvendige avløpsledninger, men kommune kan delvis ha ansvar for svakheter
ved andre typer anlegg, f. eks. kommunale veger.
Vi er nødt å få greie på hvor stor del av disse skadebeløpene
som kan knyttes til svakheter på det kommunale avløpsnettet !!!

Erstatningsbeløp vannskader
Stopp i avløp. Tilbakeslag
Skadekategori i VASK
Skader på
utvendige avløpsanlegg
Skader på alle typer anlegg

500
450
400
350
Mill. 300
250
kroner 200
150
100
50
0

Utvendige
Alle

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Climres på kommunenivå - Noen tall for Skien
CLIMRES på kommunenivå
Nedenfor kommer noen tall for Skien om skadebeløp pga. vanninntrenging.
Det har ikke vært tid til å hente fram skadebeløpene for de tilfellene som
skyldes svakheter ved kommunal avløpsledning.
År

Skadebeløp CLIMRES
Antall skader pga. svakheter kommunal avløpsledn.
mill. kroner
(Skien kommunes statistikk)
2016
5,9
15
2015
6,3
15
2014
7,5
12
Skadebeløpene for de
2013
5,5
19
kommunale ledningene
2012
4,4
16
er ikke med i beløpene
2011
9,9
29
for vanninntrenging
2010
7,3
18
2009
4,2
9
2008
14,6
40
Ved å kombinerer tall fra Climres og tall fra egen statistikk /regnskap kan
44
en kommunene finne mer ut om vannskadesituasjonen i kommunen.

Climres på kommunenivå – Kommentarer til statistikk for Skien

● I 2014 kom det mye regn, og skadebeløpene økte i forhold til 2012 og 2013.
Men antallet skader som skyldtes svakheter pga. kommunale ledninger falt.
• I august 2014 kom det 149 mm nedbør, men ingen døgn hadde mer enn 17 mm.
• I oktober 2014 kom det 197 mm nedbør, men ingen døgn hadde mer enn 27 mm.
• 15. februar 2014 kom det 36 mm på 19 timer,
men ingen timer hadde mer enn 7 mm/time.

Denne typen nedbør skaper få problemer for det kommunale avløpsnettet,
så her må øningen i skadebeløp skyldes svakheter ved private avløpsledning,
fallet på terrenget rundt bygninger, husdreneringen o. l.
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Climres på kommunenivå – Kommentar til statistikk for Skien

Det er en viss sammenheng mellom Skien kommunes skadestatistikk og
samlet skadebeløp registrert i CLIMRES:
● Natt til 14. august 2008 kom det 46 mm regn på 3 timer og 73 på 10 timer.
Dette året registrerte Skien om lag 70 kjelleroversvømmelser, og av disse
skyldtes 40 tilfeller svakheter ved kommunal avløpsledning.
● I 2011 er en ny topp. I juni og juli regnet det mye.
Både 22 og 23. juli kom det mye regn (22: 34 mm på 8 timer
23: 39 mm på 12 timer).
De siste 5 minuttene av regnet 23. juli var svært kraftig (5,4 mm på 5 minutter),
og mange av kjelleroversvømmelsene kom da.

Det var da en rekke tilfeller av at stikkledningen ikke tok unna takvannet,
slik at vann fra hustaket ble ført inn i kjelleren via stikkledningen
(felles stikkledning for spillvann og overvann).
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Climres på kommunenivå – Forslag til forbedring

De fleste skadene som skyldes kommunale avløpsanlegg, kommer på noen få
datoer.
Dersom det statistikken i CLIMRES kan presenteres på dato, vil det bli lettere å
finne ut hvor stor andelen av skadene som ikke skyldes kommunale
avløpsledninger.
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Utvidet bruk av skadedata fra forsikringsselskapene ?
Om et prosjekt i 2013 og 2014:
I 2013 og 2014 gjennomførte Vestlandsforskning en studie for Finans Norge om utvidet
bruk av skadedata i kommunene, se sluttrapporten fra 1. februar 2015:
«Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering
av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte
kommuner»
Forfattere: Ragnar Brevik, Carl Aall og Jan Ketil Rød
Rapport nr. 7/2014
http://www.vestforsk.no/rapport/pilotprosjekt-om-testing-av-skadedata-fra-forsikringsbransjen-for-vurdering-avklimasaarbarhet-og-forebygging-av-klimarelatert-naturskade-i-utvalgte-kommuner

http://docplayer.me/470991-Vestlandsforskingsrapport-nr-7-2014-kommentarutgave-13-06-2014-ragnar-brevik-carlo-aalljan-ketil-rod.html

Prosjektets hovedkonklusjon er at det er nyttig for kommunene å få tilgang til
forsikringsnæringens skadestatistikk. Dette styrker kommunenes arbeid for å
forebygge vannskader og naturskader på en rekke områder: ….
Det er imidlertid en del juridiske problemer knyttet til bruk av disse tallene, og det
er usikkert hvor detaljerte data kommunene kan få tilgang til.
48
Det er håp om at erfaringene fra dette prosjektet blir videreført.
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Virker de forebyggende tiltakene ?
mm
regn
20

Kunnskap om regnskyll som har gitt
mange skader, må ikke glemmes !
Regnværet beskrevet til venstre påviste
mange svake punkter i avløpsnettet

10

Men dette kraftige regnskyllet 8 år seinere,
og som bare varte 20 – 25 minutter,
20
24
6
13. august
14. august 2008 ga kjelleroversvømmelser over et område på
om lag 1 km x 2 km.
Skien Elstrøm
Det mest intense regnet traff ikke
73 mm regn på 10 timer
nærmeste nedbørmåler !
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Bryr ikke kommunene seg om å forebygge skader ?
Kjelleroversvømmelser
kan være tragedier for
huseiere !

NRK Telemark
14. september 2011

Virker ikke de kommunenes
forebyggende tiltak ?
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Kunnskap om vannskader og årsakene til vannskadene er viktige

Skien kommune: Kjelleroversvømmelser med kommunalt ansvar
50
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Etter mange kjelleroversvømmelser i 2006 og 2007
startet i 2008 et omfattende og målrettet arbeid på avløpsnettet :

● Områder særlig utsatt kjelleroversvømmelser ble prioritert.
● I flere av områdene som ble rammet 22 – 23. juli 2011, er avløpsnettet
bygd om i årene 2012 – 2016.

Godt planlagte tiltak virker !
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Mange kommuner arbeider systematisk for å forebygge skader

Eksempler fra Notodden (planlagt etter byflommen i 2011)
pga. «byflommer».»

Avskjærende bekk på Notodden

«Flomgate» på Notodden
53

Kunnskap om vannskader og årsakene til vannskadene er viktige
Uten god kunnskap om vannskadene og om årsakene til disse, «mister vi grepet»:

Ansvar for skaden:

For å kunne fastsette et ansvar må det foreligge:
● Økonomisk tap
● Ansvarsgrunnlag: Skyldansvar eller ansvar uten skyld
● Årsakssammenheng mellom skaden og ansvarsgrunnlaget

Planlegging av skadeforebyggende tiltak:
● Uten god kunnskap om skadeårsaken
er det ikke mulig å sette inn de mest effektive,
forebyggende tiltak.
Utvikling av lover og forskrifter:
● Uten god kunnskap om sammenhengen mellom
landets samlede, økonomiske tap pga. skader
og de viktigste skadeårsakene,
er det vanskelig å utvikle et godt egnet regelverk.
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Takst-rapportene fra vannskader er viktige
for å kunne sette inn riktige, skadeforebyggende tiltak
Vannskadene beskrives og takseres av forsikringsselskapets representant.
Beskrivelsen skal også bidra til at ansvar for skaden kan fordeles.
Vannet i kjelleren kan komme fra
(1) hustaket,
(2) bakken utenfor bygningen,
(3) grunnen utenfor bygningen eller
(4) hovedavløpsledningen.
Vannet fra de forskjellige kilder har
forskjellig farge, lukt, innhold
av sand osv.
Vanndybden i kjelleren måles, og
vannkvaliteten beskrives.
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Takst-rapportene fra vannskader er viktige
for å kunne sette inn riktige, skadeforebyggende tiltak
Vannskadene beskrives og takseres av forsikringsselskapets representant.
Beskrivelsen skal også bidra til at ansvar for skaden kan fordeles.
Vannet i kjelleren kan komme fra
(1) taket, (2) bakken utenfor bygningen,
(3) grunnen utenfor bygningen eller
(4) hovedavløpsledningen.

Hvor kom dette klare vannet fra ?
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Takst-rapportene fra vannskader er viktige
for å kunne sette inn riktige, skadeforebyggende tiltak
Vannskadene beskrives og takseres av forsikringsselskapets representant.
Beskrivelsen skal også bidra til at ansvar for skaden kan fordeles.
Vannet i kjelleren kan komme fra
(1) taket,
(2) bakken utenfor bygningen,
(3) grunnen utenfor bygningen eller
(4) hovedavløpsledningen.
.

Noen ganger kan det ta litt tid
å få fastlagt årsaken.
Rørinspeksjon, prøving med røyk
eller prøving med fargestoff
kan være nødvendig.
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Takst-rapportene fra vannskader er viktige
for å kunne sette inn riktige, skadeforebyggende tiltak
Vannskadene beskrives og takseres av forsikringsselskapets representant.
Beskrivelsen skal også bidra til at ansvar for skaden kan fordeles.
Eksempel:
Vannet i kjelleren kan komme fra
(1) taket
hvis stikkledningen ikke har stor nok kapasitet
.

Eksempel:
Et stort hustak (200 m2)
En 110 mm PVC stikkledning
med 15 promille fall har
kapasitet om lag 6 liter/sekund.
10 mm regn på 5 minutter gir
om lag 7 liter/sekund.
Hvor strømmer differansen ?
Kan utvendige, tette flater
være koplet til stikkledningen ?
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Takst-rapportene fra vannskader er viktige
for å kunne sette inn riktige, skadeforebyggende tiltak
Vannskadene beskrives og takseres av forsikringsselskapets representant.
Beskrivelsen skal også bidra til at ansvar for skaden kan fordeles.
Takstrepresentanten kan komme med
forslag til skadeårsak,
men forslag uten begrunnelse har liten verdi.
Det viktigste er å beskrive skaden og
andre tekniske forhold knyttet til
vann og slam.
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Takst-rapportene fra vannskader er viktige
for å kunne sette inn riktige, skadeforebyggende tiltak
Vannskadene beskrives og takseres av forsikringsselskapets representant.
Beskrivelsen skal også bidra til at ansvar for skaden kan fordeles.
Hvis takstrepresentanten kommer til at tilbakeslaget
skyldes oppstuvning fra kommunal avløpsledning - uten at alternative årsaker er utredet,
er noen forsikringsselskaper lite villig til å vurdere
andre årsaker.
Dersom kommunen mener at
alternative årsaker er aktuelle,
bør kommunen foreslå og
eventuelt hjelpe til med tilleggsundersøkelser.
Det er viktig å finne den eller
de virkelige årsaken ( e ).
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Takst-rapportene fra vannskader er viktige
for å kunne sette inn riktige, skadeforebyggende tiltak

Det er viktig at den mest sannsynlige
årsaken til vannskaden blir funnet.
Hvis den mest sannsynlige årsaken
ikke blir funnet, kan det bli valgt feil
type forebyggende tiltak.
Resultatet kan bli nok en
kjelleroversvømmelse.
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Takst-rapportene fra vannskader er viktige
for å kunne sette inn riktige, skadeforebyggende tiltak
Vannskadene beskrives og takseres av forsikringsselskapets representant.
Beskrivelsen skal også bidra til at ansvar for skaden kan fordeles.
Hvis takstrepresentanten kommer til at tilbakeslaget
skyldes oppstuvning fra kommunal avløpsledning - uten at alternative årsaker er utredet,
er noen forsikringsselskaper lite villig til å vurdere
andre årsaker.
Forurensningsloven §59
«håndterer» muligheten for flere
årsaker.
Den først foreslåtte årsak har ikke
noe fortrinn.
Hvis forsikringsselskapet ikke er
villig til å vurdere andre årsaker,
så er det bare å avslå kravet
62
med hjemmel i §59.

Takst-rapportene fra vannskader er viktige
for å kunne sette inn riktige, skadeforebyggende tiltak

For kommunens avgjørelse i slike
saker som dette, gjelder ikke de
vanlige reglene for klagebehandling.

Eksempel:
Det er ikke klagenemdas oppgave
å avgjøre om årsaken til vann i
kjelleren er en stor takflate koplet
til en 100 mm stikkledning,
eller om andre årsaker er mer
sannsynlig.
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Takst-rapportene fra vannskader er viktige
for å kunne sette inn riktige, skadeforebyggende tiltak

Unngå at saksbehandlingen blir for
langvarig. For å unngå «ørkesløs»
saksbehandling, kan det kan da være
nødvendig å henvise enkelte saker til
rettsapparatet.

Hvis saken havner i retten,
er det viktig at sakens dokumenter
har en saklig stil.
Det er samfunnsøkonomisk bedre
å bruke noen ekstra kroner på å
finne årsaken til skaden enn på
inngå et for lettvint forlik.
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Hvor treffer denne bygen ?

Blir det skader ?
Et styrtregn over
Gjerpensdalen
i Skien 15. juli 2014.
Ingen skader !

Hva skjedde
i Brevik
24. august
1950 ?
150,3 mm regn
på 24 timer
Vi må ikke glemme de gamle flommene !
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Vi må ikke glemme fortidens flommer !
Eksempler på flombeskrivelser
NVE -Rapport nr 130-2015 Flommen i Notodden 24. juli 2011.
Nedbørfeltet består mest av skog, men det er også en god del tettbygd område.
Så det ligner ikke helt på våre felt.
Men det er interessant at regnet natt til 24. juli (50 – 60 mm på 4 timer ) utløste en så
stor flom. Det hadde regnet mye de siste ukene før 24. juli 2011.
Rapport nr 124-2015 Flom- og skredhendelsen Frida på Sørlandet 2012
Denne rapporten beskriver den kraftige flommen i blant annet Nedre Eiker
6. august 2012.
Det hadde regnet mye i flere uker før 6. august 2012.
Rapport nr. 3 – 2014 Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet
og Vestlandet
Kapittel 5 omtaler flommen i Drangedal og Notodden 6. august 2013.
Rapport nr. 134 – 2015 Dimensjonerende korttidsnedbør nedbør
Kapittel 3.2 gir tall for styrtregnet i Vigrestad 19. august 2015.
Nærmere beskrivelse finnes her https://www.youtube.com/watch?v=pl8AYogKvnI 66

Bedre statistikk er viktig, men nyskapning er like viktig

Idéer skapes hele tiden !
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