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Prosjektinitiering

Overløpsutslipp Kjelleroversvømmelser
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Problemer som må løses

Dårlig tilstand på AF
Dårlig AF kapasitet 

(allerede ved dagens 2 års regn)



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Årsak til dårlig AF kapasitet

64-72% fremmedvann innenfor utredningsområdet

Fremmedvannskilder Undersøkelsesmetode

Diffus innlekking Rørinspeksjon

ca. 50% av taknedløp er påkoblet AF
GIS-analyse og registrering 
av taknedløp

Deler av veiavrenning er påkoblet AF 
Kildesporing og 
terrenganalyse

Det er ingen vannlekkasje i området Lekkasjelytting

Grunnvann? Ikke undersøkt
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Andre undersøkelser

Kartstudier

Infiltrasjonsmålinger

Kartlegging av flomveier

Modellering av 
overflateavrenning

Historiske bekker
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Alternative løsninger

Vurderte alternativer

A0: No-DIG og frakobling av tette flater

A1: No-DIG, frakobling av tette flater, LOD og GI

A2: Oppdimensjonering

2016: Separering

Finansiering av overvannstiltak - Miljødirektoratet 
(miljodirektoratet.no)

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vann-hav-og-kyst/for-myndigheter/overvannshandtering/finansiering-av-overvannstiltak/
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Effekt av alternative løsninger på overløpsutslipp 
(ved 30 års regn)

• A0 har best effekt totalt sett

• A1 har nest best effekt totalt sett

• A2 løser flaskehalsen ved CSO1 men øker videreført avløpsmengde til CSO2
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Måloppnåelse

• A2 (oppdimensjonering) frarådes da det ikke tilfredsstiller alle «må» krav

• A1 tilfredsstiller best «bør» kravene men det er fortsatt aktuelt med A0

• (Anbefalt i  2016 separering tilfredsstiller alle «må» krav men ingen av de 
«bør» kravene)
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Investeringskostnader

Alternativ Kostnad (VAV)

0: No-DIG og frakobling av tette flater 80 000 NOK

1: No-DIG, frakobling av tette flater, LOD og GI 2 000 000 NOK

2: Oppdimensjonering 7 000 000 NOK

2016: Separering 40 000 000 NOK

• A0 er det rimeligste for VAV alternativet. 

• A1 er nest rimelig og tas med videre i vurderingen.

• A2 forkastes også på grunn av høy investeringskostnad.

• (Anbefalt i  2016 separering er ikke aktuell ut fra investeringskostnad)
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Risiko

• A0 har høyest risiko og frarådes frem til risikoreduserende tiltak er gjennomført.

• A2 har lavest risiko men det er allerede forkastet ut fra mål- og 
kostnadsanalysen

• A1 (No-Dig + frakobling + LOD + GI) anbefales til gjennomføring
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Effekt av LOD på AF kapasitet

Før tiltak Etter A1

• A1 bidrar til bedre kapasitet på 
avløpssystemet også ved større 
gjentaksintervaler

• A0 bør vurderes videre ettersom 
trygge flomveier og 
fordrøynignsarealer (GI) blir 
etablert
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Konklusjoner

• No-dig i kombinasjon med frakobling av tette flatter og LOD er et kostnadseffektivt 

avløpsrehabiliteringsalternativ. Det kan oppnås 60-90% kostnadsreduksjon per lengdemeter sammenlignet 

med oppgraving.

• Dette alternativet kan være mer ressurskrevende i utredningsfasen. Både hydraulisk og hydrologisk 

avrenningsområder må utredes og flere data samles inn enn ved vurdering av kun konvensjonelle 

ledningsrehabiliteringstiltak.

• Det må også tas hensyn til behov på annet infrastruktur i grøfta og andres planer på overflaten som kan 

påvirke valg av løsningen.

• Risikoreduserende tiltak i form av grønt infrastruktur (flomveier og fordrøynignsarealer) er nødvendige for å 

unngå vann på ville veier ved frakobling av tette flater. Tverretatlig samarbeid om flomsikring av byer kan 

også bidra til intensivering av ledningsnettfornyelse. 
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Mer informasjon om prosjektet

https://iwaponline.com/wst/article/83/12/2947/82264/Intensifying-rehabilitation-of-combined-sewer

https://iwaponline.com/wst/article/83/12/2947/82264/Intensifying-rehabilitation-of-combined-sewer
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