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Økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter

Integrert modellering

Utvikle metoder og implementere verktøy for å undersøke og evaluere de økonomiske, sosiale og
miljømessige aspekter/følger av overvannsløsninger på ulike nivåer.
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(Over)vannsituasjon i Oslo
• Noen overløpene i fellessystemer (overvann og kloakk I sammen rør) går
“for ofte” dvs. en blanding av kloakk og overvann slippes ut i vassdrag 
løsninger under baken er svært kostbare
• Renseanlegg: 50% av vannet som kommer til renseanlegg er
fremmedvann, renseeffekten blir mindre pga. fortynning
• Gjenåpnete vassdrag kan/skal ikke brukes til det innbyggerne har lyst til
som f.eks. bading pga. for dårlig vannkvalitet (feilkoblinger og overvann)
• Hvem har ansvar? Vann i rør – VAV, blå-grønne-løsninger / parker – BYM,
arealplanlegging – PBE, grønne tak på offentlige bygg – Omsorgsbygg,
Undervisningsbygg, Statsbygg
• Hvem betaler? Hva kan avløpsgebyren brukes til? Overvannsgebyr?

Situasjon i byer på Sørlandet?
Bilder: Wikimedia

Overvannshåndtering over og under bakken
Ved kraftig nedbør går overvann + kloakk fra AK52 i Akerselva
Samtidig flere kjelleroversvømmelser i området
Simulasjoner har vist at overløpsmengden med frakobling av
taknedløp, regnbed, noen grønne tak og permeable dekker kan
reduseres med mer enn 90% for et 5-års regn med klimafaktor,
varighet 60 min (Ingebrigtsen, 2017)
Tiltak på overflaten er mer lønnsomme enn underjordisk
oppdimensjonering ved separering (Haugård, 2017)

Overvannshåndtering på overflaten krever nok plass!
Finnes det muligheter å installere tiltak på private tomter?
Spørreundersøkelse:
Hvilken tiltak kan innbyggerne forestille seg?
Hva vil motivere dem?

Auksjon / budrunde-eksperiment
• «Real» auksjon for 2 regnbed, 2 grønne tak, 2
permeabel innkjørsel & 10 regntønner (våren 2018)
• Finansiering av tiltak: Oslo-VAV og NWW-prosjektet,
implementering til våren 2019
• Spørreundersøkelsen og en «fiktiv» budrunden blir
sent ut høsten 2019

Kilde: Furuseth et al. (neste utgave vann)
Interesse å foreta lignende forsøk på Sørlandet?

Beregning av overvannsgebyr
Hvordan kan vi estimere overvannsavrenning fra et eiendom?
 Ved bruk av satellitdata?
“relative runoff potential computed as a combination of land
cover, soil type, slope and topographical wetness index in 10m
resolution on the area of Oslo municipality”
Utvikle forskjellige modeller for å beregne overvannsgebyr,
slik at den “gir uttrykk for hva det koster kommunen
å betjene den enkelte eiendom med vann- og
avløpsanlegg” (Forskrift om kommunal vann- og
avløpsgebyr)

Kilde: NINA,
Urban-EEA,
geonode

Borgermedvirkning / Formidling I
Etablere demonstrasjonsområder: Oslo Miljøhovedstad 2019
Crowdsourcing – hendelser (og i framtiden innspill til design)
Overvanns-quiz for skoleelever

Borgermedvirkning / Formidling II
Lite plass i byen krever flerfunksjonelle overvannsløsninger (biomangfold, sosiale møteplasser, …)
Møllergate, Oslo

OBS: Design og brukerforventninger må være i samsvar!
“Living lab” for å utvikle en “Overvannsvennlig Pollinatoroase” med elevene, lærerne,
nabolaget
(Teglverk Skole, PBE, VAV, Bybi, SoCentral-Pådriv, NIVA)

Bilder: Wikimedia
Teglverksdammen / gjenåpnet Hovinbekken, Oslo

Figur: Bothner
& Aanderaa,
2017

Studietur – Henter inspirasjon fra andre steder!
NWW-studietur til Amsterdam & Rotterdam i Oktober 2018

Smart art!

Studietur – Henter inspirasjon fra andre steder!
Urbant landbruk – DakAkker rooftop farm & Smart Roof 010

Studietur – Henter inspirasjon fra andre steder!
Amsterdam kommune som megler mellom næringsliv og forskning – en krevende kunde
Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser og offentlige driftskostnader!

Lysimeter

Kilde: Sacha Stolp (Amsterdam)
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Let op!
Syphons in werkelijkheid
op de andere zijdes

Forretningsmodeller - business case - innovasjon
… blir etterspurt i nesten alle forskningsprogrammer …
• Environmental impact bonds / green bonds
• Forsikring og medfinansiering av klimatilpasning?
• Primærnæring knyttet til vannsensitive byer:
Grønne tak, urban dyrking, …

NY: Bærekraftig område- og eiendomsutvikling
FN bærekraftsmål 12 “Ansvarlig forbruk og produksjon” … og byggebransjen
a) redusere drikkevannsforbruk og avløpsvolum ved å ta i bruk regnvann og overvann, og gjenbruke gråvann
som bruksvann f.eks. til vanning, i sanitærinstallasjoner, i rekreasjonsområder eller som estetisk element i
bygget
b) demonstrere merverdien av innovative blå (vann) og grønne
(vegetasjon) løsninger integrert i bygningsmasse og landskap
c) redusere matsvinn og ressursinnsats for matproduksjon ved å
integrere lokale komposteringsløsninger, vannings-løsninger og
utvikle forslag til urban dyrking utendørs og innendørs, som
samtidig skaper sosiale møteplasser og øker bevisstheten om
bærekraftig ressursutnyttelse
d) utstyre de utviklede løsninger med smarte sensorer

NY: Bærekraftig område- og eiendomsutvikling
Case-område: Nordbyen 2020, 18.000 nye beboer til 2030
Matavfall: 40 kg/person  7200 tonner årlig
 72 tonner kompost
 424 000 kWh elektrisitet fra biogass  dekker behov til 27 norske / 85-170 europæiske husholdninger
 bruk til oppvarming også mulig og enda mer effisient!
Regnvann til bruksvann:
Ved 100.000 m2 takflater («rent» avrenning) & nedbørvariasjon som i fjor kunne man høste 280-2530 m3/uke
 uten noen form for vannsparing dekker dette 1,6-15% av vannforbruket innenfor Nordbyen
 gråvann vil være en mer stabil kilde
Blå-grønne strukturer: Nærheten til parker eller marka gir økte boligpriser, dyrkingsmuligheter og takhager er
også svært etterspurt!

NY: Bærekraftig område- og eiendomsutvikling
Søknad som skal sendes februar 2019 (eller senere)
Finansiering: 50% NFR, 50% in-kind and cash fra næringslivspartner & kommuner, min. 5 millioner
Bærekraft som konkurransefortrinn for næringslivet - FN bærekraftsmål 12 “Ansvarlig forbruk og produksjon”
NIVA ønsker å jobbe sammen med eiendomsutvikler / byggebransjen & kommuner:
- Vannsparing – ta i bruk regnvann, gjenbruke overvann
- Blå-grønne løsninger i inne og uteområde
- Redusere matsvinn, urban landbruk, kompostering med energigjenvinning, aquaponics (?)
- Smarte sensorer
Bekreftete partner: 2 eiendomsutvikler i Oslo, «bybonden»
Etterspurt: OBOS (Fornebu), USBL
Partner må bidra med cash og/eller in-kind midler i prosjektet!

New Water Ways i andre byer?
Like problemer i Sørlandsbyer?
Utvidelse / vidererføring av lignende aktiviteter i andre byer  krever fersk penger
Mulige finansieringkilder:
Regional Forskningsfondet Agder:
https://www.forskningsradet.no/servlet/web/prognett-agder/Utlysning/RFFAGDER/1253954890799
NFR: Samarbeids- og forskerprosjekter
https://www.forskningsradet.no/no/Page/1254037212448
EU og andre

Ta med hjem
Sammen kommer vi lengre enn alene – stor læringspotensial fra hverandre!
Forskningsprosjekter gir mulighet å teste ut ting man kan ikke teste ut i hverdagen –
forskning kan produsere brukbare/anvendbare resultater!
Samarbeid på tvers av yrker og fag ta tid!
Isabel.Seifert@niva.no

Tusen takk!
www.newwaterways.no

Prosjektleder: Isabel.Seifert@niva.no
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