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Noen utfordringer

• Økende vannmengder skal håndteres

• Kan være utilstrekkelig kapasitet i 

eksisterende rør; kan gjelde både felles-

og separatledninger

• Kan være komplekst med dyp graving i 

sentrale bystrøk pga kabler, ledninger 

og rør

• Kan være begrenset plass til store rør

• Kan være kostbart

• Kan et grunt og avlastende system være 

en løsning i noen tilfeller? Foto: Inger Anita Merkesdal



Vi bygger «verktøykasse» for disponering av overvann

Samarbeidspartnere



Flomvei – Asalveien Nærbø

• V-profil på veien

• Slisserenne i senter



Grunn overvannsløsning utviklet som OFU-prosjekt

Langgata, Sandnes



Langgata, Sandnes



Grunn overvannsløsning

Qmax storm systemet

Renne Kanstein Grøft

ArealinfiltrasjonGrøftinfiltrasjonIngen infiltrasjon

Tett dekke

Permeabelt 

dekke



Kan kombineres med infiltrasjon

• Eggformet rør med god selvrenseeffekt

• Kan legges grunt

• Tåler stor belastning

• God selvrensende effekt

• Betydelig fordrøyningskapasitet i røret

• Overflate frikoplet fra helling på rør ved 

hjelp av teleskopiske rister

• Dekket kan være tett eller permeabelt

• Utlagte infiltrasjonsrør med areal-

fordeling eller grøft-fordeling

• Infiltrasjonsrør på frostfritt dyp kan gi 

god funksjon vinterstid



Sentrumsoppgradering

Sentrumskvartal, Lyngdal

• Oppgradering av fire sentrumsgater

• Tett dekke på                   

gangarealer

• Permeabelt dekke i    

møbleringssone og i vei

• Qmax Storm og kummer 

danner lukket flomvei

• Grunn løsning



Sentrumskvartal, Lyngdal



Posebyen, Kristiansand

Overvannshåndtering i gammel 

bebyggelse

• Full separering med spillvannsledning 

og to overvannsledninger

• Den dype overvannsledning skal ta 

overvann fra plasser, tak og noe 

drenering og bekkevann

• Den grunne Qmax Storm skal ta 

veivann

• Vei bygget med V-profil – fungerer som 

flomvei
Foto: Inger Anita Merkesdal



Posebyen, Kristiansand

Kommunens begrunnelse

• God selvrensing i anlegg med lite 

fall

• Tåler trafikklast og grunne grøfter

• Tåler graving nær rørene

• Effektiv bortleding av flomvann

• Reduserer fare for flomskader på 

bygningsmassen.

Foto: Dag Tobiassen



Sentrumsgater, Tromsø

• Grunn Qmax Storm løsning for 

veivann og takvann

• Avlaster dypere liggende 

fellesledning som håndterer 

spillvann og drensvann

• Legges under kantstein hvor det er 

anbrakt kjeftsluk

• Helling på vei og helling på rør er 

frikoplet på grunn av teleskopisk 

forbindelse

• Lite graving – biler og gående kan 

passere også i byggeperioden



Stangeland Arena, Sola

• Grunn Qmax Storm i senter av V-

profil

• Fungerer som flomvei og 

fordrøyningsmagasin

• Infiltrerer til grunnen gjennom 

utlagte infiltrasjonsrør

• Kombinert med permeable 

dekker

• Betydelig oversvømmelsesareal



Konklusjon

• Det eksisterer en mulighet til å avlaste dypereliggende fellesledning eller 

separat ledning, f.eks ved å ta veivann og takvann

• Kan unngå å grave så dypt

• Kan evt. kombineres med fornyelse av eldre dypereliggende rør

• Kan evt. kombineres med flomvei

• Frikopling mellom helling på vei og helling på rør

• Kan evt. kombineres med infiltrasjon og permeable dekker

• Et bidrag til kostnadseffektiv fornyelse

• Kan gjerne kombineres med andre verktøy til et overvannssystem



Vi hjelper med klimatilpasset

overvannsdisponering

www.stormaqua.no

pmp@stormaqua.no

http://www.stormaqua.no/

