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How this works

Forskningsresultater Quiz-forskning

Wave your 
hands

Get on your 
feet ...
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Hva er overvann?

• www.NewWaterWays.no

A: Alt som ikke er under vann 
kalles for overvann

B: Regn og smeltet snø som  
renner av på overflaten

C: Vannet som infiltrerer i bakken D: Vannet som renner over når en 
dam eller innsjø er full
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Hva betyr det hvis det faller 1 mm regn?

• www.NewWaterWays.no

A: 100 ml vann per m2 B: 1 l vann per m2

C: 10 l vann per m2
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Hva er mye regn i Oslo?

• www.NewWaterWays.no

A: 46,1 mm / time B: 150 mm / 2 timer

C: 2250 mm / år D: 72,8 mm / dag
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«Mye regn» har forskjellige konsekvenser

Ff
f
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Urbanisering og klimaendring går hånd i hånd

1830

1881

1949

1951

1974

Grefsen-Økern



8

Stormwater and the Oslofjord?

• www.NewWaterWays.no

Bra – tilfører ferskvann til fjorden!
(the good!)

Brr – vannet i fjorden blir kaldere
(the bad!)

Dårlig – fører til badeforbud i 
fjorden (the ugly!)
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Hva skjer med overvann når det forsvinner 
i nærmeste sluk?

• www.NewWaterWays.no

A: Fortynner kloakken i 
avløpsrørene B: Renses på renseanlegget 

C: Føres til neste bekk D: Samles i underjordiske 
magasiner og infiltreres i bakken
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In Oslos underground …

Oslo´s sewer systems consists of
combined sewers & separate sewers.

Combined 
sewer

Stormwater 
pipe

Expected runoff with climate change

Time

Ru
no

ff Design capacity of sewer drains

Real capacity due to fouling

Combined sewer
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Grefsen-Kjelsås area

Start kl. 15:58
End kl. 18:45

Total: 2h , 47 min

5-yr rain (ca. 28 mm/2h) gives 327 m3 overflow
 25m swimming pool with 3 lanes, 2m deep

Combined sewer overflow; example
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3-trinns strategi for overvann

Wave your 
hands

Fange 
opp og 
infiltrer

Forsink 
og 
fordrøy

Sikre 
trygge 
flomveier

Grønne tak

Permeable 
flater

Regnbed Dam

Midlertidig 
lagring av 
vann

Åpne 
bekker

Vadi

1.

2.

3.
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Hvem sin oppgave er det å håndtere 
overvann i byen?

• www.NewWaterWays.no

A: Min og din oppgave B: Vann og avløpsetaten

C: Plan- og bygningsetaten D: Norges vassdrags og 
energidirektoratet
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Alle sammen – auksjon for overvannstiltak

Overvannshåndtering er en oppgave på tvers av etater!

Åpen overvannshåndtering krever plass – spesielt i en by som fortettes 
flerfunksjonelle løsninger & involvering av private aktører

N=192

Overvannstiltak på egen tomt – ja takk!



15

Hvordan få vi deg med?

• www.NewWaterWays.no

A: Hvis tiltak forhindrer flomskade 
blir jeg med!

B: Økonomisk støtte vil      
motivere meg!

C: Med god informasjon             C: Med god informasjon             
blir jeg med! D: Jeg blir aldri med!



16

Ola and Kari at Grefsen-Kjelsås

What would motivate you to establish stormwater measures on your property?

Avoid water damage (N=186)

Receive economic support (N=183)

Belief that it increases property value (N=180)

Receive expert counselling (N=178)

Belief that the property will improve visually
(N=180)

Totally disagree Partially disagree Neutral Partially agree Totally agree



What is the name of my favourite 
stormwater-webpage? 

• www.NewWaterWays.no

A: https://newwaterways.no/ B: https://newwaterways.no/

C: https://newwaterways.no/ D: https://www.sognhagelab.no/

Master thesis?
Stormwater research in China  you talk 

Chinese, English (and Norwegian)? 
Stormwater research in China 

Co-design of stormwater measures?
Dugnadsarbeid?

Overvannsturer i Oslo


