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For å bygge en bærekraftig og klimarobust by er man avhengig av at 

en rekke aktører – kommunale ledere, vann- og avløpsmyndigheter, 

byplanleggere, landskapsarkitekter, ingeniører, innovatører og 

innbyggerne selv – kommer sammen og tenker nye, grønne tanker. 

Det trengs et godt samarbeid, og man må sette av den tiden og 

de ressursene som skal til. En viktig del av omleggingen til en 

bærekraftig og klimarobust by er utbyggingen av en integrert 

infrastruktur for overvannshåndtering som gjør byen i stand til å 

håndtere økte nedbørsmengder som følge av klimaendringene. I 

denne hvitboken skal vi se på hvordan og hvorfor nedbørsmønstrene 

i Europa endrer seg så dramatisk, og vise hvor viktig det er at 

kommunene identifiserer risikofaktorene knyttet til kraftig nedbør 

og utvikler praktiske tiltak («best management practices», «BMP-

er») som kan bidra til å redusere risikoen. 

Tradisjonelt har urban overvannshåndtering bare handlet om å lede 

bort vannet – og dermed om å velge en egnet dreneringsløsning. 

I tenker man mer helhetlig – og bruker fordrøynings- og 

infiltrasjonssystemer (ulike typer buffermagasiner under bakken) 

og systemer for tilbakeholding av vann (bassenger og andre anlegg 

over bakken) for å forsinke og lagre overvannsavrenningen. I 

denne rapporten skal vi vise hvilken sentral rolle ingeniørarbeid og 

innovasjon spiller i arbeidet med å designe og utvikle bærekraftige 

overvannshåndteringsløsninger, og hvorfor overvannshåndtering 

er en integrert del av byplanleggingen. 

Moderne overvannshåndtering krever at alle relevante aktører og 

berørte parter – fra kommunale ledere, planleggere, utbyggere, 

ingeniører, teknologipartnere og tankeledere til berørte 

lokalsamfunn – kommer sammen og utvikler en integrert og 

holistisk kommunal infrastruktur. Det må en hel bevegelse til for 

å gjøre byen klimarobust. Europa har inntatt en ledende rolle når 

det gjelder å bygge robuste byer som er i stand til å håndtere 

virkningene av klimaendringene. Og Wavin, med sin omfattende 

kunnskap og ekspertise innen overvannshåndtering, er en viktig 

aktør i dette bærekraftsarbeidet. Det er ikke noen tvil om at 

utfordringene er mange. Men det er heller ikke noen tvil om at 

løsningene er gjennomførbare, bærekraftige og verdig et kontinent 

som bryr seg om sine innbyggere, sine byer og miljøet. 

1. Sammendrag
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Klimaendringene endrer nedbørsmønstrene overalt i Europa – 

og i hele resten av verden. Regnskyllene og flommene blir flere 

og mer alvorlige fra år til år. De siste årene har slutten av mai 

/ begynnelsen av juni markert begynnelsen på flomsesongen. 

Europeerne har innsett at de må innrette seg etter en ny 

normalsituasjon med kraftige regnskyll, flom og kaos (i form 

av stengte veier, skadde biler, strømbrudd osv.). Kommunenes 

vann- og avløpsinfrastruktur, som allerede er under press etter 

tiår med underinvestering og aldring, står nå overfor en rekke nye 

utfordringer som følge av klimaendringer, stigende innbyggertall 

og aldrende drenerings- og avløpssystemer som ikke er i stand 

til å håndtere de nedbørsmengdene vi ser i dag. Likevel er det 

mange kommuner – og sentrale myndigheter – som ennå ikke tar 

hensyn til disse faktorene når de utformer politikk og planlegger 

for framtiden. Beslutningene som tas, tas gjerne på grunnlag av 

historiske data og uten at man tar hensyn til truslene som raskt 

stigende globale temperaturer innebærer. Grundig, klimaorientert 

planlegging, derimot, kan gjøre en by mer robust. FNs klimapanel 

definerer robusthet, i denne sammenhengen, som «en bys evne 

til å forfølge sine målsettinger for sosial, økologisk og økonomisk 

utvikling og vekst samtidig som den håndterer klimarisikoene på 

en slik måte at den skaper og opprettholder en bærekraftig by 

som ikke bare er i stand til å tilpasse seg klimaendringene, men 

som også kan omgå dem.» Robusthet har også å gjøre med evnen 

til å hente seg inn igjen etter en ekstrem hendelse og å sikre at 

viktig infrastruktur fungerer. Hvor klimarobuste framtidens byer 

blir, avhenger av hva politikere, kommunale etater, innovatører og 

innbyggere foretar seg i dag.

2. Innledning 
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Praktiske tiltak i form av såkalte «best management practices», eller 

«BMP-er», kan bidra til å løse problemer knyttet til vannkvalitet, 

vannressurser, urban flom og bærekraftig overvannshåndtering 

i urbane områder. De senere årene har byplanleggerne støtt på 

problemer når de har skullet velge tiltak mot problemer knyttet 

til overvann. Kriteriene de har brukt så langt, har vært basert på 

flomvolumer og er ikke lenger tilstrekkelige når man skal velge 

dreneringsløsning. Tiden er inne for å gå bort fra tanken om at 

vannet skal ledes bort og demmes opp for, og isteden bruke et mer 

helhetlig sett kriterier når man skal evaluere og måle bærekraften ved 

urbane dreneringsprosjekter. Det må brukes både ikke-strukturelle 

og strukturelle tiltak (som grønne tak, gjennomtrengelige dekker, 

infiltrasjonsgrøfter, bioretensjonsanlegg, fordrøyningsbassenger og 

bærekraftige fordrøynings- og infiltrasjonskassetter). Økningen 

i forekomsten av urban flom har fått byplanleggerne til å se 

nærmere på «robusthet» som nøkkelfaktor når de skal vurdere (og 

bekrefte) bærekraften ved BMP-prosjekter. Begrepene robusthet og 

bærekraft har blitt svært sammenflettet. Den viktigste bidragsyteren 

til klimarobusthet er arbeidet med å sikre at innbyggerne får 

informasjon, og at det blir mulig og attraktivt for dem å delta i 

byplanleggingen – og gå i spissen for effektive blågrønne tiltak som 

lokalsamfunnet har nytte av, både som samfunn og i økonomisk 

forstand.

Urban flom – 

årsakene

Urban flom oppstår når vannet strømmer inn i byen raskere 

enn det ledes bort, absorberes av jorden eller transporteres 

til kunstige sjøer eller magasiner. Det er fire årsaker til urban 

flom:

#1 Pluviale flommer – Lokal nedbørsavrenning hoper 

seg opp som følge av utilstrekkelig drenering og 

bufferkapasitet.

#2 Elveflommer – Elver går over sine bredder som følge av 

manglende kapasitet til å lede bort nedbør eller vann fra 

snøsmelting i tilsigsområdet; elveflommer kan ramme 

hele regioner, og de kan være grenseoverskridende.

#3 Kystflommer – Kraftig vind skaper stormflo, og 

kystnære områder oversvømmes.

#4 4. Grunnvannsflommer – Grunnvann er vann som 

ligger oppsamlet eller strømmer i sprekker og hulrom 

under bakken, det være seg i løsmasser eller fjell. Ved 

regn eller snøsmelting øker grunnvannsstanden, og 

man kan få grunnvannsflom.

Det har vært en dramatisk økning i forekomsten av kraftige 

regnskyll i Europa de senere årene. I denne publikasjonen skal 

vi se på hvordan bærekraftig urban overvannshåndtering kan 

bidra til å redusere konsekvensene av slike regnskyll i byer og 

inngå som en sentral del av planleggingen av klimarobuste 

lokalsamfunn.

Styrtregn i Paris

«Best management practices»  
– mer enn bortledning og oppdemming
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3. Utfordringene
Pluviale flommer har blitt en urban krise

Overvann er vann som renner av på bakken ved nedbør eller 

snøsmelting. Hvis overvannet ikke trenger ned i grunnen – som 

følge av hindringer som asfaltdekker, brolegninger og tak – renner 

det først ut i dreneringssystemet (avløpsnettet). Hvis det er for mye 

vann til at dreneringssystemet kan lede det bort, renner vannet ut i 

gatene og – i verste fall – inn i bygninger og boliger. Det renner også 

ut i bekker, elver og vann i nærheten – og forårsaker dermed flom 

og erosjon. Avrenningen av overvann blir en helse- og miljøtrussel 

når vannet tar med slike forurensende stoffer som man ofte finner 

på bakken i bebygde områder (olje, fett, sedimenter, bakterier, 

plantevernmidler osv.).

En urban flom som følge av kraftig nedbør kan raskt eskalere 

til en fullskala krise for hele byen. Strømbrudd, trafikkstans, 

virksomhetsavbrudd og urent vann er bare noen av problemene som 

kan skape kaos i en by. Kostnadene (skade på bygninger, kjøretøyer, 

inventar, infrastruktur, tap av inntekt) blir astronomiske. For å sette 

det i perspektiv: 2012 ble tidenes mest regntunge år i Storbritannia. 

Da falt det til sammen 1330,7 mm regn, og kostnadene for landets 

økonomi ble på 600 millioner pund. Jordbruket ble hardest rammet 

– her var kostnadene på til sammen 1,3 milliarder pund, ifølge 

bondeorganisasjonen NFU. Et år senere ble Storbritannia herjet 

av kraftige vinterstormer, som varte fra desember 2013 til januar 

2014, og som førte til strømbrudd og store forstyrrelser i trafikken. 

Det kraftige regnet forårsaket mange flommer. Pluvial flom var 

den minste bekymringen, for man ble samtidig rammet av alle de 

andre flomtypene: kyst-, elve- og grunnvannsflom (se illustrasjon 

nedenfor).

Coastal flooding

Fluvial flooding Pluvial flooding

Groundwater flooding

Figur 1 – Flomtyper
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Ekstreme værhendelser som kraftig nedbør kan føre til mer flom og 

lavere vannkvalitet. I Europa varierer omfanget og konsekvensene 

av ekstremværet fra region til region (se figur 2).

Økt forekomst av pluvial flom ventes å bli en av de største 

konsekvensene av klimaendringene i Europa. EUs miljøbyrå (EEA) 

slår fast at «[e]pisodene med kraftig nedbør [i gjennomsnitt] har 

[...] blitt mer intense og mer hyppige i Europa, men [at] det er 

viktige forskjeller mellom regioner, årstider, tidsrom, indekser for 

kraftig nedbør og underliggende datasett.» Samlet sett har den 

kraftige nedbøren blitt mer intens i Nord- og Nordøst-Europa siden 

1950-tallet, og den vil fortsette å øke i hyppighet og intensitet i 

mange tiår.

EEA spår at den globale oppvarmingen vil gi enda høyere 

nedbørsintensitet og lengre tørre perioder i Europa, og det er om 

vinteren man vil få den største økningen i kraftig døgnnedbør 

i det meste av Europa. Om vinteren vil økningen mange steder 

kunne bli på «opptil 35  % i løpet av det 21. århundre». Nordøst-

Europa ser jevnt over ut til kunne vente seg en økning på rundt 

30 %. Døgnnedbøren ventes også å øke om sommeren i det meste 

av Europa, selv om det sannsynligvis vil bli en reduksjon i noen 

regioner i Sør- og Sørvest-Europa.

Figur 2 – Regionale konsekvenser av klimaendringene (i Europa)

(Kilde: EU-kommisjonen, Climate change consequences)

• Sør- og Mellom-Europa blir oftest rammet av 

varmebølger, skogbranner og tørkeperioder.

• Middelhavsområdet blir tørrere, slik at det blir enda mer 

sårbart for tørke og skogbranner.

• Nord-Europa blir betydelig våtere, og vinterflom kan bli 

vanlig.

• De urbane områdene, der fire av fem europeere nå bor, er 

utsatt for varmebølger, flom og stigende havnivå, men er 

ofte dårlig rustet til å tilpasse seg klimaendringene.

Figur 3 – Mulig flomrisiko for europeiske byer som følge av episoder 

med kraftig nedbør

(Kilde EUs miljøbyrå (EEA), Data and Maps, sist endret 6. april 2017)

Endringer i den ekstreme nedbøren
Endring i gjennomsnittlig antall dager pr. år med ekstrem nedbør
(> 20 mm/dag) for 2071–2100

 -8,0 til -5,0    -4,9 til -1,0    -0,9 til 1,0    1,1 til 5,0    5,1 til 13,1

A. Klimaendringenes konsekvenser i form av mer 

pluvial flom i urbane områder

Coastal flooding

Fluvial flooding Pluvial flooding

Groundwater flooding
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Figur 5 – Trender i høyeste femdøgnsnedbør pr. år for vinter og sommer
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(KILDE: EUs miljøbyrå (EEA), Data and Maps)

Figur 4 – Anslåtte endringer i kraftig nedbør om vinteren og sommeren
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Problemene med urban flom som følge av store mengder overvann 

øker av mange grunner – ikke minst på grunn av urbaniseringen. 

Folk strømmer til byene. I sin «Report on World Urbanization 

Prospects» fra 2014 slår FN-sekretariatets avdeling for økonomiske 

og sosiale spørsmål (Desa) fast at 54 % av verdens befolkning bor i 

urbane områder. I 2050 kommer to tredeler av verdens befolkning 

til å bo i byer. På midten av 1900-tallet var situasjonen motsatt: Da 

bodde to tredeler på landet og en tredel i byer.

Med unntak av Afrika og Asia har de fleste land opplevd økt 

urbanisering; de mest urbaniserte landene er Belgia (98 %), Japan 

(93 %), Argentina (92  %) og Nederland (90  %). ESA venter at 

urbaniseringsgraden vil være på mer enn 80 % i 89 land i 2050.

De urbane områdene er ikke bare i vekst, de blir også stadig 

tettere befolket, noe som gjør (a) at den økonomiske og sosiale 

skadesensitiviteten pr. hektar urbant område øker drastisk, og (b) 

at byene tar i bruk byplanleggingsstrategier der målsettingen er å 

redusere de negative miljøvirkningene og fortettingen. I tillegg gjør 

den begrensede andelen gjennomtrengelig overflate at bebygde 

områder blir mer utsatt for flom. Denne sårbarheten har blitt tydelig 

gjennom den bølgen av store skybrudd som har rammet Europa 

de siste 15 årene – blant annet i svært urbaniserte områder som 

Dresden og Praha (2002), Bern (2005), København (2010, 2011 og 

2014), Sørvest-England (2013/14) og den franske riviera (2015). Når 

det gjelder kostnader, anslås det at flomskader koster Europa rundt 

4,9 milliarder euro pr. år. Dette beløpet er ventet å ville øke med 

400 % – til 23,5 milliarder euro – i tiden fram mot 2050.

Figur 6 – Verdens urbane og rurale befolkning, 1950–2050

Rural befolkning Urban befolkning
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Millioner

0

1000

2000

3000

4000

5000

7000

6000

(Kilde ESA, Report on World Urbanization Prospects (2014), s. 7)

B. Urbaniseringens innvirkning på risikoen for 

pluviale flommer
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Figur 7 – Komponentene i en risikovurdering

Eksponering Beliggenheten til, egenskaper 

ved og verdien av eiendeler av viktighet for 

lokalsamfunnet.

Fare Sannsynligheten for et potensielt 

ødeleggende fenomen.

Sårbarhet Sannsynligheten for at eiendele-

ne blir skadd eller ødelagt når de blir ekspo-

nert for en farehendelse.

27° 70' 00" N, 85° 33' 33" Ø

materiale: betongblokker
tak: stål

50% 60 %

C. Inadekvat og utilstrekkelig vurdering og måling 

av flomrisiko

Når man skal vurdere og måle risikoen for naturfarer som pluvial 

flom (og andre typer flom), defineres «risiko» som sannsynligheten 

for at hendelser av en viss størrelsesorden og et bestemt tap vil 

finne sted. Dermed er de to nøkkelaspektene ved risiko «fare» og 

«skadesensitivitet» (av og til uriktig kalt «sårbarhet»). Det er mange 

måter å vurdere, måle og modellere risiko på – fra kvalitative 

nasjonale risikovurderingsprofiler til politikkutformingsformål til 

kvantitative vurderinger til utarbeidelse av økonomiske strategier 

for å håndtere risikoen. Videre kan risiko vurderes indeterministisk – 

med ett eller noen få scenarioer, og den kan vurderes med hensyn 

til sannsynlighet – dvs. sannsynligheten for at alle scenarioene 

blir til virkelighet. Men utfordringen ligger i dataene som brukes. 

Eller som FNs kontor for katastrofeforebygging (UNISDR) påpeker: 

«[Selv om] risikomodeller er et bilde av virkeligheten,» er de «ikke 

bedre enn dataene som brukes.» Vi må også ta med menneskelig 

svikt i beregningen – og kunnskapsnivået til enkeltpersonene eller 

gruppene som skal lese og analysere modellene. En som arbeider 

med praktisk katastrofeforebygging, forstår for eksempel kanskje 

ikke modellenes begrensninger, mens ekspertene som har utviklet 

modellene, selvfølgelig gjør det.

Når man skal måle risiko, er det mange ting som kan gå galt, 

og mange ting som kan bli oversett. Hvis man for eksempel 

ikke identifiserer alle risikokilder eller skadescenarioer, kan det 

hende at beslutninger blir tatt på feil grunnlag. Listen over 

scenarioer kan være ufullstendig i en flomrisikoanalyse. Typiske 

Risk

Is the composite of the impacts of ALL 

potential events (100’s or 1,000’s of models).

Impact

For use in preparedness, an evaluation of 

what might happen to people and assets 

from a single event.

(Kilde: UNISDR. Global Assessment Report 2015)

Innvirkning  For bruk i beredskap, en vurdering 
av hva som kan skje med mennesker og 
eiendeler fra grunnet en enkelt hendelse.

Risiko    Er sammensatt av virkninger  
av ALLE potensielle hendelser (hundre eller tusenvis av varianter)
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D. Farene ved ikke å være forberedt på 

overvannsflom 

En av de største misoppfatningene om flomrisiko er at man må 

befinne seg i nærheten av vann for at man skal være i fare. Hvis man 

skal trekke én lærdom fra flommene som årlig har herjet i Europa, 

må det være at pluviale flommer kan oppstå i ethvert urbant 

område, også i høyereliggende områder, over eventuelle kyst- og 

elvesletter. 

Pluviale flommer kan være like farlige som andre flommer. Når 

intenst regn metter byens dreneringssystem, strømmer vannet ut 

i gatene og inn i bygninger og boliger. Dette er særlig merkbart 

når dreneringsinfrastrukturen er gammel og trenger reparasjon 

eller utskiftninger – noe som er dyrt for mange kommuner. Og når 

vannet stiger og strømmer ut i gatene, kan det forårsake materiell 

skade (på biler, boliger, bygninger). I tillegg kan det være helsefare 

knyttet til strømningshastighet og forurensende stoffer i vannet, 

eller knyttet til kraftledninger som har falt ned, og som ikke er 

synlige under flomvannet (det kan være livsfarlig å tråkke på en 

strømførende våt ledning). Og i tillegg har man alle ulempene 

flommen medfører: strømbrudd, forretninger som må holde stengt, 

forstyrrelser i transporttjenestene osv.

Selv om mange byer prøver å være proaktive ved å sende ut 

brosjyrer om flomberedskap til innbyggerne og ved å sende ut 

stormvarsler via tv, radio, internett og smarttelefoner, er det fortsatt 

behov for at byene fokuserer mer på det grunnleggende problemet: 

mangelen på robusthet i drenerings- og avløpsinfrastrukturen og 

behovet for progressive, bærekraftige alternativer innen filtrering, 

mottak og lagring av regnvann.

scenarioer som blir oversett, er ekstreme hendelser, følgehendelser 

og menneskelig svikt. Når det gjelder ekstreme hendelser, 

begrenser beslutningstakerne og de som er utsatt for risikoen, 

vanligvis analysen sin til hendelser som befinner seg innenfor 

deres erfaringsområde. Alt utenfor dette erfaringsområdet blir 

kanskje oversett, med det resultat at proaktive tiltak for å redusere 

konsekvensene av en potensielt katastrofal hendelse ikke blir satt 

i verk, eller at det eksisterende flomforsvarssystemet blir ute av 

stand til å motstå en ekstrem hendelse. Følgehendelser som for 

eksempel forurensning fra flomvann blir kanskje oversett som et 

mulig scenario, slik at lokalsamfunnet blir ute av stand til å begrense 

skaden. 

Endelig kommer vi tilbake til problemet med menneskelig svikt. 

Menneskelig svikt forekommer gjerne under planleggingen 

og implementeringen av flomforsvarssystemet og i 

katastrofehåndteringsfasen og kan skyldes at en situasjon eller et 

scenario ikke er forstått godt nok, eller, når man er i katastrofemodus, 

at alt (og alle) beveger seg og reagerer for raskt og frenetisk. Det 

gjelder med andre ord å holde hodet kaldt.
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Sirkulær økonomi

En voksende og stadig tettere urban befolkning, kombinert med 

årtier med ikke-bærekraftige praksiser, har hatt store (og negative) 

konsekvenser for verdens naturlige infrastruktur. Utarmingen av den 

naturlige infrastrukturen har vært forårsaket av naturlige prosesser, 

forsømmelser og, de siste tiårene, klima- og værrelaterte faktorer. 

Ja, klimaendringene er virkelige. Og de forsvinner ikke med det 

første. Økosystemet vårt lider. Vannkvalitet og -tilgjengelighet er et 

problem som berører de rike landene i like stor grad som de fattige 

utviklingslandene. Velstående byer i Sør-California har opplevd 

alvorlig tørke i mange år nå. Regnskyllene har blitt mer og mer 

intense, og urban flom har blitt regelen snarere enn unntaket. Tiden 

er inne for å bringe disse ressursene tilbake til en tilstand som er 

økologisk forsvarlig, og som gir den robustheten, de materialene og 

de tjenestene som innbyggere og bedrifter trenger for å blomstre – 

økonomisk, sosialt og miljømessig. Kort sagt trenger vi en «sirkulær 

økonomi» som bidrar til ny teknologisk, finansiell og miljømessig 

teknologi og innovasjon. Og urban overvannshåndtering og 

klimarobusthet kommer til å spille en viktig rolle i en slik sirkulær 

økonomi. 

«Gjennom en overgang fra lineær ressursbruk og 
avfallsproduksjon til en bærekraftig håndtering av 
urbane ressurser med sirkulære ressursstrømmer kan 
vi øke byenes bærekraft.»
– J.P. van der Hoek, A. Struker og J.E.M. de Danschutter, Urban Water Journal bd. 14 nr. 1 2017. 

«Amsterdam as a sustainable European metropolis: integration of water, energy and material flows»

4. Løsningene
Slik gjør du din by robust med tanke på overvannsflom

12  Urban overvannshåndtering Tlf. +47 22309200



Behovet for å gjøre byene mer klimarobuste nødvendiggjør en 

bedre og mer samarbeidsorientert urban overvannshåndtering 

– et tverrfaglig samarbeid mellom ledere og eksperter med ett 

og samme mål: ønsket om å skape et robust urbant miljø som 

fungerer på en bærekraftig måte, og som blomstrer på alle nivåer. 

Fra et overvannshåndteringsperspektiv betyr dette fleksible 

overvannssystemer og -løsninger, reduksjon i energibruken, 

effektiv arealbruk, følsomhet for konsekvenser av klimaendringer 

og sikring av kritisk infrastruktur. En bærekraftig og robust 

overvannshåndtering må være opptatt av tilgang og sikkerhet i 

vannforsyningen, beskyttelse av folkehelsen (mot forurensende 

stoffer i vannet) og flomvern i tettbygde urbane områder med 

mange (og forskjellige) typer viktig urban infrastruktur. Tradisjonelt 

har robuste samfunn vært sett på som samfunn som har lett for å 

hente seg inn igjen etter en katastrofe og gjenopprette tilstanden 

de var i før katastrofen. Dette er en oppfatning som må revideres. 

Hvis vi ser på katastrofer som orkanen Katrina i New Orleans i 2005, 

ser vi tydelig at samfunnet henter seg inn igjen – men det blir ikke 

som før. Robusthet – når det gjelder byer og overvannshåndtering 

– bør dermed være en fleksibel, tilpassbar prosess der samfunnet 

lærer seg å takle økonomiske endringer, nye samfunnsbehov og et 

klima i endring. Med andre ord: forberede seg på det beste, men 

også planlegge med tanke på det verste.

A. Teknisk design – teknologi og innovasjon i 

regnvannshåndteringen

Hvorfor får vi fortsatt flom i gatene våre med all den kunnskapen vi 

har i dag? Svaret er ganske enkelt. Det er fordi vi har innrettet oss 

slik. Byene er utformet på standardmåten.

Så spørsmålet bør være: «Er denne standardutformingen fortsatt 

anvendelig i dag?» Systemer og infrastruktur fra tidligere tider tåler 

ikke påkjenningene fra de kraftige regnskurene som Europa herjes 

av i dag. Men mange byer nøler med å investere i modifiseringer 

eller i en fullstendig overhaling av drenerings- og avløpsnettene 

sine. Og hvis de bestemmer seg for å sette av kommunale midler 

til ny eller oppdatert infrastruktur, investerer de da i å bedre 

dreneringen og øke den underjordiske lagringskapasiteten – eller 

i å redusere det urbane miljøets skadesensitivitet? Forbedret 

drenering koker ned til et valg mellom å holde vannet tilbake eller 

å fordrøye det. Med å holde vannet tilbake mener vi å ikke kvitte 

seg med vannet, men å ta vare på det og bruke det til andre formål. 

Med å fordrøye mener vi å holde vannet tilbake midlertidig (i for 

eksempel en time) og deretter sakte slippe det ut. Etter hvert som 

den globale oppvarmingen fortsetter å påvirke de urbane miljøene 

våre, vil vi ikke bare få flere flommer – men også mer tørke. Derfor 

gir det god mening å holde tilbake vann, særlig når byene trenger 

vann i tørre perioder – til å vanne hagene med, eller til å redusere 

varmepåkjenningen med.

Det er mange nye og innovative tilnærminger til overvannshåndtering, 

og de er ikke gjensidig utelukkende. En by kan velge en 

mangefasettert tilnærming tilpasset dens urbane område. Man kan 

for eksempel installere både fordrøynings- og infiltrasjonssystemer 

og gjennomtrengelige dekker. Tanken er jo å gjøre det urbane 

området så robust og tilpasningsdyktig som mulig. En rekke 

innovative og klimarobuste overvannshåndteringsløsninger er 

samlet i konseptet environmental site design (ESD). ESD etterligner 

effektivt naturlige systemer langs hele overvannets strømningsvei 

gjennom kombinert anvendelse av en serie designprinsipper på 

hele utbyggingsstedet. Målsettingen er å etterligne skog eller 

naturlig hydrologi og vannkvalitet. Hvert ESD-tiltak reduserer 

mengden overvann (inkrementelt) som er på vei mot avløpet, slik 

at det blir mindre behov for konvensjonell overvannsinfrastruktur. 

Noen eksempler på denne tilnærmingen er de stadig mer populære 

grønne takene og de gjennomtrengelige overflatedekkene. 

«Vi har designet avløpsnettene våre slik at de svikter 
hvert andre år …»
– Professor Frans van de Ven, Urban Water Management, Det tekniske universitetet i Delft (Nederland)
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Grønne tak/takhager

Tak som er dekket med vegetasjon, har den egenskapen at de 

absorberer regnvann og bidrar til å dempe flommer. Slike tak 

har blitt svært populære rundt om i Europa. De vannrelaterte 

fordelene er enkle: Bygningseieren bruker takene som et 

overvannshåndteringsverktøy, lokalsamfunnet blir mindre utsatt 

for overvannsavrenning, og miljøet beskyttes ved at man unngår 

utslipp fra kombinerte avløps- og overvannsledninger. Grønne tak 

bidrar også til at problemet med urbane varmeøyer blir mindre. 

Fordampningen fra plantene kjøler ned bygningen og byen.

Gjennomtrengelig (gress-)dekke

Kantsluk som tar imot urban overvannsavrenning

Gjennomtrengelige veier, fortauer 

og hager

I noen urbane områder regnes grøntområder som en luksus. På 

bakken og på hustak er det mye ugjennomtrengelig materiale. 

Betong (eller andre materialer som asfalt og murstein) er rett og 

slett ikke gjennomtrengelig. Vannet blir ikke absorbert. Konseptet 

bærekraftig drenering er svært fornuftig. Som en del av de urbane 

miljøinitiativene som er på vei i Europa og ellers i verden, går 

anbefalingen ut på at ugjennomtrengelige overflater byttes ut 

med gjennomtrengelige materialer som gress og hager. Da vil 

regnvannet kunne trenge ned i bakken. Prosessen, som kalles 

infiltrasjon, bidrar også til å opprettholde plantelivet.

Grønt tak
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Wavin Q-BIC Plus

En helt bærekraftig løsning for 

infiltrasjon og fordrøyning av vann

Virkningene klimaendringene har på nedbørsmengdene og 

-hyppigheten har fått byplanleggere og virksomheter til å vurdere 

langsiktige løsninger for infiltrasjon og fordrøyning av vann. I Europa 

har overvannskassetter vært i bruk siden 1980-tallet. Disse enhetene 

danner underjordiske strukturer til håndtering av overvann – enten 

ved at de lar overvannet infiltrere til den omkringliggende grunnen, 

eller ved at vannet fordrøyes og deretter slippes kontrollert ut i det 

eksisterende dreneringsnettet. Overvannskassetter er en av flere 

ting som gjør det mulig å håndtere flomrisiko – som en del av et 

godt og bærekraftig urbant dreneringssystem. Wavin har brukt 

denne teknologien til fordrøynings- og infiltrasjonsløsninger som 

Q-Bic, Q-BB, AquaCell og Q-Bic Plus, som brukes til håndtering 

av nedbørstopper og kontrollert bortledning av regnvann. Disse 

modulære underjordiske plasttankene er konstruert for steder 

der trafikkbelastningen er stor og den lokale grunnvannsstanden 

høy. Q-Bic Plus (se illustrasjon over) er basert på et modulært 

konsept der man bare bruker sidepaneler hvis det virkelig er behov 

for dem i infiltrasjons-/fordrøyningstanken. Modulene er av nytt 

polypropylen, er svært solide og tåler ekstreme belastninger. I 

tillegg er kassettene utformet for å vare i minst 50 år. Lang levetid er 

lik bærekraft – en viktig faktor som byplanleggere må ha i tankene 

når de skal bygge klimarobuste byer.

Holde regnvannet unna 

avløpssystemet

For å forbedre vannforvaltningen og for å beskytte avløpsnettet 

mot skade begynner byene å modernisere de underjordiske rør- og 

dreneringssystemene sine – og sørge for at regnvannet holdes unna 

avløpssystemet. Adskillelsen gjør at renseanlegget fungerer som det 

skal, og ikke blir overbelastet når byen rammes av store mengder 

overvann. Samtidig kan overvannsavløpene ofte integreres med 

det underjordiske dreneringssystemet, slik at man kan regulere den 

lokale grunnvannsstanden.
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Casestudie

I Wolfsburg i Nord-Tyskland er man i ferd med å sanere et stort 

urbant område i bydelen Hellwinkel. Wavin i Tyskland er bedt 

om å levere bærekraftige regnvannsløsninger, og det vil etter 

hvert bli installert mer enn 3000 Q-Bic Plus-enheter. Visjonen 

bak bærekraftig byutvikling er å fremme sammenhengende 

grøntområder, et multimodalt transportsystem og utbygginger 

med blandet bruk (bolig-/næringsbygg). Så etter en grundig 

vurdering satte Wolfsburg kommune sammen en gruppe av fagfolk 

(representanter for kommunen, planleggere, arkitekter, ingeniører, 

installatører) og representanter for selskapet som skulle levere 

regnvannsløsningen. Gruppens felles mål er å skape bærekraftige 

og attraktive lokalsamfunn som tar vare på historiske, kulturelle og 

miljømessige ressurser. Området strekker seg over elleve hektar og 

vil omfatte ca. 750 boliger. Det nye boligområdet ligger i nærheten 

av Autostadt (som eies av Volkswagen), mellom Reislinger Straße og 

skogkanten i Steimker Berg.

Målsettingen med boligprosjektet er at det skal bli nesten 

selvforsynt – på energi, vann og infrastruktur – og dermed svært 

bærekraftig. Hellwinkel rammes jevnlig av flom ved kraftig nedbør, 

og høyt grunnvannsspeil er et problem siden man ikke har løst 

problemet med infiltrering av regnvann. Det sentrale stedet i det 

nye boligområdet når det gjelder regnvannshåndtering, er to 

gressterrasser med trapper fra en promenade som følger terrenget. 

Under dette grøntområdet er det behov for store lagringstanker, 

som vil gi den bufferkapasiteten man trenger ved kraftig nedbør. 

Området trenger med andre ord en fleksibel overvannsløsning som 

fungerer i et hellende terreng med en spesiell trappeutforming og 

færre forstyrrende avløpslokk.

Gressterrasser – regnvannsløsning: Man bestemte at man 

ønsket fordrøyning av regnvann under et pent, multifunksjonelt 

grøntområde. Wavins bærekraftige overvannskonsept hviler på tre 

pilarer:

 fordampning via grøntområder

 redusert overflateavrenning med beplantede og grønne 

områder

 usynlig underjordisk lagring av vann med Q-Bic Plus 

fordrøyningstank (vannet kan sive ned i tanken ovenfra, men 

det siver ikke videre ned i grunnen; isteden ledes det bort 

via reguleringsventiler og -kamre til Wolfsburg kommunes 

avløpssystem)

Produktene som brukes til denne løsningen, er Wavin Q-Bic Plus 

(infiltrasjons-/fordrøyningstank) og Wavin X-Stream (regnvannsrør).

De første buffertankene under den nedre gressterrassen ble 

installert i august/september 2016. På fem dager ble det installert 

1500 Q-Bic Plus-enheter. Det overordnede prosjektet ble igangsatt i 

tredje kvartal 2015 og er ventet å bli sluttført en gang i 2018.

Hellwinkel
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Byene må gjøre overvannshåndtering til et sentralt tema i 

byplanleggingen – en del av en integrert og interaktiv prosess der 

planleggere, utbyggere, ingeniører og berørte lokalsamfunn deltar.

Måling:

Det er svært mange faktorer å ta hensyn til når man skal måle 

byers robusthet med tanke på overvannsflom – faktorer som 

geografisk beliggenhet, jordsmonn, overflatedekke, vannrenner 

og kantsluk, separate avløpsnett og valg av måleverktøyer 

(programvare). Det fins en lang rekke teknikker som kan hjelpe 

beslutningstakere med å analysere og måle flomrisiko og slå fast 

hvilke overvannshåndteringstiltak de bør investere i. 

En av de mest brukte teknikkene er kostnad-nytte-analyse. Kostnad-

nytte-analyse inngår som en del av en mer generell miljøvurdering 

og fokuserer på innsamling av informasjon om alle miljøattributter, 

-verdier og -endringer. I flomrisikosammenheng bruker man 

kostnad-nytte-analyse til å beregne framtidige flomtap (uten 

risikoreduksjon), identifisere mulige risikoreduserende tiltak og 

kostnaden ved slike tiltak, og beregne nytten av disse tiltakene (det 

urbane landskapets levelighet og tiltrekningskraft, virkninger for 

den sosiale sammenhengskraften, utdanningsrelaterte virkninger, 

følelsen av sikkerhet), og deretter beregne om disse tiltakene vil 

være økonomisk gjennomførbare og effektive. Akseptnivåer blir 

også analysert – spørsmål som hvorvidt man skal akseptere at det 

blir liggende overvann i gatene, og hvor lenge det er akseptabelt at 

overvannet ligger. 

Aktørene:

Kort sagt bør det settes ned en arbeidsgruppe for urban 

overvannshåndtering (som en del av det generelle teamet for 

klimarobusthetsplanlegging). Interessenter må velges ut (vanligvis 

kommunale ledere, byplanleggere, landskapsarkitekter, ingeniører, 

B. Planlegging – viktigheten av en proaktiv urban 

overvannshåndtering

Figur 8 – Interessenter som er med på å forme byen

Political leaders, 
managers and 

operators of the local 
government (city)

The service operators 
- public or private: 

water electricity, gas, 
communication,
transport, waste, 
education, etc.

End users and 
‘prosumers’:

inhabitants and 
local business 
representatives

Solution providers:
technology providers, 

financiers and 
investors

Investors:
private banks, 

venture capitalists, 
pension funds, 

international banks

(Kilde: Den internasjonale elektrotekniske komité (IEC), hvitbok, Orchestrating 

Infrastructure for sustainable Smart Cities, s. 29)

Figur 9 – Inngangspunkter for bruk av beslutningsstøtteverktøyer 

for å bygge flomrobusthet

(Kilde: Forsikringsselskapet Zurich, Risk Nexus, Making communities more 

flood resilient: the role of cost-benefit analysis and other decision-support 

tools, september 2014)

Utvelgelse i 
lokalsamfunnet

• Etablere utvelgelseskriterier for 
lokalsamfunnet

• Definere målsettinger og tilnærming 
sammen med lokalsamfunnet

Prosjektplanlegging og 
-implementering

• Vurdering av utgangssituasjonen mht. 
flomrisiko og -risikobevissthet

• Sårbarhets- og kapasitetsvurdering
• Utarbeidelse av flomrobusthetsindiktatorer 

for lokalsamfunnet
• Identifikasjon av potensielle 

robusthetsøkende aktiviteter
• Rangering av flomrobusthetsaktiviteter 

gjennom risikobasert kostnad-nytte-
analyse og andre beslutningsverktøyer

• Implementering og opplæring

Løpende 
robusthetsarbeid

• Overvåking og evaluering
• Læring
• Spredning av resultater
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ledere fra bransjen og fra lokalsamfunnet, og utvalgte innbyggere); 

kriteriene for utvelgelse av interessenter må være tydelig definert 

og forstått. Teamet definerer så oppgavene og målsettingene for 

arbeidsgruppen. Teamet samarbeider også med innbyggerne og 

holder dem engasjert og involvert. Noen ganger samarbeider 

disse urbane arbeidsgruppene med – eller de samrår seg med – 

nabokommuner med lignende forhold og problemer.

Prosjektplanlegging og -implementering:

Kommunale planleggere og ledere må bevege seg bort fra det 

synet at flomforebygging (i form av slike ting som elvebarrierer 

og dreneringsinfrastrukturer) er den eneste løsningen, og over til 

en mer framsynt robusthetstilnærming der man blant annet gir 

interessenter som grunneiere mer ansvar.

Det bør bemerkes at «risiko» – i overvannshåndteringssammenheng 

– er knyttet til gjentakende forekomst av intensiv nedbør på stedet. 

For eksempel er lavtliggende områder utsatt for oversvømmelser 

som følge av avrenning fra nedbør. I forbindelse med andre typer 

flommer enn pluviale er «flomrisiko» derimot generelt knyttet til 

slike ting som elvebredders stabilitet og flomvernets pålitelighet 

og høyde.

C. Utbygging – en integrert og holistisk 

kommunal infrastruktur

Det trengs et team av progressive, fellesskapsorienterte interessenter 

fra et bredt spekter av yrker og disipliner for å lage en tilpassbar 

urban plan for klimarobusthet og overvannshåndtering. Og det 

samme teamet av grønne tenkere trengs for å gjennomføre planen 

og sikre at den er fleksibel nok til at den kan tilpasses stadig nye 

omstendigheter. Ingenting forblir uforandret. En holistisk kommunal 

infrastruktur er en infrastruktur som synkroniserer sosial, økonomisk 

og miljømessig bærekraft og er med på å skape smarte og robuste 

byer. Grønne miljøer er gjerne mer behagelige å bo i og har høyere 

sosial kvalitet – noe som gjerne gjenspeiler seg i boligprisene. Dette 

er byer der flomhåndterings- og vannforvaltningsressurser virker 

sammen med andre urbane systemer, som transport-, energi-, 

arealbruks- og natursystemer. Casestudien fra Wolfsburg er et godt 

eksempel på en holistisk kommunal infrastruktur.
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Vi står overfor store endringer. Beslutningene vi tar nå, vil bestemme 

hvordan vi lever og har det i framtiden. Vil byene våre bli robuste? Vil 

den sosioøkonomiske og miljømessige infrastrukturen vår tåle de 

dramatiske svingningene i temperatur- og klimaforhold? 

Det vi vet med sikkerhet, er 

 at urbaniseringen øker

 at byene blir tettere befolket

 at styrtregn forekommer stadig oftere og blir stadig 

mer intenst

 at urban pluviale flommer er i ferd med å bli 

«problemet som ikke vil forsvinne» 

 at gammel infrastruktur for overvannshåndtering ikke 

er dimensjonert for dagens overvannsavrenning

 at vannkvaliteten synker

 at klimaendringene er virkelige 

I hele denne hvitboken har vi redegjort for utfordringer og 

bærekraftige løsninger knyttet til urban pluvial flomrobusthet og 

slått fast i hvilke henseender og på hvilken måte byenes interessenter 

må begynne å tenke annerledes – slik at byene kan få en integrert 

klimarobust infrastruktur som effektivt bidrar til sosioøkonomisk 

og miljømessig vekst. Byen bør innta en ledende rolle innen 

klimarobusthet – ikke bare lederne, men også berørte interessenter 

– lokalsamfunnet. Ledende aktører i overvannshåndteringsbransjen 

som Wavin inntar en ledende rolle når det gjelder å samle inn 

informasjon om hvordan man kan gjøre ting bedre, hvordan man 

kan utvikle smartere løsninger – ved å utvikle framsynte løsninger, 

teste materialer og dele kunnskap og ekspertise med byer og 

andre interessenter. Problemer er bare muligheter i forkledning. 

Og bærekraftig urban overvannshåndtering gir muligheter når 

det gjelder utnyttelse av andre ressurser, som plass, energi, vann 

og næringsstoffer. Innovatører i bransjen, som Wavin, har en unik 

mulighet til å veilede urbane lokalsamfunn på veien mot virkelig 

robusthet og bærekraft – ikke bare innen overvannshåndtering, 

men også når det gjelder evnen til å tilpasse seg nye klimatiske 

forhold og skape vekst i en sirkulær by. Så: Vil byene våre bli 

robuste? Ja, det kommer de til å bli.

5. Konklusjoner 
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Ta saken i egne hender

Vi kan ikke bare la det være statens, kommunenes, miljøvernernes 

eller byplanleggernes oppgave å etablere en infrastruktur som 

forebygger urbane flommer og reduserer problemene med tørke 

og varmepåkjenning. Vi må dra lasset sammen – og bidra hver 

for oss. Vi må – hver av oss – gjøre det til vårt personlige ansvar å 

tilpasse oss klimaendringene. Enten det er oppsamling av regnvann 

eller anlegging av takhager det er snakk om, er det viktig at vi gjør 

det som skal til for å bidra til å løse overvannsproblemet. 

Ifølge EUs miljøbyrå (EEA) må man forvente at de årlige flomtapene 

blir femdoblet innen 2050 og opptil 17-doblet innen 2080. EEA har 

offentliggjort en rapport om behovet for tilpasning til klimaendringer 

i Europa. Faktum er at det må settes i verk forebyggende tiltak så 

snart som mulig. Når det gjelder Wavin, kommer vi til å fortsette å 

spille en ledende rolle innen utvikling og produksjon av framsynte, 

bærekraftige overvannsløsninger som kan være med på å løse 

utfordringene med urbane flommer – og til å gjøre det vi kan for å 

bidra til klimatilpasningene.

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan gjøre din by eller ditt 

lokalsamfunn klimarobust, kan du ta kontakt med Wavins 

overvannshåndteringsteam. De hjelper deg gjerne med å komme 

i gang. 

Vær en sterk ambassadør i ditt lokalsamfunn. Delta på kommunale 

planmøter. Viktigst av alt: Engasjer deg, og la stemmen din bli hørt! 

Hvis du vil ha mer informasjon og ressurser, kan du se i avsnittet 

Henvisninger/ressurser på slutten av denne hvitboken.

«Vi må gjøre jobben sammen, vi må ta ansvaret 
sammen, og vi kan ikke vente.»
– Christine Lagarde (leder av Det internasjonale pengefondet) om klimaendringer

6. Muligheten – starte en bevegelse for å gjøre byen 

robust med tanke på overvannsflom
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Wavin er en ledende leverandør av plastrørsystemer og -løsninger. 

Vi kan vise til over 60 år med høy kvalitet og innovasjon og er en 

av de mest veletablerte aktørene i dette konkurransepregede og 

krevende markedet. 

Vi gir deg bedre løsninger til prosjekter både over og 

under bakken innenfor følgende anvendelsesområder: 

vannforvaltning, oppvarming og kjøling, vann- og gassforsyning, 

avløpsvannsdrenering og kabelkanalisering.

Wavin har sitt hovedkontor i Zwolle i Nederland. Vi har direkte 

tilstedeværelse i 25 land og mer enn 30 produksjonssteder, 

hovedsakelig i Europa. 

I 2012 ble Wavin en del av Mexichem, en globalt ledende aktør 

innen plastrør og et av verdens største kjemiske og petrokjemiske 

selskaper. Mexichem betjener en lang rekke bransjer gjennom 

tre hovedvirksomhetsgrupper: Fluent, Vinyl og Fluor. Wavin er en 

del av Mexichems virksomhetsgruppe Fluent, som består av flere 

produktkategorier: bygninger og infrastruktur, irrigasjonssystemer, 

geosynteter og datakommunikasjonssystemer.

Vår ledende stilling i Europa, vår lokale tilstedeværelse, vår satsning 

på innovasjon og vår tekniske støtte er alle ting som kommer 

våre kunder til gode. Vi forsøker hele tiden å oppfylle de høyeste 

bærekraftsstandardene og sørge for at alle våre leveranser er helt 

driftssikre, slik at våre kunder kan oppnå sine målsettinger.

Norsk Wavin AS 

Karihaugveien 89

1086 Oslo

Norgeederland

Tl +47 22309200

E-post: wavin.no@wavin.com

7. Om Wavin 
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