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Beregning avrenning og fordrøyningsbehov

• Beregning av dimensjonerende 

vannmengde 

– Rasjonell metode

– Nedbørskurve

– Gjentaksintervall

– Klimafaktor

– Konsentrasjonstid

• Beregning av avrenning for 

eksisterende og ny situasjon

– Type overflate og avrenningskoeffisient

– Areal

– Eventuelle spesielle forhold

• Beregning av fordrøyningsvolum

– Maksimal utløpsstrøm



Betingelser for å kunne infiltrere

Fire prinsipper

• Vannet må kunne trenge ned i bakken (infiltrasjonskapasitet)

• Det må være plass til vannet (avstand fra overflate til grunnvannsspeil)

• Det må være naturlig drenering av grunnvannet (nivåvariasjoner i grunnvann)

• Infiltrasjon oppstrøms må ikke føre til skader eller ulemper nedstrøms

Områder med lite potensiale for infiltrasjon

• Fjell

• Leirgrunn

Infiltrasjon frarådes

• Kvikkleire



Infiltrasjon kan splittes opp i flere aspekter

Avrenning

Avrenning på overflaten - overvann

Overflateinfiltrasjon

Transport av vann fra overflaten gjennom 

løsmasser til underliggende masser

Tømming

Infiltrasjon til grunnvannet der forholdene ligger til 

rette for dette – transport av vann fra stedlige 

masser til grunnvannet

Drenering til øvrig overvannssystem

En kombinasjon
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Regnbed - prinsipp
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Alma regnbed

Flomtopp forsinket 

med 15 min

Flomtopp redusert 

med 74%

50% tømt etter 

41 min
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Utvikling av Alma regnbed

Masteroppgave Anwei Sun

Masteroppgave Dennis Kliewer

Bacheloroppgave Mette Haugen

Innovasjon støttet av EU Horizon 2020 program BRIGAID



Vannbalanse regnbed

«Verktøy»

- Fordrøyningsvolum, innebygget

- Fordrøyningsvolum, oppbygging

- Vann til nytte

- Vekstmedie

Infiltrasjon

Utløp

Overløp

Nedbør

Tilrenning

FordampingPlantevekst Utnyttelse

Overflateavrenning



Eidsvollsgate – To ulike typer regnbed for 

håndtering av veivann

Type 321 – Innløp via sandfangType 321 – Innløp via regnbed



Vålandstun

• Entreprenøren Kolsnes

Maskin trengte hjelp til å få 

igangsettelsestillatelse

• Storm Aqua engasjert til å 

beregne kapasitet på regnbed 

og gi prosjekteringsinnspill

• Alma regnbed for taknedløp

• Spesialkonstruerte Alma 

regnbed i kombinasjon med 

stedsbygde regnbed



Stedsbygget og Alma regnbed i kombinasjon



AVATIUS – Kombinert vintertilpasset løsning for 

håndtering av overvann og vanning av trær


