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Hypotese Ar*kkel

FS1: Hvordan kan en kommune øke rehabiliteringstakten på avløpsledningsnettet uten budsjettøkninger?

H1: Budsjettøkning er nødvendig for å øke intensiveringstakten på avløpsledningsnettet. A.I, III

H2: Klimafaktor for kortidsnedbør bør alltid legges på historiske nedbørsverdier ved dimensjonering av overvannstiltak. A.IV

FS2: Hvordan kan kostnadseffektiv klimatilpasning med hensyn til urban flom planlegges?

H3: Risiko for urban flom blir tilstrekkelig identifisert ved å benytte kvalitativ risikovurdering. A.II

H4: Variasjoner i lokal flomrisiko er så store at det ikke er kostnadseffektivt å benytte en sjablongverdi for dimensjonerende gjentaksintervall ved planlegging av 
risikoreduserende tiltak. A.II

H5: Topografien i ubebygde områder i Norge gjør det utfordrende å finne egnede steder for tiltak som kan bidra til å redusere flomrisiko i nedstrøms bebyggelse, 
fordi mesteparten av terrenget i Norge er så kupert at etablering av et tilstrekkelig stort vanndempende volum er vanskelig. A.III

H6: Arealer i en eksisterende by som kan benyttes til overflatebasert overvannshåndtering er så begrenset at overvannstiltak samlet sett vil ha ubetydelig effekt 
ved styrtregn. A.V

FS3: Hvilke synergier finnes mellom investeringer i avløpshåndtering og urban flomsikring?

H7: En helhetlig kartbasert plan for overvann og urban flom er en forutsetning for å optimalisere investeringer i avløpshåndtering og urban flomsikring. FS1, FS2
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Stort investeringsbehov for å forebygge skader fra urban flom
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(World Bank, 2021)
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35685
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Økende behov for investeringer i fornyelse av ledningsnett
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Investeringsbehov 
frem til 2040 Kostnad per husstand

Norge NOK 320 mlrd.* NOK 6500

Sverige NOK 460 mlrd.** NOK 4900

1. Etterslep i ledningsnettrehabilitering

2. Klimaendringer med økende nedbørsmengder og avløpsrelaterte skader. 

3. Det viktigste effektiviseringstiltaket i vannbransjen er å redusere 
enhetskostnader ved ledningsfornyelse med mer effektive og gravefrie 
metoder. Stor AF andel begrenser bruk av no-dig.
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Sentrale føringer er klare men hvordan skal 
vi flomsikre urbane områder i praksis?
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Fordrøyning

Infiltrasjon

Trygge flomveier
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H1 er delvis sann: 
«Budsjettøkning er nødvendig for å øke intensiveringstakten på avløpsledningsnettet.»
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H2 er delvis sann: 
«Klimafaktor for kortidsnedbør bør alltid legges på historiske nedbørsverdier 
ved dimensjonering av overvannstiltak.»
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Lønnsomhet	av	tiltaksalternativer	i	1000	kr	presentert	som	absolutt	netto	
nåverdi	(NNV).

Lønnsomhet	av	tiltaksalternativer	presentert	som	avkastning	per	investert	
krone	multiplisert	med	100	%	(NNB).

Innledning Forsknings 
motivasjon

Resultater KonklusjonResultater



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv logo 
benyttes alltid lyse 
bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
lovlige farge
kombinasjoner.

H3 er usann: 
«Risiko for urban flom blir tilstrekkelig identifisert ved å benytte kvalitativ risikovurdering.»
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H4 er sann: 
«Variasjoner i lokal flomrisiko er så store at det ikke er kostnadseffektivt å benytte 
en sjablongverdi for dimensjonerende gjentaksintervall ved planlegging 
av risikoreduserende tiltak.»
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H5 er usann:
«Topografien i ubebygde områder i Norge gjør det utfordrende å finne egnede steder for tiltak som kan 
bidra til å redusere flomrisiko i nedstrøms bebyggelse, fordi mesteparten av terrenget i Norge er så 
kupert at etablering av et tilstrekkelig stort vanndempende volum er vanskelig.»
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H6 er usann:
«Arealer i en eksisterende by som kan benyttes til overflatebasert overvannshåndtering er så begrenset 
at overvannstiltak samlet sett vil ha ubetydelig effekt ved styrtregn.»
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H7 er sann:
«En helhetlig kartbasert plan for overvann og urban flom 
er en forutsetning for å optimalisere investeringer i 
avløpshåndtering og urban flomsikring.»
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Konklusjon 1
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Overvannshåndtering bør sees på som et system for total overvannsdisponering (TOD), bestående av et

sammenhengende nettverk av tekniske anlegg og naturlige landskapselementer i et urbant nedbørsfelt. Et slikt system

kan bestå av både LOD, BGI, samt ledningsanlegg (GRI) der det ikke er mulig eller hensiktsmessig (ut fra

samfunnsøkonomiske nyttekostnadsanalyser) å bruke overflatebaserte overvannstiltak.
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Konklusjon 2
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Ledningsnett

Fordrøyning
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Trygge flomveier
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