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Bakgrunn
• Kommunene har stort sett orden på spillvannet 

etter en massiv oppgradering og myndighetskrav 
om rensing.

• Overvann stemoderlig behandlet i kommunene,
dimensjonerer overvannsanlegget «stort nok»

• Topografien i Møre og Romsdal gjør at vi har få 
steder der overvann på avveie kan gjøre store 
skader.

• Ny utbygging høyere opp mot marka, ovenfor 
gammel bebyggelse gjør at alle rør og ledninger 
nedstrøms er underdimensjonerte.



Bakgrunn
• Stadig mer fortetting gjør at avrenning fra flater 

blir større og skjer raskere. (Der det før var store 
hager, er det nå blitt «småblokkbebyggelse» og 
asfaltjungel.)

• Vi ser at bransjen har kunnskap om 
overvannshåndtering, men så lenge ikke 
kommunene setter krav, velges enkleste løsning.

• Men hvordan skal vi sette krav til påslipp ?

• og hvilke krav skal vi sette ?



(Re)etablering
av

Nedbørsmåler



Behov for nedbørsmåling ?
• Meteorologisk institutt har hatt nedbørsmålere

ute i lang tid. Her finnes ulike metoder for å 
hente ut data, f.eks. eKlima, eller «værbutikken» 
(sistnevnte er en betaltjeneste)

• Her kan du skrive ut IVF-kurver for ditt område, 
eller nærliggende område.

• Fagmiljøet mener likevel at disse kurvene ikke er 
representative for dagens nedbørshendelser, 
som er mer intense enn kurvene viser, de gir 
oftest et snitt over mange år.



Behov for nedbørsmåling ?
• Derfor opereres det med klimafaktor, den 

varierer fra 1,2 – 2,0 fra sted til sted, flere har 
innført egen klimafaktor som er høyere enn 2,0.

• En nedbørshendelse 1. august 1986 skulle sette 
Molde og målestasjon 62290 – Nøisomhed på
Norgeskartet for ekstremnedbør.

• Nedbøren traff måleren midt på, og regnværet 
ble ansett som et 200-års regn, og gav oss 
følgende IVF-kurve:



Behov for nedbørsmåling ?



Behov for nedbørsmåling ?
• Denne kurven har nesten 10-doblet skalaen 

langs Y-aksen i forhold til tidligere kurver.

• På et kurs i overvannsteknologi på NTNU ble 
kursansvarlig interessert i å få vite mer om 
denne kurven, som de kun hadde hørt rykter om.
( kurset anbefales for øvrig !! )

• Han mente at denne var mer representativ for 
dagnes nedbørshendelser enn de fleste andre 
kurvene du får generert via meteorologisk 
institutt (eKlima)



Behov for nedbørsmåling ?
• Det medfører at vi i Molde nå dimensjonerer 

etter dette kurvesettet, men da uten klimafaktor.

• Flere andre kommuner i nærområdet, og ellers i 
landet har spurt om de kunne få kurven vår.

• Ut fra tidsforløpet på målingen tilbake i 1986, ser 
vi at i løpet av de 12 første minuttene, kom over 
90 % av nedbøren den timen.

• Derfor har vi tatt utgangspunkt i et 20-års regn 
med 12 minutters varighet ved dimensjonering:



Behov for nedbørsmåling ?



Behov for nedbørsmåling ?
• Det gir oss en spesifikk avrenning på 

ca. 325 l/s · ha, eller…

at 32,5 l/s treffer en normal eneboligtomt.

• …. og skal oftest videre direkte til rørnettet.

• Det krever at vi tenker nytt !!



Behov for nedbørsmåling ?
• I Molde har vi nedbørsmåler plassert ved 

drikkevannskilden i Moldedalen, noe som 
kanskje ikke er representativt for byen.

• Derfor svevde ideen om en nedbørsmåler
plassert ved avløpsrenseanlegget, RA2, på 
Nøisomhed, nede ved fjorden.

• Etter en noe trang fødsel, er måleren nå på 
plass, og met.no samler inn data, som 
videreføres på det gamle målepunktet.



Behov for nedbørsmåling ?
• Måleren er en Lambecht 15188, vippepluviograf, 

med en nøyaktighet på ned til 0,1 mm pr. 
registrering. ( 2,0 cm³ stor «målebøtte» )

• Plasseringen var gjort med tanke på nærhet til et 
eksisterende VA-anlegg, med strøm og signal, 
og mulighet til å enkelt hente inn data.

• Kart, bilder og beskrivelser ble oversendt 
meteorologisk institutt, som godkjente måler og 
plassering.

• Måleren er levert av Scanmatic.



Behov for nedbørsmåling ?



Behov for nedbørsmåling ?



Behov for nedbørsmåling ?
• Behov for korrekte nedbørsdata som inndata og 

til kalibrering av avløpsmodellen (Mike Urban), 
gjør nedbørsmåleren til en viktig brikke.

• Det vi så sist vi kalibrerte modellen, var at det 
var store lokale variasjoner i nedbørsmengdene.

• Da hadde vi 3 målere ute, på 3 forskjellige 
steder i byen.



Avløpsmodellering
ved bruk av
Mike Urban



Avløpsmodellering i Mike Urban
• Bakgrunnen til at vi valgte å gå for modellering 

av avløpsnettet var krav fra SFT (den gang) om 
å måle eller beregne overløpsutslipp fra nettet.

• Via modell kunne vi få et godt bilde av hva som 
skjer i rørnettet, vi kunne kartlegge overløp, og
finne ut hvilke overløp det gir mest gevinst å 
sanere.

• Vi bruker også modellen for å kartlegge hvor i 
nettet flaskehalsene finnes, og så kan vi «skifte 
ut» ledninger med underkapasitet på PC før vi 
gjør jobben ute.



Avløpsmodellering i Mike Urban
• Vi ønsket å bygge opp kompetanse på 

modellering selv.

• Mike Urban, levert av DHI ble valgt, da dette var 
delvis integrert mot GeminiVA. (Mike Urban var
kjent under navnet Mouse tilbake i 2001)

• Samarbeidsprosjekt med NorConsult, som 
tilbydde tjenester fra DHI den gang, og der vi var 
mye involvert selv.

• DHI, med Thomas Eidsmo, startet eget kontor i 
Norge rett etterpå.



Avløpsmodellering i Mike Urban
• Tilbake i 2001 laget vi en svært forenklet modell.

• Dette fordi at selv om modellen var svært 
forenklet, tok selve simuleringen lang tid, fordi 
datakraften var mye dårligere enn i dag.

• Områder med godt fungerende separatsystem 
ble forenklet til en enkelt input i nettet.

• Overvannsystemet ble ikke vurdert i det hele tatt 
den gangen. Overvann var kun sett på som en 
forstyrrelse i kloakknettet.



Avløpsmodellering i Mike Urban
• I årene som fulgte etter at den første modellen 

var ferdigstilt, ble oppdateringer gjort ved at 
endringer i rørnettet grunnet sanering/separering 
ble lagt inn.

• Enkelt forklart ble områder med nytt 
separatsystem friskmeldt i forhold til innlekking 
av regnvann / overflatevann.

• Enkle simuleringer for å sjekke kapasiteten i 
avløpsnettet kjørte vi selv.



Avløpsmodellering i Mike Urban
• Det er også enkelt å opprette en liten modell for 

et avgrenset område, f.eks et nytt boligfelt. 

• Etter hvert ble det mer og mer aktuelt å se på 
overvannsavrenning. Dette ble realistisk på 
grunn av god måleperiode da modellen først ble 
etablert.

• Vi hadde 3 nedbørsmålere, og 11 
vannføringsmålere plassert ut i byområdet. 



Avløpsmodellering i Mike Urban
• I forbindelse med KOSTRA-rapportering, ble 

DHI brukt for å kjøre langtidssimulering, med 
varighet på et år. (Det var for krevende å kjøre 
selv med den gangs enkle datamaskiner.)

• Det resulterte i tabeller som viste de verste 
overløpsutslippene, vurdert ut i fra antall 
hendelser, varighet og forurensningsmengde 
(fosfor) tilført bekker og elver, eller ut i naturen.

• Langtidssimulering vil også gi en pekepinn på
hvor det er gunstig å sette inn ressurser på å få 
separert overvann fra kloakken.



Mike Urban
- - -

2nd edition…



Mike Urban – 2nd edition…
• Etter hvert viste det seg at oppdatering av den 

«gamle» forenklede modellen ikke var 
tilstrekkelig.

• Der var det heller ikke mulig å modellere nett 
med mer enn 1000 ledninger.

• Etterhvert som det ble mer fokus på overvann, 
så at vi også burde legge inn overvanns-
systemet i modellen.



Mike Urban – 2nd edition…
• Vi oppgraderte til «Metropol» der du kan ha 

ubegrensede antall ledninger og kummer inn i 
modellen.

• For ca. 2 år siden, eksporterte jeg hele 
GeminiVA basen til Mike Urban. Viktig å velge ut 
riktige kummer og ledninger i GeminiVA.

• Det vil si, kommunale rør i hovednettet, ikke 
stikkledninger. All filtrering gjøres ved å sette 
opp et kartlag i GeminiVA skreddersydd for 
eksport til Mike Urban.



Mike Urban – 2nd edition…



Mike Urban – 2nd edition…
• Modellen inneholdt da ca. 33.000 ledninger og 

11.000 kummer.



Mike Urban – 2nd edition…
• Men det er her arbeidet begynner.
• Feil og mangler i GeminiVA medfører at 

importen til Mike Urban blir ufullstendig.

• Mangler f.eks. «Nettype»
(hovednett, stikklednings-
nett, fordelingsnett) i
GeminiVA, vises ikke
ledningene i modellen. 

• Andre kritiske faktorer er
at ledningshøyder mangler.



Mike Urban – 2nd edition…



Mike Urban – 2nd edition…



Mike Urban – 2nd edition…
• Nyeste versjonen av Mike Urban gjør det 

imidlertid enkelt å legge inn nye delområder i 
eksisterende modell.

• Enkleste er da å eksportere «det du ser» i 
GeminiVA og importere på nytt i Mike Urban.

• Du kan også se på enkelte mindre områder av 
modellen rette opp alle feil der, samt kjøre 
simuleringer av delområder av modellen.

• Etterpå kan du sy den sammen med den 
komplette modellen.



Mike Urban – 2nd edition…
• MU må ha «kum» i begge ender av en ledning.

• Dette mangler ofte i GeminiVA, og lager Mike 
Urban et punkt, uten data.

• Disse må redigeres eller slettes før simulering 
kan kjøres.



Mike Urban – 2nd edition…
• Det som volder mest arbeid, er imidlertid 

kumstrekk som består av 2 eller flere 
ledningsbiter, eller såkalte SID’er.

• Dette skjer gjerne når et anlegg avsluttes, og det 
legges ut en rørlengde f. eks. i 2001, der vi 
tenker å fortsette i 2010. Gjerne med samme 
material og dimensjon, men forskjellig leggeår.

• I GeminiVA ser det fint ut:



Mike Urban – 2nd edition…



Mike Urban – 2nd edition…



Mike Urban – 2nd edition…
• Men i Mike Urban blir det slik når du tar opp et 

lengdeprofil: Punktet mellom de 2 SID’ene har
ingen data, altså høyde 0.



Mike Urban – 2nd edition…
• I tillegg mangler mange ledninger høyder, og 

nesten alle kummer mangler bunn, det vil si at 
kumbunn blir satt lik 0

• Dersom kummen ligger på kote 220, og har en 
diameter på 1,60, vil det si at du får et volum 
under ledningen på 0,8² x 3,14 x ca. 218 m
= 438 m³

• Et fordrøyningsvolum mange «ville drept for» 
for å få til i avløpsnettet ….

• Ikke ment slik, men modellen tolker det slik.



Praktisk nytte
av

Mike Urban



Praktisk nytte av Mike Urban
• Ser vi på et område, der vi i modellen har 

problemer når vi simulerer et kraftig regn, kan vi 
enkelt bruke modellen til å finne ut hvor 
flaskehalsen er.

• Her viser vi et profil med et kraftig nedbør, som 
viser at trykklinjen i avløpsvannet ligger over 
bakken.



Praktisk nytte av Mike Urban



Praktisk nytte av Mike Urban



Praktisk nytte av Mike Urban
• Ved å legge inn en dimensjon større der vi 

«tror» at problemet ligger, kan vi kjøre modellen 
på nytt, og se om resultatet endrer seg.

• Her gikk vi opp fra 315 mm PVC til 400 mm 
PVC, og trykklinjen falt helt ned i røret.



Praktisk nytte av Mike Urban



Praktisk nytte av Mike Urban
• Ellers er det enkelt å lage en forenklet liten 

modell der det skal f.eks. bygges nytt boligfelt.

• Det viser seg at overvannsmengdene er 
betydelig større enn om vi regner manuelt.

• Derfor bruker vi IVF-kurven som er betraktelig 
oppjustert i forhold til tidligere, og i forhold til 
våre nabokommuner.



Praktisk nytte av Mike Urban



Praktisk nytte av Mike Urban
• Det finns dager jeg angrer på at jeg eksporterte 

hele GeminiVA – basen til Mike Urban, når jeg 
ser arbeidsmengden med å få til en oppegående 
modell.

• Men gevinsten når den først er på plass, er stor i 
sammenligning til tradisjonelle beregninger.



Overvannshåndtering
i

Molde kommune



Overvannshåndtering i Molde
• I Molde Vann og Avløp KF er vi i ferd med å 

etablere ei arbeidsgruppe som skal se på 
overvannshåndtering i kommunen.

• Arbeidet pr. nå er innsamling av data, regler og 
retningslinjer. (Samt å se litt på hva andre 
kommuner i Norge og i Sverige har gjort)

• Målet er å få til retningslinjer for overvanns-
håndtering i kommunen som omfatter alt fra 
overordnede planer (kommuneplaner, 
reguleringsplaner) ned til detaljplaner.



Overvannshåndtering i Molde
• Vi ønsker i tillegg å ha et sett forskrifter / normer 

som gir oss anledning til å regulere påslippet til
overvannsnettet, og i tillegg at alle utbyggere 
skal bli behandlet likt.

• Vi har anledning gjennom forurensningsloven å 
begrense / regulere påslipp til spillvannsnettet, 
men overvannsnettet har liksom «blitt glemt», 
selv om regelverket også omfatter overvann.



Overvannshåndtering i Molde
• Dette har vi nå begynt å bruke (sammen med 

Mike Urban) for å «oppdra» konsulenter med 
tanke på å komme med kreative løsninger på 
hvordan overvann kan infiltreres og/eller 
fordrøyes.

• Vi foreslår vanligvis ikke løsninger, men setter 
begrensning i liter/sekund for hvor mye 
overvann som kan slippes på i de forskjellige 
punkter i nettet der de har tenkt å koble seg til.



Overvannshåndtering i Molde
Årølia / Jordbærvegen:

• Fordrøyningsbasseng i sprengtstein under 
parkeringsplass.

• Lagt fiberduk rundt hele «bassenget», 
sandfangkum på innløpet, fordelt på 3 rør i selve 
bassenget

• MFT-regulator på utløpet, som slipper inn maks 
15 l/s til kommunalt overvannsnett.



Overvannshåndtering i Molde
Romsdal VGS: 

• Går opp fra 315 mm til 800 mm over et strekning 
på ca. 80 m. Forskjellen i dimensjon gir et 
fordrøyningsvolum å ca 35 m³, noe som kan 
holde igjen toppen i et kraftig regnskyll i 3-4
minutter.

• Siden ledningsgrøfta også inneholder 
Vannledning og Spillvannsledning, blir 
kostnaden pga. forskjell i dimensjon relativt lav.

• Sikres med overløp i utløpskum til bekk.



Overvannshåndtering i Molde
Studentboliger Kvam: 

• Klarte ikke å få takvann + drensvann fra den ene 
blokka til avløpsnettet.

• Etter forslag fra oss, laget entreprenøren 
«naturlige» grøfter fylt med pukk/singel mellom 
blokka og gangsti ved blokka der takvannet 
renner ned og infiltrerer i grunnen

• Blir det for mye vann, stiger det opp, renner over
gangvegen og ut i terrenget nedenfor blokka.



Overvannshåndtering i Molde
• Vi har også kommet mer med i reguleringsplan-

arbeidet, ved at vi kommer med i prosjektene på 
et tidlig tidspunkt.

• Da har vi anledning til bruke stigning/fall i 
vegnettet, grøntkorridorer m.m. til å lede vannet 
til bekker / elver som har kapasitet til dette.

• Når en tegner inn for eksempel en lekeplass 
eller en parkeringsplass, kan disse enkelt 
bygges slik at de kan fungere som et reservoar 
for overvann ved ekstreme nedbørsmengder.



Overvannshåndtering i Molde
• men …

• Innenfor egne rekker, har kommunen en vei å 
gå med tanke håndtering av overvann når det 
bygges veganlegg.

• Tradisjonelt bygges rabatter mellom veg og 
gangveg, midtrabatter o.l. med kantstein og 
overhøyde.



Overvannshåndtering i Molde
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Overvannshåndtering i Molde
• Tenk deg arealet på neste bilde.

• Bygget opp med 16 cm høy kantstein og 
overhøyde på plena.

• Tenk at du senket nivået til 40 cm under 
gatenivå, gjerne med kantstein, men lag åpne 
rom / slisser der vannet kan renne ned.

• Arealet er ca. 1140 m², og x 0,4 m³ vann / m²
blir det ca. 460 m³

• Billigere enn nedgravd tank ????



Overvannshåndtering i Molde



Overvannshåndtering i Molde
• Og la oss si at du graver bort hele arealet, 

legger duk, og fyller det med drenerende masser 
i 1,5 – 2 m dybde. God Infiltrasjon ???

• Og ligger det i et område der overvann i dagen 
kan gjøre skade, kan du legge inn et 
oppsamlingssystem med rillerør høyt oppe i 
fyllinga, slik at vann som ikke infiltrerer går til 
overvannssystemet.

• Kan gi en reduksjon i vann til tradisjonelt 
overvannssystem på 75 – 90 %



Overvannshåndtering i Molde
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Overvannshåndtering i Molde
• En tradisjonell måte å planlegge bysentrum:



Overvannshåndtering i Molde
Trærne er heldig 
dersom de får en liten 
skvett av en tilfeldig 
forbipasserende en 
lørdagskveld. 

Etter 8 pils…

Ikke rart dette skjer…



Noen eksempler



Noen eksempler



Noen eksempler



Noen eksempler
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Noen eksempler



Overvannshåndtering i Molde
• Ellers er det etter hvert utarbeidet mange 

veiledere i overvannshåndtering, blant annet:

– Norsk Vann Rapport 162/2008
«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering»

– NVE’s rapport 3/2013 «Anlegging av Regnbed»


