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«Menneskets største 
inngripen i det naturlige 
hydrologiske kretsløp er 

etablering av tette 
flater»
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- Sveinn T. Thorolfsson, NTNU







URBANISERING
• Etablering av tette flater
• Redusert vegetasjon
• Bortleding av vann i rør



2006



2017





Q = C    I    A*

Vannføring

Avrenningskoeffisient

Nedbørintensitet Areal

*



Klimaendringer VS 
Urbanisering
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Urbanisering
A: 5 ha
Endring: 400%
Qdim økning : 560 l/s

Klimaendringer
A: 30 ha
Endring: 40%
Qdim økning : 670 l/s





Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, ledes bort i eget avløp til vassdrag eller 
fordrøyes, og må ikke tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen.

Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig 
overvannshåndtering.

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende våtmarker og 
naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom 
andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

Bestemmelse om løsninger for overvann, vannforsyning og avløp:

Krav om kartlegging av flomveier l Krav om VA-rammeplan l Krav om at overvannsbelastningen på avløpsnettet 
ikke kan øke som følge av tiltaket l Naturbaserte løsninger for overvannshåndtering legges til grunn 

Retningslinje om blågrønn faktor

Legger til grunn fastsetting av konkrete krav til BGF i områdeplaner l Minimumsnorm for BGF



Klimafaktor: 1,2

Avrenningskoeffisienter
Før Nå





Kombinerte løsninger: Oversvømmelsesareal



Kilde: Rambøll







Madla-Revheim
«Et urbant byområde»

 Ca 4000 boliger
 Barneskole
 Barnehager
 Sykehjem
 Lokalsenter med 

handel, service og 
næring

 Idrettsanlegg med 
administrasjonsbygg 

780 dekar



Madla-Revheim
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 Sentral blågrønn struktur 
lagt til grunn for planen 

 Åpne overvannsløsninger i 
hvert delfelt

 Sentral overvann- og 
flomhåndtering i 
grøntsrtrukturen

 Vegetasjon og permeable 
flater (BGF)

 Legges til rette for åpning 
av Revheimskanalen



SUS2023
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Løsninger:
• Overvannsledninger dimensjonert 

for 200årsregn
• «Vannvei øst»
• Ny kanal til Hafrsfjord
• Hensynssone for flomhåndtering
• Blågrønne tiltak i området



Aurikkelstien

Kilde: Jadarhus

Løsninger:
• Fordrøyningsmagasin for boliger 
• Regnbed for veier og fellesareal
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