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Overvann i Trondheim. Hva skal 
framtidas avløpssystemer håndtere? 

Birgitte Gisvold Johannessen  Klimatilpasningsdagene i Sandnes 24.09.2019 



Hovedplan avløp og vannmiljø 
 Kartlegge hva som er de kritiske og 

utfordrende situasjonene for 
avløpssystemet (inkludert 
overvannssystemet)  

 Revidere og oppdatere 
dimensjoneringsgrunnlaget 

 IVF statistikk 

 Klimafaktorer 

 Sesongvariasjoner 

 Bruke kunnskapen til strategier og tiltak i 
hovedplan 



Hva er de kritiske hendelsene 
for avløpssystemet og når 
forekommer disse? 

 Overløpsdrift 

 Kjelleroversvømmelser 

 Overflateflommer 

 Flomanalyser mindre nedbørsfelt 



Overløpsdrift 

 Mest overløpsdrift i månedene desember og mars 
 kombinert regn og  snøsmelting og regn på frossen mark 

 lange varigheter  

 Hyppige hendelser (lave returperioder) 

 Minst overløpsdrift i perioden mai, juni og juli.  
Foto: Svein Torolfsson 



Kjelleroversvømmelser 
Dato  Regn hendelse, max Registrerte 

skader 
Sted 
 

17.12.2003 6 mm på 5 min 
(RP25) 

1 tett avløp 
2 vann i kjeller 

 
 

21.09.2004 51 mm på 12 t 
(RP50) 

3 tette avløp 
4 vann i kjeller 

 
 

06.07.2006 7 mm på 15 min 
(RP5) 

1 tett sluk  
 

18.07.2007 30 mm på 3 t  
42 mm på 6 t 
(RP100) 

4 vann i kjeller  
 

29.07.2007 Langvarig med topp 
13 mm på 30 min 
(RP100) 

Ca 150 
registrerte 
skadesteder 

Nardo 

13.07.2007 Intens byge 17 mm 
på 20 min (RP100) 

87 registrerte 
skadesteder 

Nardo 

28.08.2008 10 mm på 15 min 
(RP50) 

4 vann i kjeller  
 

20.07.2009 78 mm på 1 d 
(RP200) 

4 vann i kjeller  
 

12.08.2013 53 mm på 1 d (RP10) Antall usikkert Romulslia 

13.08.2014 Intens byge 21 mm 
på 20 min (RP200) 

30 registrerte 
skadesteder 

Lade 

 

 

 

 Perioden juli til 
september 

 Høye gjenntaks-
intervall > 20 års 
RP 

 Hendelser med 
kort varighet 

Kilder: Gemini Melding og Forsikringsskadedata 



Overflateflommer 
Flere av de største hendelsene 

med betydelige skader har 
vært forårsaket av en 
kombinasjon av nedbør og 
snøsmelting 

Foto: Adresseavisen Mars 1997 



Flomanalyser 
Kan flomanalyser fra mindre nedbørsfelt i utmark gi 

kunnskap om avrenningsfaktorer ved flomhendelser? 

• De fleste 
hendelsene knyttet 
til kombinasjon av 
nedbør og 
snøsmelting 

 

Avrenningskoeffisient 
økte ved: 

• Minkende 
feltstørrelse 

• Økende 
regnvarighet 

• Vinter vs sommer 

 

 

Basert på data fra år 1972 og > 5 år RP 

sammenholdt med nedbør ved Risvollan (NB 

nedbør målt 13 km unna) 



Er gjeldende IVF-kurver representative? 

 VA-norm – gjeldende IVF-kurve (1967-2009) 

 

 

 

 
 

 Har nedbøren blitt mer intens? 

 Representerer målestasjonen den geografiske 
fordelingen av nedbør i kommunen? 

 Er det store sesongvariasjoner 



 Har nedbøren blitt mer intens? 

 Representerer målestasjonen vi benytter i dag den 
geografiske fordelingen av nedbør i kommunen? 



Har nedbøren blitt mer intens? 

Observert økning 
(2002-12+2018) 

(1967-2009) 
1.2 -1.4 



Geografisk variasjon 
Max 
observert 
(mm) 

Varighet (min) 

Perioden 2004-
2016 5 15 30 60 360 1440 

Sverresborg 9 12 16 20 44 71 

Saupstad 8 14 19 29 34 74 

Voll 8 10 12 14 42 73 

Risvollan 11 13 13 16 37 78 

Ranheim 8 10 13 16 38 65 

Lade 10 21 29 33 39 56 



Sesongvariasjoner og nedbør 

 Hendelser med kort varighet er konsentrert på sommerhalvåret 

 Hendelser med lang varighet kan også forekomme på vinteren. 

Basert på de to høyeste observasjonene årlig, fra alle stasjoner i perioden 2006-2016 



Sesongvariasjoner og nedbør 

 Hendelser med kort varighet er konsentrert på sommerhalvåret 

 Hendelser med lang varighet kan også forekomme på vinteren. 

Basert på alle observasjonene, fra alle stasjoner i Trondheim 



Sesongvariasjoner på døgnnedbør 

 34 år med data på 
døgnnedbør, vektbasert 
metode (Geonor) 

 Døgnnedbør 
vinter/årsverdier. 

 Faktor 0.63-0.69 (0.65 for 
25 år RP) 

 

 



Klimafaktor – nasjonale anbefalinger 

 Bruk faktor 1.3-1.5 

 Husk referanseperioden som er (1971-2000) 



Klimafaktor – regionale anbefalinger 

 Bruk faktor 1.2 på 
døgnbasis 

 Bruk faktor 1.4 på 
varighet kortere enn 3 
timer 

 Husk referanseperioden 
som er (1971-2000) 



Klimafaktor – framskrivninger korttid 

IVF for framtidige 

utslippsscenario for Risvollan 

Regionale klimamodeller for 

10 framtidige utslipps 

scenario (RCP 8.5) 

Observasjoner Risvollan fra 

perioden 1986-2017 og IVF 

kurver basert på disse 

Regionale klimamodeller 

(1*1 km/ 1 døgn oppløsning) 

Dette gir klimafaktor 

for  Risvollan 

 

 2071-2100 

1986-2017 

 

1.0-1.5, median 1.2  

 



Så hva skal vi bygge for å håndtere? 
 Kortvarig intens nedbør som kommer om 

sommeren. 
 Nye IVF kurver 

 Klimafaktor, men hvilken? 

 Natur og overflatebasert overvannshåndtering fungerer godt  

 Langvarig nedbør kombinert med snø og frost 
 Nye IVF kurver, nedjustert for lavere vinternedbør 

 Klimafaktor, men hvilken? 

 Bør vi øke avrenningskoeffisientene? 

 Volumer for fordrøyning og sikre flomveger 

 Det uforutsette 
 Holde bekker åpne 

 Sikre flomveger 


