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SAMMENDRAG 

Klimaendringer vil i Norge gi økt nedbørsintensitet som igjen medfører økt flomavrenning. Uten forebyggende tiltak vil 
dette føre til en økning i skadekostnadene som oppstår på grunn av overvann. Dette pilotprosjektet har som mål å 
utvikle en metode for analyse og prioritering av tiltak for demping av urban flom ved bruk av hydraulisk modellering og 
kost-/nytteanalyse. Prosjektet er styrt av Klimaetaten som en del av deres arbeid i I Front-nettverket, et 
klimatilpasnings-nettverk koordinert av Miljødirektoratet. 

Det er utført en analyse av overvannstiltak ved to forskjellige veier i Oslo, Uelands gate/Maridalsveien og Venåsvegen. 
Uelands gate/Maridalsveien er en tungt trafikkert vei i sentrum av Oslo, veien har et lavpunkt der det jevnlig registreres 
oversvømmelser som medfører begrenset fremkommelighet.  Veien er omkranset av næringseiendom, høyskole og 
boligblokker, her er det et stort skadepotensiale ved ekstremnedbør. Veien ligger nært Akerselva. Venåsvegen er en 
boliggate på Hellerud øst i Oslo med eneboliger og småhusbebyggelse i relativt bratt terreng.  For begge områder er 
den beskrevne oppgaven å velge tiltak for håndtering av flomavrenning, å modellere tiltakene, og å deretter 
gjennomføre en kost-/nytteanalyse for aktuelle tiltak. For Venåsvegen er det valgt to prinsippløsninger for håndtering 
av flomavrenning, flomdemping i regnbed ved innsnevring av vei, og en kombinasjon av dette og grunne overvannsrør. 
For Uelands gate/Maridalsveien ble det valgt å etablere en flomvei fra lavpunktet i veibanen mot Akerselva.  

Tiltakene ble modellert i programmet MIKE for å undersøke i hvilken grad de vurderte tiltakene hadde effekt på 
flomskader. Resultatene fra modelleringen er presentert blant annet i form av kart som viser oversvømte arealer. Ved 
introduksjon av regnbed langs Venåsvegen viste modelleringen en svært liten effekt på vannføring og dybder. Når det 
i tillegg ble lagt inn grunne overvannsrør ble det en mer merkbar effekt, men effekten på oversvømt areal var likevel 
beskjeden. For Uelandsgate/Maridalsveien ga flomveien en merkbar effekt på oversvømt areal, selv om tiltaket ikke 
løste problemet med oversvømmelse i lavpunktet på veien. 

Til Kost-/nytteanalysen ble det brukt et Kost-/nytteverktøy utviklet for NVE. Verktøyet ble i dette prosjektet 
videreutviklet for å bedre håndtere flom i urbane områder. Verktøyet bidrar til en økonomisk verdsetting av sparte 
flomskader. Forventet årlig skade for et område beregnes med og uten tiltak, og for kost-/nytteanalyse beregnes nytten 
som nåverdi av redusert årlig skade. Konklusjonen fra analysen av de modellerte tiltakene var tiltakene i Venåsvegen 
hadde negativ samfunnsøkonomisk nytte, dette betyr at kostnaden for tiltaket ikke kan forsvares ut fra sparte 
skadekostnader. Til tross for at flomveien fra Maridalsveien til Akerselva ikke hindret oversvømmelse i lavpunktet i 
veien ga dette tiltaket likevel en vesentlig reduksjon i flomskader og en god samfunnsøkonomisk nytte. I siste kapittel 
i rapporten er det beskrevet en metode for hvordan en tilsvarende kost-/nytteanalyse kan utføres i andre prosjekter 
og områder. 
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1 Innledning 

I enkelte områder i Oslo kommune er det utfordringer med håndtering av overvann i intensive 

nedbørsperioder. Dette kan resultere i oversvømmelse på terrengoverflaten med påfølgende skader på 

infrastruktur og eiendom.  Klimaendringene vil ifølge NOU rapport om overvann i byer og tettsteder (NOU 

2015:16) medføre økt nedbørsintensitet som igjen medfører økt flomavrenning. Det er behov for 

klimatilpassingstiltak både i Oslo og ellers i landet for å unngå økning i skadekostnadene som oppstår på 

grunn av overvann. For å bedre kunne vurdere hvilke tiltak som best forebygger skader var utvikling av 

et kost-/nytteverktøy spesielt for urbane områder viktig.  

Oslo kommune er medlem av I Front, et klimatilpasningsnettverk koordinert av Miljødirektoratet. I Front-

nettverket er en forlengelse av det statlig-kommunale samarbeidet Framtidens byer. Nettverket er 

koordinert av Miljødirektoratet og består av de 11 største bykommunene i landet. Nettverket har som mål å 

drive kunnskapsfronten på klimatilpasning fremover og å være innovative på dette feltet og videreformidle 

sine erfaringer.  

Gjennom dette nettverket ble Oslo kommune tildelt midler til å gjennomføre et pilotprosjekt på utvikling og 

bruk av kost-/nytteanalyse til overvann- og flomtiltak i urbane områder. Pilotprosjektet ble gjennomført med 

en arbeidsgruppe satt sammen på tvers av etater og fagfelt. Miljødirektoratets rolle innen klimatilpasning er 

blant annet å utvikle nasjonale veiledere, metoder, kunnskap og informasjon som skal danne grunnlag for 

kommunenes arbeid med klimatilpasning. Et mål med pilotprosjektet er at metoden, resultatene og 

lærdommen fra prosjektet har en nasjonal overføringsverdi og kan danne grunnlag for råd og anbefalinger 

til andre kommuner. 

Oppdraget er hos Multiconsult gjennomført av en tverrfaglig gruppe med fagpersoner innen hydrologi, VA-

teknikk og samfunnsøkonomi. Pilotprosjektet blir koordinert av Klimaetaten. I tillegg til Klimaetaten har 

arbeidsgruppen bestått av representanter for Vann og avløpsetaten, Bymiljøetaten og Plan og 

bygningsetaten i Oslo kommune samt Miljødirektoratet som alle har bidratt med sin ekspertise.  

Takk til: 

Linn Marie Heimberg 

Guro Sørnes Kjerschow 

Ursula Zülke 

Julia Kvitsjøen 

Alexandra Marietta Röttorp 

Svein Tore Asp 

Almudena Diaz Camacho 

Einar Flaa 

Webjørn Finsland 

James Michael Greatorex 

Brede Fagerheim Gilhuus 
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2  Forutsetninger for oppgaven 

Flere områder i Oslo kommune har gjentagende oversvømmelser under ekstremnedbør med påfølgende 

skader på eiendom. Kommunen har identifisert to forskjellige urbane avrenningsfelt som skal benyttes som 

eksempler for en kost-/nytteanalyse av overvannstiltak langs vei, dette er Uelands gate/Maridalsveien og 

Venåsvegen. Uelands gate/Maridalsveien i sentrum av Oslo er en tungt trafikkert gate der det registreres 

jevnlig oversvømmelser som medfører at veien ikke er kjørbar. Veien er omkranset av næringseiendom, 

høyskole og boligblokker, her er det et stort skadepotensiale ved ekstremnedbør. Veien heter Uelands gate 

i øvre deler av det analyserte området, men går over til å hete Maridalsveien. Venåsvegen er en boliggate på 

Hellerud øst i Oslo med eneboliger og småhusbebyggelse i relativt bratt terreng. For begge områder er 

oppgaven å modellere dagens situasjon, en situasjon med grønne overvannsløsninger samt en situasjon der 

grunne ledninger også bidrar med bortleding av overvann. Det skal deretter utføres en kost-/nytteanalyse av 

resultatene. 

I dette oppdraget skal det redegjøres for følgende: 

 Det skal gjøres en kost-/nytteanalyse av overvannstiltak på to forskjellige veier i Oslo 

 Analysen skal vurdere kost/nytte for tre alternative situasjoner for hver vei 

o Dagens praksis (nullpunkt) 

o Grønne overvannsløsninger 

o Grønne overvannsløsninger og bruk av frostsikre, grunne rør 

 De tre alternative situasjonene skal simuleres for 2 ulike klimascenarier 

o Dagens 30-års regn 

o 200-års regn med klimapåslag 

 Disse situasjonene skal først modelleres, deretter skal det utføres en kost-/nytteanalyse 

 Metoden brukt i modelleringen og kost-/nytteanalysen skal kunne overføres til andre liknende 

prosjekter 

 Rapporten skal redegjøre for nødvendige anbefalinger og prioriteringer i kommunen basert på 

kost-/nytteanalyser og den skal kunne bidra til kommunens arbeid med handlingsplan for overvann 

og utvikling av plan for hovedplanvei og fordrøyningsnettverk, og som beslutningsgrunnlag for 

Oslos vei- og gatenormal. 

 Rapporten skal inneholde skisser av foreslåtte tiltak, inkludert plassering og kapasitet 

 Det er ønskelig at den utviklede metoden bidrar til at kost-/nytteanalyser basert på Oslos 

geodatainformasjon kan bli et sentralt verktøy for at informasjonen blir anvendt bredere i 

samfunnsplanleggingen. 

 Nyttedelen av analysen skal være fokusert på samfunnsøkonomisk nytte 
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3 Tiltak for demping av urban flom 

Dette prosjektet skal se på prinsippløsninger for håndtering av flomvann langs veier, utføre hydraulisk 

modellering av løsningene og vurdere tiltakene med en kost-/nytteanalyse. Tiltakene som er foreslått er kun 

ment for å illustrere bruken av verktøyet for kost-/nytteanalyse. Dette er ikke tiltak som planlegges 

gjennomført i planområdene. Flom og overvannstiltak må vurderes ved å se helhetlig på et området fra 

nedslagsfelt til resipient.  

3.1 Aktuelle tiltak 

Utredning av prinsippløsninger vurderes ut fra effekt på avrenning og skader og ikke effekt for rensing 

av forurenset overvann. Anlegg for fordrøyning og forsinking av avrenning basert på «grønne 

løsninger» vil under normale nedbørsituasjoner med lave intensiteter ha en viss renseeffekt for 

partikler og tungmetaller i veivann, men denne effekten vil ikke bli utredet i dette prosjektet. 

Flere tiltak har blitt vurdert for å bedre situasjonen i de to problemområdene. Det er fokusert på tiltak 

man kan implementere i og nært veibanen i de aktuelle områdene. Det er ikke sett på tiltak for private 

eiendommer langs veien og det er i denne utredningen ikke sett på tiltak for å redusere tilrenningen 

fra øvre deler av nedbørsfeltene.  

Vi ønsker tiltak som kan forsinke og redusere avrenningen. Forutsetningen i oppdraget er at det for 

hvert område skal vurderes et tiltak med grønne løsninger og et tiltak med kombinasjon av grønne 

løsninger og grunne rør. Aktuelle tiltak som har blitt vurdert: 

 Regnbed langs vei – Regnbed er et nedsenket areal med beplanting som fordrøyer og 

infiltrerer overvann. Ofte etableres regnbed i et lavpunkt som tar overvann fra tette flater, for 

eksempel en parkeringsplass. Regnbed kan også etableres som en sammenhengende grøft 

langs veien for å ta imot veivann. Overvann som infiltreres i et regnbed vil også få en rensende 

effekt. 

 Bruk av grøntområder langs vei – Der det er tilgjengelige grøntområder langs veien kan 

flomvann føres ut til disse. Overvann renner saktere gjennom grønne områder enn på asfaltert 

vei, man vil derfor kunne oppnå en forsinking av flomvannet og en reduksjon i flomtoppen.  

 Grunne rør for overvann – Det kan etableres grunne rør for håndtering av overvann. Disse 

rørene kobles ikke til overvannssystemet, men tar hovedsakelig imot overvann fra veibanen. 

Det at rørene er grunne gjør at etableringen er rimeligere enn for ledninger på frostfritt dyp, 

og man unngår konflikt med vann og avløpsledninger på vanlig dybde. Det vil også være lettere 

å oppnå et utløp til terreng for grunne rør. Frost kan være en utfordring og det er mulig å 

frostsikre disse rørene med isolasjon og varmekabler. Dette bør vurderes for de spesifikke 

områdene. 

 Endring av veiprofil – Veiprofil kan endres til et V-profil for å kontrollere flomvannet. Dette vil 

sikre at flomvannet kontrolleres i veibanen og ikke fører til skade på eiendommer langs veien. 

Profilet kan tilrettelegges med en infiltrasjonssone i midten av veien, denne kan utformes som 

en grønn løsning.  

 Åpne kanaler/grøfter – Det kan etableres åpne kanaler eller grøfter langs veien eller for å føre 

flomvann bort fra veien til et sted det ikke gjør skade. 
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3.2 Vurderte tiltak for Venåsvegen 

Venåsvegen er en boliggate på Hellerud i Oslo hvor det tidligere har vært oversvømmelser som har 

medført skade på eiendom. En løsning som fordrøyer overvann i markaterrenget oppstrøms for 

Venåsvegen kunne ha bedret situasjonen, men dette vil ikke være svar på oppgaven som er 

overvannstiltak langs vei. Vi har derfor fokusert på løsninger der hovedsakelig veiarealer benyttes. Det 

er en forutsetning i prosjektet at løsningen med grunne rør skal benyttes, i tillegg skal det velges en 

grønn løsning. 

 

Figur 1: Flyfoto av Venåsvegen. Kilde Finn.no/kart 

Veien er uten fortau og har innkjøring til eiendommer på begge sider.  Utenfor veien er det ikke 

vesentlig tilgjengelig areal. På grunn av begrenset areal langs veien er det her ikke mulig å utnytte 

grøntarealer til å etablere en sammenhengende åpen grøft eller et regnbed i grøft langs veien. Men 

ved å innsnevre veien til et felt enkelte steder langs veien kan man oppnå arealer til å etablere regnbed.  

Det ble vurdert mulighet for å endre veiprofilet så overvann blir kontrollert til senter av veien. For å 

kunne kalle dette en grønn løsning må det tilrettelegges en grønn sone i senter av veien. Løsningen 

innebærer at senter av veien må senkes i hele området og at veiens underbygning må reetableres og 

veien må reasfalteres. Det bør gjennomføres en masseutskifting under den grønne sonen for å sikre 

infiltrasjon uten at dette skader veioppbygningen. Løsningen gjør også overvannssystemet som er 

langs veien i dag ikke vil fungere som det skal. Dette gjør løsningen kostbar. I tillegg er det noen 

utfordringer rundt vedlikehold og vinterdrift som gjør denne løsningen vanskelig. Et V-profil med en 

grønn løsning er vurdert som ikke egnet i dette tilfellet, men denne løsningen kan være et godt 

alternativ for nye veier der hele systemet planlegges ut fra dette.  

Det ble for Venåsvegen også vurdert en mulighet med å benytte gangvei mot Haugerudveien som en 

åpen kanal som fører overvannet ut av området til et område det gjør mindre skade. Dette ble vurdert 

som noe utenfor forutsetningene for oppgaven siden dette ikke er en grønn løsning og siden ønsket 

her er å analysere tiltak langs veien med overføringsverdi til andre steder. Dette kan være en god 

løsning for området, men det var ikke rom for å modellere dette i denne omgangen. Tiltaket er videre 

beskrevet i kapittel 6.2. 
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Det som står igjen som beste løsning for Venåsvegen er regnbed i områder der veien innsnevres til ett 

felt, og i tillegg vil det ses på løsning med grunne rør. 

3.3 Foreslåtte tiltak Venåsvegen 

Det foreslås to prinsippløsninger for håndtering av flomavrenning: 

1. Flomdemping i regnbed ved innsnevring av vei 

2. Flomdemping i regnbed ved innsnevring av vei og flomavledning i grunne overvannsrør 

Flomdemping i regnbed ved innsnevring av veg 

Det foreslås å innsnevre veien til ett kjørefelt på tre steder langs Venåsvegen. Dette vil frigjøre arealer 

som kan benyttes til å forsinke og fordrøye overvannet. Se skisse av utforming i Figur 2 og Figur 3. 

Langs regnbedet opphøyes kjørefeltet. Dette gjør at overvann i veien bremses og føres inn til 

regnbedet. Innsnevringen og forhøyningen vil fungere som et fartsreduserende tiltak. Størrelsen på 

regnbedene er tilpasset til det det antas er praktisk mulig å bygge i dette området, med en lengde på 

ca. 23 meter og en bredde på 3,5 meter (tilsvarende et kjørefelt). Dette gir et areal på ca. 80 m2 for 

hvert regnbed. I modelleringen er det lagt inn en gjennomsnittlig dybde på 0,5 meter for regnbedene. 

Dette er trolig i øvre sjikt av hva som praktisk sett lar seg bygge med tanke på sikkerhet for barn og 

sikkerhet for biltrafikk. Det ble valgt å legge til grunn et stort volum her. Dersom dette ikke resulterer 

i en god effekt i modelleringen vet vi at mindre volum heller ikke vil ha en vesentlig effekt på 

flomhåndteringen.  

 

Figur 2: Regnbed for fordrøyning av overvann for Venåsvegen. Kilde bakgrunnsbilde: Finn.no/kart 

Venåsvegen 

Regnbed 
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Figur 3: Forslag til utforming av regnbed med innsnevring av kjørebane til ett felt for Venåsvegen. Kilde 
bakgrunnsbilde: Google Maps 

Bortleding av overvann i grunne rør 

Det er også sett på en kombinasjon av fordrøyning i regnbed og bortledning av flomvann i grunne 

overvannsrør fra øvre del av Venåsvegen ned til Hellerudveien. Hovedovervannsledninger 

dimensjoneres så de kan håndtere 30-årsregn, men det finnes ingen klare dimensjoneringskriterier for 

grunne overvannsrør. Det er likevel klart at de ikke kan dimensjoneres for å ta unna de største urbane 

flommene, da dette ville kreve så store rør at de ikke lenger kan betraktes som grunne. I tillegg er det 

viktig å vurdere konsekvenser nedstrøms ved å føre overvann raskt videre i rørsystemet. Dette kan 

forverre situasjonen nedstrøms ved at flomtoppen kommer raskere. Som et utgangspunkt ble det i 

dette tilfellet valgt en dimensjon på 400 mm for det grunne røret. Rørstørrelsen er ikke dimensjonert, 

men tanken med dette valget var å se på effektene og eventuelt tilpasse dimensjonen for å oppnå 

ønskelig effekt. 

3.4 Vurderte tiltak Uelands gate/Maridalsveien 

Uelands gate og Maridalsveien blir tilført store mengder overvann fra veier og urbane områder ved 

intens nedbør. Her er problemområdet et lavpunkt i veien ved Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) 

der flomvannet oppmagasineres og det dannes en større dam, se Figur 4. For dette området vil målene 

være å redusere overvannsmengdene og å sikre en flomvei ut fra dette lavpunktet. På grunn av de 

store vannmengdene i området ble det raskt konkludert med at en åpen grøft langs veien vil ha 

begrenset effekt. En grønn grøft eller regnbed langs veien vil forsinke og infiltrere deler av overvannet, 

men også denne effekten vil være begrenset for de større urbane flommene.  

Å etablere et V-profil for denne veien anses som uaktuelt. Det er en stor og viktig vei som også har 

mye infrastruktur under bakken. En endring i tverrfall på veien vil være svært kostbart og vil ikke løse 

problemet med vann som samler seg i lavpunktet ved AHO. 

Det viktigste tiltaket i dette område vil være å gjøre tiltak for å videreføre overvann som samles ved 

AHO. Så lenge dette området er et lavpunkt vil det samles overvann i en dam her selv om eventuelle 

tiltak oppstrøms reduserer tilrenningen. Det må derfor ses på en åpen kanal eller grøft som fører 

flomvann fra lavpunktet mot Akerselva. 

Venåsvegen 

Opphøyd 
kjørefelt 

Regnbed 
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Figur 4: Flyfoto Uelands gate og Maridalsveien. Kilde Finn.no/kart 

3.5 Foreslåtte tiltak Uelands gate/Maridalsveien 

For Uelands gate og Maridalsveien ble det valgt å etablere en trygg flomvei gjennom Kubaparken 

mot Akerselva. 

Regnbed og flomvei 

Parkeringsplassen for adkomst til AHO har store asfalterte områder som kan utnyttes bedre enn i dag. 

Dette området samsvarer med laveste punkt i Maridalsveien, slik at det kan oppnås fall ut fra veien. 

Det vil bli behov for terrengtilpassinger for å etablere flomvei gjennom Kubaparken videre mot 

Akerselva. Den asfalterte sirkelen nedfor parken som tidligere har vært fundament for en gassklokke 

kan også benyttes til fordrøyning av overvann før det føres til Akerselva (se Figur 4). Dette området 

står på en kulturminneliste, så det er usikkert om nødvendige endringer kan gjennomføres. 

I forbindelse med inntaket til denne kanalen kan det etableres et renbed på parkeringsplassen til AHO. 

Figur 5 illustrerer mulig plassering av inntak og regnbed på asfalterte arealer i inngangspartiet til 

Arkitekthøgskolen. Fordrøyningsvolumet man kan oppnå her vil være ubetydelig i forhold til 

vannføringene man har her, derfor er regnbedet heller ikke inkludert i modelleringen og kost-

/nytteanalysen. Regnbedet kan likevel gi en god renseeffekt for forurenset veivann ved mindre 

hendelser og være et positivt estetisk element på arealer som i dag er dominert av en asfaltert plass 

uten definert og klar arealbruk. 

 

Alexander 
Kiellands plass 
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Figur 5: Bortleding og fordrøyning av flomvann for Uelands gate/Maridalsveien. Kilde bakgrunnsbilde: 
Finn.no/kart 

Bortleding av flomvann i grunne rør 

Også for Maridalsveien/Uelands gate ble det planlagt å simulere en kombinasjon med et grunt 

overvannsrør, men modelleringen viste raskt at selv med en dimensjon på 1000 mm (som gjør at det 

grunne røret kommer ned på en dybde tilsvarende vanlige vann- og avløpsledninger) vil slike rør ha 

svært begrenset effekt på de ekstreme vannføringene. 

3.6 Kostnader av tiltak 

Grunnlag for vurdering av investeringskostnader for tiltak er basert på de stedsspesifikke 

forutsetninger for Venåsvegen, og Uelandsgate/Maridalsveien. Kostnadsestimatene inkluderer 

byggherre- og entreprisekostnader med unntak av grunnerverv. For anlegg med denne type 

kompleksitet i byområder kan byggherrekostnader utgjøre ca. 25 – 30 % av totalkostnaden. 

Kostnadene er gitt med enhetspris med grunnlag i areal og volum, slik at disse kan benyttes som 

grunnlag for tilsvarende anlegg i andre deler av Oslo. 

Følgende referanseprosjekter er benyttet ved kostnadsberegning av flomtiltak: 

- Statens Vegvesen, Rv110 Ørebekk – Simo, 2015 

- Statens Vegvesen, E6 Hvam – Gardermoen, VA, 2016 

- Vestre Viken Sykehus, kalkyle 2015 

Grunnlag for enhetspriser i kostnadsestimatet er justert til priser for 2017. 

Multiconsults landskapsarkitekter har i tillegg bidratt med innspill til kostnadsestimat for anlegg på 

terrengoverflaten. Vista Analyse og Cowi utarbeidet i 2015 rapporten «Kostnader og nytte ved 

overvannstiltak» (Magnussen, Wingstedt, Rasmussen, & Reinvang, 2015) med vurdering av kostnader 

for blant annet regnbed og fordrøyningsanlegg. Kostnader for flomtiltak i Venåsvegen og ved 

Arkitekthøgskolen er vurdert høyere enn kostnadsestimat i Vista-rapporten, men dette kan grunngis 

med at flomtiltak er forutsatt etablert i urbaniserte områder som medfører stor kompleksitet ved 

anleggsgjennomføring og trafikkavvikling. 

Kubaparken 

Kubaparken 

Regnbed 

Åpen 
kanal/bekk 

Fordrøyning 
Fordrøyning 

Akerselva 

Maridalsveien 

Oslo Arkitekt- og designhøgskole 
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Anleggskostnader for denne type anlegg vil variere fra region til region og blir blant annet påvirket av 

entreprenørkapasiteten i det lokale markedet. Det vil derfor behov for å vurdere kostnader ut fra disse 

forholdene. Det anbefales at de benyttede kostnadene i kost-/nytteanalysen blir sjekket opp mot 

tidligere gjennomførte anlegg i regionen som kan sammenlignes med denne type overvannstiltak. 

Overvannstiltakene består i hovedsak av normale anleggsaktiviteter som gjennomføres i de fleste 

bygge- og anleggsprosjekter. Dersom kommunene ikke sitter med tilstrekkelig prisgrunnlag for 

anleggsarbeider, anbefales det at de kontakter eksterne aktører som kan vurdere de stedsspesifikke 

kostnadene. Disse aktørene kan være konsulenter/rådgivere, entreprenører eller andre offentlige 

utbyggere i regionen, som for eksempel SVV, Statsbygg eller Bane NOR. 

3.6.1 Venåsvegen 

Venåsvegen alternativ 1 - Tre regnbed langs vei  

Total dimensjon for regnbed: 23 m x 3,5 m x 2 regnbed = 240 m2 

Tabell 1 Kostnadsestimat for Venåsvegen alternativ 1 - Tre regnbed langs vei 

 Enhetspris 

(kroner/m2) 

Enheter Totalpris 

(kroner) 

Rigg & drift, byggherrekostnad, uforutsett etc N/A N/A  300 000 

Regnbed 

Inkludert utgraving med dybde 0,5m, oppmuring 

med prefabrikkerte betongstein og beplantning i 

bunn av bed 

2.800 kroner/m2  240 m2 672 000 

Opphøyd vei  

Med dekke av gatestein 

1.100 kroner/m2 240 m2 264 000 

Totalt 1 236 000 

 

Venåsvegen alternativ 2 – Tre regnbed langs vei og grunt rør 

Total dimensjon for regnbed: 23 m x 3,5 m x 3 regnbed = 240 m2. Total lengde for vei: 600 m 

Tabell 2 Kostnadsestimat for Venåsvegen alternativ 2 – Tre regnbed langs vei og grunt rør 

 Enhetspris  Enheter Totalpris 

(kroner) 

Grunne rør 

Rigg & drift, byggherrekostnad, uforutsett etc N/A N/A 1 000 000 

Graving og legging av grunne rør 2 500 (kroner/m) 600 m 1 500 000 

Rørkostnader 1 500 (kroner/m) 600 m 900 000 

Reetablering av vei  

Inkludert asfaltering 

2 000 (kroner/m) 600 m 1 200 000 
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Regnbed 

Rigg & drift, byggherrekostnad, uforutsett etc N/A N/A 300 000 

Regnbed 

Inkludert utgraving med dybde 0,5m, oppmuring 

med prefabrikkerte betongstein og beplantning i 

bunn av bed 

2 800 kroner/m2 240 m2 672 000 

Opphøyd vei  

Med dekke av gatestein 

1 050 kroner/m2 240 m2 264 000 

Totalt 5 836 000 

3.6.2 Uelandsgate/Maridalsveien 

Alternativ 1 – Kanal fra AHO til Kubasirkelen 

Total lengde på kanal: 100 meter 

Tabell 3 Kostnadsestimat for Uelandsgate/Maridalsveien alternativ 1 – Kanal fra AHO til Kubasirkelen 

 Enhetspris  Enheter Totalpris 

(kroner) 

Rigg & drift, byggherrekostnad, uforutsett etc N/A N/A 120 000 

Tilsådd kanal/grøft 2 000 kroner/m 100 m 200 000 

Terrengtilpassinger i parken N/A N/A 200 000 

Totalt   520 000 

 

Alternativ 2 – Kanal fra AHO til Akerselva 

Total lengde på kanal: 150 meter 

Tabell 4 Kostnadsestimat for Uelandsgate/Maridalsveien alternativ 2 – Kanal fra AHO til Akerselva 

 Enhetspris   Totalpris 

(kroner) 

Rigg & drift, byggherrekostnad, uforutsett etc N/A N/A 140 000 

Tilsådd kanal/grøft 2 000 kroner/m 150 m 300 000 

Terrengtilpassinger i parken N/A N/A 200 000 

Totalt   640 000 
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4 Modellering 

Formålet med modelleringen er å undersøke i hvilken grad de vurderte tiltakene har effekt på flomskader. 

Modelleringen er basert på tiltakene som beskrevet i foregående kapitler, men i noen tilfeller med enkelte 

forenklinger.  

4.1 Metode 

Modelleringsarbeidet tok utgangspunkt i Mike21-modeller i fire ganger fire meter oppløsning som DHI 

har utarbeidet for Oslo Kommune. Disse modellene er for grove til å gi en tilfredsstillende besvarelse 

av oppgaven, og det ble derfor opprettet lokale modeller i oppløsning en ganger en meter, se figur 

Figur 6 for Hellerud og Figur 9 på side 20 for Iladalen. De finoppløste lokalmodellene er basert på 

samme data som de grovmaskede modellene med hensyn til distribuerte data, dvs. ruhet (Manningtall) 

og infiltrasjonskapasitet. Når det gjelder nedbør var DHI-modellen bare satt opp til å simulere for 200-

årsregn uten klimapåslag. Det ble det konstruert et nedbørsforløp fra den tilsvarende IVF-tabellen 

(Intensitet, Varighet, Frekvens), slik at nedbørsvolum i det resulterende hyetogrammet passer med 

volumet i IVF-tabellen for enhver varighet. På denne måten er man uavhengig av et godt estimat på 

konsentrasjonstiden; modellen beregner selv konsentrasjonstiden og hvor stort areal som bidrar til 

enhver tid. Klimafaktor 1,5 er benyttet på 200-årsnedbøren. 

 

 

Figur 6: Opprinnelig (v DHI) modell i 4x4 m oppløsning og lokalområde med 1x1 m modell. Blå piler viser 
overføring av resultater fra grov modell som grensebetingelser. Hellerud. 

I tråd med Vann- og avløpsetatens anbefaling forutsettes det at overvannssystemene i urbane områder 

klarer å ta unna et 10-årsregn. I den forbindelse er det antatt konsentrasjonstid på én time, hvilket gir 
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en nedbørsintensitet på 30 mm/time, eller 0,5 mm/minutt. Denne verdien ble trukket fra 

hyetogrammene beskrevet over. Dette er forøvrig i samsvar med metodikken brukt av DHI i den grove 

modellen. 

Den grovmaskede DHI-modellen er benyttet (med oppdatert nedbør) for å beregne vannstrømmene 

inn til lokalmodellen. For hver av de tre gjentaksintervallene er vannføringer fra aktuelle veier/gater 

tatt ut fra den grove modellen ved hjelp av MikeZero postprosesseringsverktøyet (Discharge 

Calculation) og benyttet som grensebetingelser til de lokale modellene. Figur 7 viser et eksempel på 

en slik grensebetingelse, nemlig den for Venåsvegen. 

 

Figur 7: Grensebetingelse (Venåsvegen) beregnet med grov modell. 

For Hellerud var en 50 ganger 50 centimeter terrengmodell tilgjengelig. Denne ble forgrovet til en 

meter oppløsning og benyttet som grunnlag for simuleringene. Årsaken til forgrovingen er at 

modellering i finmaskede modeller er svært tidkrevende. En modell med 50 ganger 50 centimeter her 

kunne gitt noe mer nøyaktige resultat, men dette ville krevd seks til åtte lengre simuleringstid og var 

på grunn av begrenset tilgjengelig tid ikke mulig å få til i dette tilfellet. For Iladalen ble det lastet ned 

en en ganger en meter terrengmodell fra hoydedata.no. 

4.2 Antagelser/forenklinger 

Følgende antagelser og forenklinger er lagt til grunn i modelleringen: 

 Det er benyttet samme distribuerte data for friksjon og infiltrasjonskapasitet som i DHI sin fire 

ganger fire meter-modell. 

 Eksisterende overvannsanlegg antas å ha kapasitet til å ta unna en 10-årsnedbør. Denne er 

derfor trukket ut fra nedbørsforløpet i form av et konstant fratrekk. 

 Totalvannføring i Akerselva modelleres ikke, kun det lokale bidraget fra nedbørsavrenning 

som finner veien ned til elven.  

 Den lokale Hellerudmodellen har en «mur» som nedstrøms grensebetingelse. Dette har ikke 

noen effekt på resultatet i aktuelt område. 
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 Regnbedene i Venåsvegen er modellert kun i kraft av deres volum; de er ikke modellmessig 

beskrevet med hensyn til friksjon og infiltrasjonskapasitet. Friksjon og infiltrasjonskapasitet 

reduserer og forsinker overvann i en normalsituasjon, men denne effekten er svært liten for 

større vannføringer når grunnen blir mettet av vann og bedet fylles opp.  

4.2.1 Modellerte tiltak – Hellerud 

Tabell 5 Modellerte tiltak på Hellerud 

  4x4 1 x 1 

  Null-alt. Null-alt. Regnbed Regnbed + rør 

30 år √ √ √ ikke aktuell* 

200 år+klima √ √ 

Skrå regnbed  √ 

√ 

Horisontale 

regnbed     √ 

*            ingen nevneverdig oversvømmelse 

 
Regnbed er i det ene scenariet modellert ved å simulere en utgravning på 50 centimeter dybde i 

veioverflaten. Lengden av denne tilsvarer omtrent avstanden mellom to innkjøringer og bredden er 

halvparten av veiens bredde, altså 3,5 meter. Hvert av de tre bedene dekker arealer på rundt 80 m2. 

Man skulle i prinsippet ha justert modellparemetere som ruhet og infiltrasjonskapasitet for å avspeile 

terrengoverflate, vegetasjon, jordsmonn, men oppdragets tidsramme tillot ikke dette. Infiltrasjonen 

som skjer under en flomhendelse er forsvinnende liten i forhold til vannmengdene, og den bremsingen 

regnbedets ruhet bidrar med er også begrenset når regnbedet er fullt. Dermed antas det at denne 

forenklingen ikke har noen innvirkning på resultatene. 

Bemerk at ved å lage regnbed som følger veiens overflate i en konstant dybde, får man på grunn av 

veiens helning en begrenset utnyttelse av det tilgjengelig volum - ettersom det lagrede vannet ikke 

kan stå skrått; vannet vil stå horisontalt i den nederst enden av bedet, i en høyde som er bestemt av 

veiens høyde ved bedets ende. Følgelig er det lagt inn en forhøyning rett etter hvert bed for å holde 

på litt mer vann. I tillegg er det også simulert et scenario der bedene har horisontal bunn og dermed 

kan romme 50 cm vann i hele bedets lengde. Dermed bli dybden noe større enn ønskelig i oppstrøms 

ende av bedet (opp mot 1 m). 

Til slutt er det definert et scenario der det i tillegg til de tre regnbedene er lagt inn et grunt rør med 

diameter Ø400 mm. Figur 8 viser rørets trase og plassering av regnbedene. Modellen avspeiler rørets 

transportkapasitet i henhold til friksjonstapet i røret, men ikke singulærtap i forbindelse med inn- og 

utløp. For enkelthets skyld er det forutsatt at røret har utløp i veibanen på nedstrøms side, selv om det 

ikke er en praktisk realistisk løsning. 
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Figur 8: Modellerte tiltak Hellerud. Regnbed vist med rosa polygon. Trase for grunt rør vist med rødt. 
Kontrollpunkter for vannføring vist med blå strek. 

4.2.1 Modellerte tiltak – Iladalen 

For Iladalen ble hele nedbørsfeltet modellert med oppløsning 4x4 m, mens et begrenset område langs 

Uelandsgate/Maridalsveien ble modellert med oppløsning på 1x1 m, se Figur 9.  

Basert på observasjonene fra modelleringene på Hellerud ble det klart at regnbed i størrelsesorden 

100 m2 ikke vil ha en fordrøyende effekt av betydning i Iladalen. Følgende tiltak ble simulert:  

1. En kanal som fører vannet fra dumpa ved AHO til sirkelen i Kubaparken. Dette er et fall på 

rundt 1 meter. Kanalen har en flat bunn på 1 m bredde og skråner opp til eksisterende terreng 

over en bredde på 1 m på hver side. Kanalen er dermed 3 m bred, men har varierende skråning. 

Trasé og kotehøyder er vist i Figur 10. 

2. En kanal som går direkte fra dumpa ved AHO ut til Akerselva. Kanalens trase er dermed rett 

øst-vest. Det går en vannstrøm denne veien også i nullalternativet, men i simuleringsscenariet 

er traseen rettet ut til å gå rett øst-vest. Kanal har samme tverrsnittprofil som i 1) 
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Figur 9: Opprinnelig (DHI) modell i 4x4 m oppløsning for Iladalen og lokalområde med 1x1 m modell. Piler viser 
overføring av resultater fra grov modell som grensebetingelser. 

 

 

Figur 10: Kotehøyder for kanaler fra dumpa ved AHO. Øverst; kanal til sirkelen i Kubaparken, nederst: kanal rett 
til Akerselva. Lilla toner er kotehøyder på 12 – 12,5 moh. Blå toner er 12, 5 – 14. Grønne toner er 14 – 16,5. Gule 
toner er 16,5 – 17. Oransje toner er 17 til 17,5. Rød toner er 17,5 - 17,9. Hvit er over 18 moh eller udefinert. 

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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4.3 Resultater 

4.3.1 Nullalternativet Hellerud 

Figur 11 viser utbredelsen av oversvømmelse for dagens situasjon. 30-årsavrenningen holder seg i 

høy grad på veiarealene, og danner kun sporadiske pytter utenfor veiene. Kartet viser Haugerudveien 

i nord og Venåsvegen i sør. På nordsiden av Venåsvegen er det ingen inntrengning av flomvann til 

private tomter. Dette avspeiler nok at det er lagt inn en «mur» for å simulere kantsteinen. Denne 

muren/kantsteinen skal betraktes som meget omtrentlig i sin utforming, ettersom minste 

geometriske enhet i modellen er en pixel på 1m x 1m. Siden 30 års regnet medfører så liten 

oversvømmelse, konsentreres observasjonene i det følgende på 200-årsregnet. 

 

Figur 11: Utbredelse av oversvømmelse (> 5 cm), Nullalternativet, T=30 år, 200 år + klimapåslag.  

Figur 12 viser maksimal dybde av oversvømmelsen ved 200-årsregn. Kun dybder over fem centimeter 

er vist i kartet. I Haugerudveien kommer dybden noen steder opp over 25 centimeter, men i 

Venåsvegen ligger de stort sett under 20 centimeter. Unntaket er området inn mot muren kantsteinen 

på veiens nordside. Her kommer dybdene opp mot 30 centimeter. I virkeligheten vil vannet altså renne 

over kantsteinen. Rekkehusbebyggelsen fra nummer 3 til 3D er oversvømt med dybder opp til 20 

centimeter. Dette stemmer med tidligere observerte flomskader i området. Hagene er også i noen, 

men mindre grad oversvømt av 30-årsregnet. 
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Figur 12: Dybde av oversvømmelse, Nullalternativet, T=200 år + klimapåslag. 

Hastighetene på selve Venåsvegen varierer fra rundt en meter per sekund opp til litt over to meter per 

sekund, se Figur 13. I hagene er hastighetene i størrelsesorden 0,1 til 0,3 meter per sekund. 

Venåsvegen fungerer stort sett som en flomvei, og mottar tilrenning fra sideveiene på de øvre delene. 

Ved gangstien til Haugerudveien ved nummer 14 A og B skjer det imidlertid en avgrening inn på 

gangstien der noe av flomvannet renner mot Haugerudveien. Noe vann svinger også fra gangstien mot 

vest og renner gjennom hagene mellom Venåsvegen og Haugerudveien før det treffer Haugerudveien.  

Lengre nede i Venåsvegen, særlig mellom nummer 1 og 6B er det en betydelig avgrening fra 

vannstrømmen inn i hagene på sørsiden. Noe av dette kommer tilbake til Venåsvegen på hjørnet til 

Hellerudveien, men noe dreier også mot sør og renner ut av området.  

 

 



Klimatilpassing: Kost-/nytteanalyse for overvannstiltak langs vei multiconsult.no 

 4 Modellering 

 

23 
 

 

Figur 13: Vannhastighet, Nullalternativet, T=200 år + klimapåslag. 
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4.3.2 Resultater av tiltak Hellerud 

Det er definert tre kontrollpunkter der vi vil se på hvordan vannstrømmene påvirkes av tiltak. 

Kontrollpunktene ligger ved Venåsvegen nummer 22/25, Venåsvegen 19, og Hellerudveien 1G. Det 

øverste av kontrollpunktene, Venåsvegen 22-25, vist med grønn kurve på Figur 14, ligger oppstrøms 

tiltakene og er derfor uforandret i alle simuleringer. Det er tatt med som en kontroll- og referanseverdi. 

 

Figur 14: Vannstrømmer i Venåsvegen for nullalternativet 

Ved introduksjon av tre regnbed med dybde 50 cm skjer det liten dempning av den første toppverdien, 

men også en liten økning av den andre (største) toppverdien, se Figur 15. Maksimalverdien reduseres 

altså ikke, hvilket kan skyldes at et fullt bed i modellen faktisk har en mer effektiv transportkapasitet 

enn bar asfalt, i virkeligheten vil trolig regnbedet senke hastigheten noe selv når det er fullt av vann.  

 

Figur 15: Vannstrømmer i Venåsvegen med tre regnbed med 50 cm dybde. 
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Når regnbedene legges med horisontal bunn i stedet for med konstant dybde, reduseres den første 

toppen i det nederste kontrollpunktet (svart kurve), men maksimalverdien er uforandret, se Figur 16. 

 

Figur 16: Vannstrømmer i Venåsvegen med tre regnbed med horisontal bunn. 

Når vi legger inn et grunt rør på Ø400 mm, oppnås det en mer merkbar effekt. Vannføringen i røret 

(brun kurve på Figur 17) er opp til 0,27 m3/s og vannføringen ved Venåsvegen 19 (rød kurve) reduseres 

med en tilsvarende størrelse. Vannføringen forbi nederste kontrollpunkt Hellerudveien 1G (svart 

kurve), som ligger nedstrøms punktet der vannstrømmen fra rør er ført tilbake til veien, viser en svak 

økning (+5%), sammenlignet med Nullalternativet.  

 

Figur 17: Vannstrømmer i Venåsvegen ved tre regnbed og grunt rør. 

 

Ut ifra dette kan vi altså konkludere at det eneste tiltaket som har en merkbar dempende effekt på 

vannføringen på veien, er grunt rør. Figur 18 viser  vanndybden  i Venåsvegen for dette tiltaket. 
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Figur 18: Vanndybde med tiltak: 3 regnbed og grunt rør; T=200 år + klimapåslag. 

Når vi ser på hvor mye oversvømmelsen reduseres, er resultatet imidlertid beskjedent, hvilket fremgår 

av Figur 19. På denne figuren vises Nullalternativet som rødt område. Denne fargen er dekket av 

oversvømmelsen med tiltak (rør) slik at det røde området som er synlig, avspeiler hvor mye som unngår 

oversvømmelse på grunn av tiltaket.  

Det kan for øvrig også være en metodisk årsak til at det er liten forskjell i utbredelsen; det vises kun 

oversvømmelse over fem centimeter. Hadde man også vist mindre dybder er det mulig at forskjellen i 

utbredelse hadde vært større. På grunn av usikkerheten er det ikke ansett som hensiktsmessig å vise 

så små dybder. 

Figur 20 på side 28 viser tiltakets (regnbed + grunt rør) virkning med hensyn til redusert vanndybde. 

Figuren avspeiler negative reduksjoner, altså økt vanndybde i bedene. Figuren illustrerer at 

reduksjonen i vanndybde stort sett ligger under 5 cm. At reduksjonen er så liten må ses i sammenheng 

med at vanndybden på det meste av Venåsvegen ligger i størrelsesorden 10-15 centimeter. 
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Figur 19: Virkning av tiltak: reduksjon av oversvømt område; 3 regnbed og grunt rør. T=200 år + klimapåslag. 
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Figur 20: Virkning av tiltak: reduksjon av dybde; 3 regnbed og grunt rør. T=200 år + klimapåslag. 
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4.3.3 Nullalternativet Iladalen 

Figur 21 viser oversvømmelsen for dagens situasjon. Modellen inkluderer ikke en beregning av (total) 

vannføring i Akerselva. Modellen ser altså bort fra tilrenning inn i modellområdet via elven og beregner 

kun lokal tilrenning til Akerselva på terrengoverflaten. Beregningsmessig tilsvarer det en situasjon der 

Akerselva er islagt. Når det gjelder spørsmålet om oversvømmelse av bygninger fra Akerselva (f.eks. 

rundt Mathallen som ligger i området sør for Kubaparken), forutsettes det at dersom de betraktede 

regnhendelser fører til flom i Akerselva, inntreffer dette så mye senere enn på gateplan at det kan 

utelates av betraktningen. 

 

Figur 21: Oversvømt område (dybde>5 cm) Nullalternativet; T=30 år, 200 år + klimapåslag. 
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For 30-årsregn er det moderate oversvømmelser i gatene, bortsett fra i dumpa ved AHO og i gågatene 

ved Vulkan/Mathallen. Ved 200-årsregn inkludert klimapåslag er det ganske store oversvømmelser. 

Figur 22 viser vanndybde for 200-årsoversvømmelsen for nullalternativet. Vi ser opp til 20-30 

centimeter dybde ned gjennom Uelands gate og opp mot 75 centimeter ved Alexander Kiellands plass. 

I dumpa ved AHO er dybden 1,3 meter. Ved Mathallen er dybden ca. 50 centimeter (enkelte steder 

opp til 75 centimeter). Det røde området skiller seg ut med enda større vanndybde (over 2 meter) 

grunnet et forsenket område med et amfi/trappenedgang, og kan derfor ikke vurderes på lik fot som 

de øvrige områdene. Merk at vannet tar en «snarvei» til Akerselva fra dumpa foran inngangspartiet til 

AHO. 

 

Figur 22: Vanndybde, nullalternativet, T=200 år + klimapåslag. 
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Figur 23 viser at i Nullalternativet vil et 200-årsregn gi vannhastigheter opp til to meter per sekund 

enkelte steder i Uelands gate. Også enkelte steder i Vulkankvartalet oppstår slike store hastigheter. 

 

Figur 23: Vannhastighet, nullalternativet, T=200 år + klimapåslag. 
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4.3.4 Resultater av tiltak Iladalen 

Med en kanal som går rett øst fra dumpa ved AHO til Akerselva oppnås det en vesentlig reduksjon av 

oversvømt areal ved AHO (reduksjonen vist som oransje i Figur 24). Figur 25 viser effekten av samme 

tiltaket, på en 200-årsoversvømmelse (reduksjonen vist som rød). Reduksjonen er merkbar, men 

sammenlignet med størrelsen på av det som fortsatt er oversvømt, er det klart at tiltaket er 

utilstrekkelig. 

 

Figur 24: Reduksjon i oversvømt område (dybde>5 cm), T=30 år. Tiltak: kanal rett til Akerselva fra dumpa ved 
AHO. 
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Figur 25: Reduksjon i oversvømt område (dybde>5 cm), T=200 år. Tiltak: kanal rett til Akerselva fra dumpa ved 
AHO. 

Når det gjelder vannføringen forbi Vulkan og vannstanden ved Mathallen viser resultatene at en kanal 

direkte til Akerselva reduserer vannføringen med rundt halvparten, og vanndybden med rundt en 

tredjedel, se Figur 26. Det konkluderes derfor med at det er mulig å oppnå en betydelig avlastning i 

Vulkan- og Mathallen-området med de vurderte tiltakene, særlig ved gjentaksintervaller mindre enn 

200 år. Tiltakene gir en marginal effekt på oppstuvningen i dumpa ved AHO. 
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Figur 26: Sammenligning Nullalternativet og ulike tiltak; vannføring og vanndybde på nøkkellokaliteter.  
Se Figur 27 for punktenes beliggenhet. Gjelder 200 års regn med klimapåslag. 
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Figur 27: Kontrollpunkter for hydrogrammer vist på Figur 26 

4.4 Vurderinger av input og resultater 

Det er utført modellering for gjentaksintervaller på 30 og 200 år. For gjentaksintervall på 200 år er det 

lagt inn klimafaktor 1,5, men ikke for 30-årsregn. For begge gjentaksintervaller er det antatt at 

eksisterende overvannanlegg har kapasitet til å ta unna et 10-årsregn. Dette er praktisert slik at 10-

årsregnet er trukket fra nedbørsforløpet som er input for modellen.  

Ifølge IVF-kurvene, er forholdet mellom 200-årsregn og 30-årsregn ca. 1,3 for de fleste varigheter. Altså 

er nedbørsvolumet i et 200-årsregn 30 prosent høyere enn for et 10-årsregn, gitt samme varighet. Når 

200-årsregnet blir multiplisert med klimafaktor 1,5, blir det dermed nesten dobbelt så stort som 30-

årsregnet (1,3 x 1,5). Når 10-årsregnet (ca. 0,5 millimeter/minutt) trekkes fra blir forskjellen enda 

større, som illustrert i Figur 28. I sum blir volumet da mer enn tre ganger så stort.  

Modelleringen viser at oversvømmelsen ved 30-årsregn generelt er beskjeden, mens på den andre 

siden kommer det også frem at de foreslåtte tiltakenes virkning på 200-årsregn er svært beskjeden. 

Det er nærliggende å trekke den konklusjonen at 30- og 200-års gjentaksintervaller har vært 

henholdsvis for lite (P30) og for mye (P200), og at man heller burde ha modellert gjentaksintervaller 

et sted imellom (for eksempel 50- eller 100-årsregn). Før man drar en slik slutning må det presiseres 

at forskjellen mellom P30 og P200 langt på vei skyldes at P200 er multiplisert med klimafaktor, mens 

Kontrollpunkt for Vannstand 
Dumpa ved ADO 

Kontrollpunkt for vannføring:
Vulkan

Kontrollpunkt for vannstand: 
Krysset ved Mathallen

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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P30 ikke er det. Det kan argumenteres for at det er mer riktig å bruke klimafaktoren ved høye 

gjentaksintervaller, men i en studie som denne kan det også argumenteres for at det ville vært mer 

hensiktsmessig å bruke samme klimafaktor for begge gjentaksintervallene. 

Det er altså to elementer som bør vurderes: 

 En slik utredning vil muligens gi mer opplysende resultater ved å se på gjentaksintervaller 

mellom 30 og 200 år. 

 En slik utredning vil muligens gi mer opplysende resultater ved å bruke samme klimafaktoren 

på alle gjentaksintervaller. 

 

Figur 28: Intensitet og varighet for nedbørshendelser. 

 

Figur 29: Nedbørsinput til modell: korrigert med fratrekk av 10-års regn. P200 med klimafaktor.  
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5 Kost-/nytteanalyse 

5.1 Metode 

Analysen bygger på flomsonekartene som utarbeides for ulike flomscenarioer med og uten tiltak, som 

vist i figuren under.  

  

Figur 30: Prosedyre for kost-/nytteanalysen 

Nytte-/kostverktøyet for tiltak mot flom og skred som Nils Roar Sælthun har utarbeidet for NVE (NKA-

2016 versjon 1.10) er videreutviklet slik at det bedre fanger situasjonen i byområder, inkludert 

blokkbebyggelse. Se avsnitt 7.2.1 på side 58 for en beskrivelse av endringene som er gjennomført. 

I tillegg til de direkte kostnadene som fanges i nytte-/kostverktøyet, reiser tiltakene også en del 

spesifikke problemstillinger knyttet til indirekte kostnader. Eksempler på slike problemstillinger 

inkluderer: 

 Kostnader: Tap av trafikkapasitet i gatenettet som konsekvens av arealkrevende grønne 

løsninger og forringing av parkområder 

 Nytte: Sparte investeringer i avløpssystemet som konsekvens av mer lokal håndtering av 

vannet 

Verktøyet 

Nytte-/kostverktøyet benytter en metode for økonomisk verdsetting av sparte flomskader utviklet av 

Nils Roar Sælthun på oppdrag for NVE. Modellen benytter skadefunksjon som er gitt av 

sammenhengen mellom økonomisk skade og  gjentaksintervall. Forventet årlig skade for et område 

beregnes med og uten tiltak, og for kost/nytteanalyse beregnes nytten som nåverdi av redusert årlig 

skade.  

Selv om modellen allerede inkluderer standardkostnader for en lang rekke objekter er det, som nevnt 

over, nødvendig å tilpasse den til bruk i byområder, ettersom flomskader fra overvann må forventes å 

skille seg fra skadene fra flom i vassdrag, som gir langt større vannstigning enn overvann på avveier. 

Begrensninger i foreliggende versjon av verktøyet som er relevante for bruk i dette prosjektet er: 

 Det håndterer kjøretøykostnader ved omkjøring, men ikke personkostnader (tidstap). Dette 

kan utgjøre en betydelig del av kostnadene ved byflom (COWI, 2015). Se avsnitt 5.4 for en 

videre diskusjon av personkostnader. 

 Ved vanlige flomtiltak i vassdrag sikres det normalt opp til et gitt gjentaksintervall (typisk 200 

år). Verktøyet forutsetter derfor null skade etter tiltak opp til dette nivået, og uendret skade 
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ved flomstørrelser over. De fleste tiltak mot byflom har en mer glidende effekt over et spenn 

av gjentaksintervall. Dette er løst ved en utvidelse som håndterer nullalternativ og et 

tiltaksalternativ. 

 Verkøyet forutsetter i utgangspunktet konstant flomsannsynlighet gjennom tiltakets levetid. 

Dette er ikke tilfredstilt når klimaendringer påvirker flomstørrelsen. Dette er løst ved en 

utvidelse av verktøyet som håndtere er løpende klimaendring gjennom prosjektets levetid. 

Dette forutsetter en modell for tidsutviklingen av endringene. Modellen er beskrevet i 

metodebeskrivelsen, Vedlegg 1. 

 Den økonomiske delen av verktøyet er fokusert på direkte kostnader. Indirekte kostnader 

(avbruddskostnader, tidstap osv) kan legges inn fra detaljberegninger utenfor verktøyet. 

5.2 Eksisterende skadedata 

For kost-/nytteanalyse av tiltak mot overvannsskader i byområder har vi følgende utfordringer: 

 Det er foretatt få analyser av skadeomfang per skadepunkt som følge av inntrenging av 

overvann. Det finnes datagrunnlag for dette, særlig i VASK-databasen, Finans Norges 

vannskadestatistikk. 

 Det er lite datagrunnlag som relaterer utvending vannstand på bygårder til vanninntrenging 

og skade. 

De kildene vi har benyttet er  

i) Skadedata fra Hellerud og Iladalen for perioden 2008-2014 (syv år), dette er geolokalisert 

informasjon fra Finans Norge, brukt etter avtale mellom Oslo kommune og FNO. 

ii) COWI-rapporten som har summariske estimat for skadene fra 2014-situasjonen (COWI, 2015). 

iii) Vista Analyses rapport til overvannsutvalget, «Kostnader og nytte ved overvannstiltak» 

(Magnussen, Wingstedt, Rasmussen, & Reinvang, 2015) VASK-data ligger til grunn for alle 

disse. 

5.2.1 Bygningsskade 

Hellerud 

Her er registrert 36 skader i området i perioden. Av disse er seks uten erstatningsutbetaling. Skadekilde 

er for alle «Nedbør, smeltevann, grunnvann». Under «installasjon» er 10 registrert som 

«Vanninntrenging utenfra gjennom grunn» og 22 som «Vanninntrenging utenfra over grunn». 

Samlet erstatningsutbetaling er 1 065 678 kroner, altså rundt 36 000 kroner per skade. Av 

erstatningsbeløpene kan det se ut som om de fleste skadene er i kjeller, bortsett fra en større 

erstatning på over 400 000 kroner. 

Hendelsen er spredt utover i tid, med en eller to skadepunkt per situasjon. Det er bare to hendelser 

med tre eller flere skadepunkt: 

o 22. til 23.08.2008, fem skadepunkt, 67 mm nedbør på Hovin målestasjon over tre 

dager 

o 05.09.2011, tre skadepunkt, 36 mm på ett døgn (Hovin målestasjon) 

Seks skadepunkt er gjengangere. De har skader under mer enn en hendelse. Noen få hendelser ser ut 

til å være knyttet til snøsmelting. 
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Iladalen 

I Iladalen er det registrert 28 skader i området i perioden. Av disse er seks uten erstatningsutbetaling. 

Skadekilde er for alle «Nedbør, smeltevann, grunnvann». Under «installasjon» er 10 registrert som 

«Vanninntrenging utenfra gjennom grunn» og 22 som «Vanninntrenging utenfra over grunn». Samlet 

erstatningsutbetaling er 446 238 kroner, altså 20 000 per skade.  

Også her er hendelsene som spredt utover i tid, stort sett ett skadepunkt per hendelse. Det er bare tre 

hendelser med to eller flere skadepunkt: 

o 22. og 23.08.2008, tre skadepunkt, 67 mm nedbør over tre dager (Hovin målestasjon) 

o 21.10.2012, to skadepunkt, 40 mm på fem døgn (Blindern målestasjon) 

o 12.08.2013, to skadepunkt, 22 mm på ett døgn (Blindern målestasjon) 

Her er det bare ett skadepunkt som har gjentatt skade. 

Generell vurdering 

For begge lokalitetene gjelder det at flertallet av skadene er små. For Hellerud er halvpartene av 

erstatningene under 10 000 kroner, for Iladalen to tredeler. 26. juni 2014 var det nedbørrekord i Oslo, 

med 45 mm regn på en time på Blindern. Nedbøren rammet særlig de vestre delene av byen, til 

Akerselva. I følge IVF-kurven for Blindern (Figur 31) var dette litt i underkant av et 100-årsregn. Likevel 

er det ikke registrert relevante erstatninger for denne datoen. Det finnes riktignok en skade i Iladalen 

den 28. juni (på 5 200 kroner) som sannsynligvis gjelder samme hendelse. Hendelsen i 2014 er 

analysert i rapporten Kostnader ved kraftige nedbørhendelser i Oslo (COWI, 2015). Ifølge rapporten 

hadde Arkitektur- og designhøyskolen skader, men siden Statsbygg er eier faller det utenfor 

forsikringsselskapenes statistikk. I følge samme rapport var samlete skader på AHOs bygg, Oslo Tinghus 

og Arbeidsmiljøinstituttet i underkant av 200 000 kroner. For hele Oslo var det meldt 93 skadetilfeller, 

23 av disse overvannsrelaterte. Samlet erstatningssum var 4,8 millioner kroner, men 

overvannsskadene er ikke skilt ut. Dette tilsvarer 52 000 kroner per skade i snitt. Vista-rapporten 

refererer til alle erstattede skader i perioden juli 2007 til juni 2014. Tilsammen er dette 64 678 

skadehendelser med en samlet erstatningssum på 3 379 millioner kroner, som også gir et gjennomsnitt 

på 52 000 kroner per skade. Gjennomsnittet for næring er 67 000 kroner, for private 50 000. Oslo har 

i gjennomsnitt litt over 1 100 skader per år (Magnussen, Wingstedt, Rasmussen, & Reinvang, 2015). 

 

Figur 31: Intensitet-varighet-frekvenskurve for Blindern, fra Meteorologisk institutts eKlima 
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5.2.2 Trafikkostnader 

COWIs analyse av hendelsen 26. juni 2014 antyder at forsinkelseskostnadene utgjør ca. en tredel av 

totalkostnadene (COWI, 2015). Dette er en indirekte kostnad. Kjøretøykostnader på grunn av 

omkjøring er ikke analysert. Vista-rapporten diskuterer slike kostnader, og konkludere med at disse 

(indirekte) kostnadene nok er store, men at det ikke foreligger nok underlag til å anslå tidstapet. 

Utfordringene med å verdisette tidstap ved veistengninger ligger i å anslå antall personer berørt, 

reiseformål, reisemetode og gjennomsnittlig forsinkelse. Standardpriser finnes mellom annet i en TØI-

rapport fra 2015 (Østli, Hasle, & Killi, 2015) og Statens Vegvesens håndbok om konsekvensanalyser 

(Vegdirektoratet, 2014). I begge disse er hovedfokus på tidsbesparelse, men køståing, venting og 

stengning er også berørt. Tidsprising er spesifisert for tjenestereiser, til og fra arbeid, og fritidsreiser, 

og det er gitt statistikk for fordelingen på disse reisemåtene, samt transportmiddel 

(privatbil/kollektivtrafikk) for korte (under 70 km) og lange reiser. 

5.3 Nytteberegninger 

5.3.1 Hellerud 

Grunnlaget for kost-/nytteanalyse for tiltakene i Venåsvegen er tynt. I følge simuleringene for 200-års 

gjentaksintervall (Figur 20 på side 28) er det bare 7 eneboliger (av disse to rekkehus) og fire garasjer 

som får redusert vannstand, og da typisk med fem centimeter, se Tabell 6. For 30 års gjentaksintervall 

er det ingen skade. Dette er konsistent med skadeoversikten – for 2008 til 2014 er det bare meldt to 

skader i Venåsvegen og den aktuelle delen av Hellerudveien. Ingen av disse blir påvirket av tiltakene 

siden det er forutsatt at kantsteinen allerede er høy nok til å hindre innrenning på gårdsplassen. Tabell 

7 viser anslag på vannstand langs veggen for de berørte bygningene uten og med tiltak. 

Tabell 6 Skadegrupper for de berørte bygningene 

 

Tabell 7 Bygninger i Venåsvegen/Hellerudveien som er berørt av tiltakene med vannstand langs vegg  

Adresse Bruk Areal u/tiltak m/tiltak 

Hellerudveien 1C Enebolig 150 0,20 0,15 

Hellerudveien 1D Enebolig 100 0,25 0,15 

Hellerudveien 6B Enebolig  150 0,15 0,10 

Hellerudveien 6B Garasje 30 0,15 0,10 

Venåsvegen 1 Enebolig  100 0,10 0,10 

Venåsvegen 1 Garasje 30 0,10 0,05 

Venåsvegen 1B Enebolig  80 0,05 0,05 

Venåsvegen 1B Garasje 30 0,20 0,15 

Venåsvegen 3C Enebolig 50 0,05 0,05 

Venåsvegen 3D Enebolig 50 0,20 0,20 

Venåsvegen 14 Garasje 50 0,55 0,50 

Sum areal   820   
 

Det er verdt å merke seg at 30-års gjentaksintervall er basert på dagens statistikk, dvs statistikk for 

perioden 1968 - 2016, mens 200-års hendelse er gitt et klimapåslag på 50%. Dette er et svært stort 
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påslag som bringer oss langt utenfor eksisterende nedbørstatistikk (IVF-analyser), men dersom vi 

legger samme metodikk til grunn som den som er brukt i NKA-verktøyet (se Vedlegg 1), tilsvarer det 

omtrent en 2500-års hendelse. Omvendt tilsvarer en 30-års hendelse fra det historiske materialet ca 

en 10-års hendelse ved klimapåslag med 50%. Detaljer om dette er beskrevet i vedlegg 1. 

Blindernstatistikken er for perioden 1968-2016 (senterpunkt 1992), tidspunkt for fullt innslag av 

klimapåslag er ikke gitt, men antas å være +100 år. 

Fordi det ikke er gjort simuleringer for gjentaksintervall mellom 30 og 200 år har vi ikke noe punkt å 

feste nivå for begynnende skade på. Vi gjennomfører likevel en analyse som en illustrasjon. Det 

forutsettes da at skade begynner ved 30 års gjentaksintervall uten tiltak, og 50 års gjentaksintervall 

etter tiltak. Begge disse verdiene er referert historisk statistikk, og tilsvarer 10 og 15 år etter 

klimapåslag.  

For kost-/nytteanalysene må vi velge sammenlignbare sannsynligheter, altså enten 30 og 2500 års 

gjentaksintervall, referert 1968-2016, eller 10 og 200 års gjentaksintervall 100 år senere. Vi velger den 

siste tilnærmingen.  

Det er ikke uvanlig at klimapåslag som dette har innebygd en sikkerhetsmargin. Dette er i så fall et 

problem for samfunnsøkonomiske analyser, som baserer seg på forventningsrette estimater.  

Skadeberegninger 

Skade ved 200-årsflom med klimapåslag blir med standardverdiene 2,4 millioner kroner uten tiltak, 

fordelt på 11 skadepunkt, noe som tilsvarer et snitt på 220 000 kroner per skadepunkt. Etter tiltak 

reduseres dette til 1,2 millioner kroner fordelt på 9 skadepunkt. Reduksjonen er nok noe høy for en 

vannstandsreduksjon på fem centimeter, fordi to av tre eneboliger får skadenivået redusert fra første 

etasje oversvømmelse til vann i kjeller. Skadefunksjonene som er grunnlag for beregning av forventet 

årlig skade og nåverdi er gitt i Tabell 8 (fra verktøyet). Sannsynlighetsaksen (gjentaksintervall) i 

skadefunksjonene endrer seg fortløpende gjennom prosjektets levetid, og de som er gjengitt her 

refererer seg til situasjonen rundt 2090. Tabell 8 viser skadestatistikk for første og siste år i 

beregningsperioden. 

Tabell 8 Skadestatistikk for Venåsvegen, første og siste år, fra NKA-verktøyet 

 

 

 2018 2097  

Farenivå etter tiltak n.a. n.a. år 

Begynnende skade 22 10 år 

Skadeprofil 1 22 10 år 

Skadeprofil 2 2607 180 år 

Forv. årlig mat. skade totalt 0.022 0.082 mill kr/år 

Restskade 0.007 0.033 mill kr/år 

Redusert skade 0.015 0.049 mill kr/år 

Kapitalisert redusert skade 0.021 0.006 mill kr 
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Figur 32: Skade som funksjon av gjentaksintervall for Venåsvegen, før tiltak (øverst) og etter. Gjentaksintervallene 
er gitt etter klimapåslag, altså ~år 2090. 

Nåverdiberegning 

For kapitalisering av nytte til nåverdi regner vi med en levetid for tiltaket på 80 år, og anvender en 

kalkulasjonsrente på fire prosent per år for de første 40 årene, tre prosent fra 40 til 75 år, to prosent 

etter dette i henhold til Finansdepartementets rundskriv R109/2014 (Finansdepartementet, 2014). 

Dette gir en nåverdi på 0.76 millioner kr av nytten gjennom redusert skade. Sammenholdt med en 

anslått kostnad for tiltaket på 7,0 millioner kr (inkludert 20% skattekostnad) gir dette negativ netto 

nytte for prosjektet. Tabell 9 viser oppsummeringen av nytteberegningene fra verktøyet. Resultatene 

vil avhenge sterkt av valg av gjentaksintervall for begynnende skade. 
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Tabell 9 Oppsummering av nytteberegning for Venåsvegen, fra NKA-verktøyet 

 

5.3.2 Iladalen 

Bygningsskade 

Tabell 10 er en oversikt over bygninger innen simuleringsområdet som blir berørt av flom under ulike 

simuleringsalternativer. Med «berørt» forstås her alle bygg med minst fem centimeter vannhøyde inn 

mot vegg fra gate. Det er sett bort ansamlinger av vann i bakgårder. Alle berørte bygg er potensielle 

skadepunkt, men langt fra alle vil være det i praksis. Det er også mange av bygningene som ikke vil dra 

nytte av de foreslåtte tiltakene. Tabell 10 viser at en analyse som baserer seg på å telle berørte 

bygninger og multiplisere med en standardkostnad per bygning vil gi svært små utslag i nytteverdi for 

tiltakene. Den videre analysen tar derfor også vanndyp i betraktning. 

Dersom vi fokuserer på vannansamlingen på lavpunktet i Maridalsveien vil de berørte bygningene 

være Maridalsveien 29 (Arkitektur og Designhøyskolen), Maridalsveien 23 (Fyrhuset), Vulkanområdet, 

Maridalsveien 22 og Telthusbakken 21. For samtlige analyserte flomstørrelser blir alle bygg langs 

Vulkan-gaten berørt ut fra definisjonen over. Det må likevel forventes mye større skader dersom det 

strømmer vann ned i området fra Uelands gate/Maridalsveien enn om det bare er lokal drenering. 

Tabell 11 gir en oversikt over bygningene langs Maridalsveien og Vulkan hvor flomforholdene påvirkes 

av tiltakene. Høyeste vannstand for de forskjellige alternativene er gitt, sammen med estimat for 

påvirket byggeareal. Vannstanden er målt ut fra cellene inntil vegg i simuleringsresultatene. 

Ved anvendelse av NKA-verktøyet bruker vi følgende inndeling: 

 0.05 - 0.15 m vannstand langs vegg: Vann i kjeller dersom kjeller finnes 

 0.25 – 1.0 m vannstand: Laveste gradering for første etasje 

 >1.0 m: Høyeste gradering 

Bortsett fra Maridalsveien 22, som er et trehus, er alle bygninger betong og/eller metall. Standard 

skadekostnader for aktuelle bygningstyper i NVEs NKA-verktøy er gitt i Tabell 12. Disse er beregnet for 

bruk ved flom i vassdrag. 

  

Kapitalisert skade u/tiltak 1.18  

Kapitalisert skade m/tiltak 0.42  

Nåverdi redusert skade 0.76  

Nåverdi nytte for sekundær effekt  mill kr 

Kapitalisert trygghet 0.00 mill kr 

Samlet nåverdi nytte 0.76 mill kr 

Kostnader 7.01 mill kr 

Netto nåverdi for tiltaket -6.25 mill kr 

Nytte/kost-forhold for tiltaket 0.11  
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Tabell 10 Oversikt over berørte bygninger innenfor prosjektområdet i Iladalen 

Adresse Bruk 
Areal, 

m2 
Bebodd 

U-etg 
30-års f 
u/tiltak 

200-års f 
u/tiltak 

30-års 
f kanal 

200-
års f 

kanal 

Bjerregaards gt 51 
Boliger, 
forretninger 700 x x x x x 

Uelands gt 20 Boliger 215   x x x x 

Uelands gt 18 Boliger 270   x x x x 

Uelands gt 16 Boliger 215 x         

Uelands gt 14 Boliger 280 x         

Uelands gt 12 Boliger 215 x         

Uelands gt 8 
Boliger, 
forretninger 800     x   x 

Akersbakken 12 Industri 1800     x   x 

Maridalsveien 30 Boliger 300     x   x 

Maridalsveien 28 Kontorer 700   x x   x 

Maridalsveien 22 Enebolig 80   x x   x 

Telthusbakken 1 Enebolig 100   x x   x 

Darres gt 20, 22, 24 
Boliger, 
forretninger 1600   x x x x 

Darres gt 30 Boliger 1200     x   x 

Waldemars Hage 
1,2,3,4,5,6 Boliger 3000     x   x 

Hauchs gt 4 Boliger 300     x   x 

Hauchs gt 2 Boliger 300   x x x x 

Maridalsveien 31 Boliger 500     x   x 

Maridalsvein 29 Undervisning 6000   x x x x 

Maridalsveien 23 Serveringssteder 100     x   x 

Maridalsveien 15-
21, Vulkan 28-42 

Boliger, 
forretninger 4100   x x x x 

Maridalsveien 13, 
Vulkan  22-26 

Hotell, 
serveringssteder 1600   x x x x 

Møllerveien 4, 6, 
Vulkan 6,8 

Boliger, 
forretninger 300   x x x x 

Vulkan 1, 3 Kontorer 1800   x x x x 

Vulkan 5 Serveringssteder 2240   x x x x 

Vulkan 7, 9, 11 Idrettshall 670   x x x x 

Vulkan 13, 15, 17 Undervisning 3500   x x x x 

Vulkan 19 Undervisning 1000   x x x x 

Vulkan 10-20 
Boliger, 
serveringssteder 900   x x x x 

Sum areal, m2   34075   26 075 34 075 25 195 34 075 

 

Direkte bruk av NVEs verktøy 

Når NVEs standardverdier benyttes finner vi at en simulert 30-årsflom uten tiltak gir skader for 25 

millioner kroner fordelt på 11 skadepunkt, altså en gjennomsnittlig skade på 2,3 millioner kroner per 

skadepunkt. Den største skaden, ved AHO, er estimert til 18 millioner kroner. 200-årsflom med 

klimapåslag 1,5 gir estimerte skader på 91 millioner kroner for 23 skadepunkt, eller et snitt på fire 

millioner kroner per skadepunkt. 

Med tiltaket kanalisering til Akerselva ved AHO synker skadeomfanget for 30-årsflommen til fem 

millioner kroner, mens skadene ved 200-årsflom pluss klimapåslag praktisk talt forblir uendret.  
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Tabell 11 Bygninger som påvirkes av foreslåtte tiltak 

Adresse Bruk Areal Kjeller 
30-års f 
u/tiltak 

200-års f 
u/tiltak 

30-års f 
m/kanal 

200-års f 
m/kanal 

Maridalsvn 28 Kontorer 500       0,05 200     0,05 200 

Maridalsveien 
28  Trafo 200   0,30 100 0,90 100     0,80 100 

Maridalsveien 
22 Boliger 80 x 0,25 80 0,90 80     0,75 80 

Telthusbakken 
1 Boliger 100 x     0,60 100     0,50 100 

Maridalsvein 
29 Undervisning 6000 x 0,30 3000 0,85 3000     0,80 3000 

Maridalsveien 
23 Restaurant 100 x     0,25 100     0,20 100 

Vulkan 42 Garasje 1000   0,15 1000 0,40 1000 0,15 1000 0,35 1000 

Vulkan 40 Garasje 800       0,40 800     0,25 800 

Vulkan 38 Garasje, 500       0,35 500     0,35 500 

Vulkan 36 
Garasje, 
kontor 600+200   0,05 800 0,30 800 0,05 800 0,25 800 

Vulkan 34 Garasje 500       0,65 500     0,50 500 

Vulkan 32 
Garasje, 
Restaurant 600+200   0,10 800 0,65 800 0,10 800 0,40 800 

Vulkan  24 Restaurant 1300   0,55 1300 2,50 1300 0,55 1300 2,40 1300 

Vulkan 22 Restaurant 300   0,10 300 1,00 300 0,10 300 0,90 300 

Vulkan 20 Restaurant 150   0,10 150 1,00 150 0,10 150 0,80 150 

Vulkan 18 Restaurant 150       0,05 150         

Vulkan 16 Restaurant 150       0,10 150         

Vulkan 1, 3 Undervisning 1800 x     0,05 1800     0,05 1800 

Vulkan 5 Restauranter 2240 x 0,05 500 0,80 2240 0,05 500 0,55 2240 

Vulkan 7, 9, 11 Restauranter 670 x 0,10 670 0,65 670 0,10 670 0,50 670 

Vulkan 13, 15, 
17 Treningssenter 3500 x 0,05 3500 0,95 3500 0,05 3500 0,80 3500 

Vulkan 19 Undervisning 1000 x     0,50 1000     0,50 1000 

Sum areal   19240     12200   19240   9020   18940 

 

Vi ser at midlere skade ligger langt over midlere skade fra VASK-dataene. Noen mulige årsaker til 

dette: 

 Lokale forhold: AHO er et svært stort bygg – kjelleren ser ut til å være 6000 m2 (vi antar at 

halvparten blir berørt), og første etasje ca. 4800 m2 (3000 m2 antas berørt i beregningen). 

Omtrent to tredeler av beregnet skade kommer fra dette bygget. Byggene i Vulkan har også 

store flater, med tilsvarende stor skade per skadepunkt ved vanninntrengning. 

 Representativitet: Det kan se ut som hovedvekten av erstatningssummene for 

overvannsinntrengning i VASK kommer fra begrensete vannmengder i kjeller. I de store 

hendelsene vil det være større vannhøyder og mer vanninntrenging i første etasje – noe som 

gir større skader. 

 Ulike forhold ved flom i vassdrag og overvannsflom: Flomstigning er vanligvis langt større ved 

flom i vassdrag enn ved overvannsflom. Dersom overvannsflom når første etasje er det sjelden 
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med store vannhøyder. Overvannsflom er også kortvarig. Flom i vassdrag kan også gi 

sedimentavsetning i berørte bygg, noe som fordyrer renovasjonen. 

 Det er også mulig at bygårder er mer motstandsdyktige mot vanninntrenging enn det som er 

forutsatt i vår bruk av verktøyet. 

Det er altså trolig at bygningers sårbarhet for overvannsflom er lavere enn sårbarheten ved flom i 

vassdrag. 

Justert sårbarhet i verktøyet 

Analysen over avdekket et behov for tilpasninger i verktøyet for bedre å fange problemstillinger 

knyttet til overflatevann i byområder. Tentativt halverer vi sårbarheten i verktøyet, og innfører en 

kategori for parkeringshus. For å beholde kompatibiliteten med NVEs versjon gjøres dette ved å 

innføre et valg for overvannsflom. Justerte sårbarhetstall er gitt i, og et eksempel på skadeprofiler i 

Tabell 13. 

Tabell 12 Justerte sårbarhetstall for overvannsflom fra NVEs NKA-verktøy 

 

Tabell 13 Skadeomfang med og uten tiltak for halvert sårbarhet i verktøyet 

 30-års flom 200-års flom 

 Skade Skadepunkt Midlere skade Skade Skadepunkt Midlere skade 

Uten 

tiltak 

13 

millioner 

11 1.2 millioner 

(uten AHO 

0.42 millioner) 

46 23 2 millioner kr 

(uten AHO 1.2 

millioner kr) 

Med 

tiltak 

2.5 

millioner 

6  0,42 millioner 46 23 2 millioner 

 

Skadefunksjonene som er grunnlag for beregning av forventet årlig skade og nåverdi er gitt i Figur 33 

(fra verktøyet). Sannsynlighetsaksen (gjentaksintervall) i skadefunksjonene endrer seg fortløpende 

gjennom prosjektets levetid, og de som er gjengitt her refererer seg til situasjonen rundt 2090. 

Bygningstype

Byggekostnad Innbo U.etg. 0-1 m ov. sokkel >1 m

kr/m2 kr/m2 0-1 0-1 0-1

Parkeringshus 17756 100 0.002 0.002 0.010

Bolig, tre 20420 10210 0.025 0.200 0.400

Bolig, mur 20420 10210 0.025 0.100 0.200

Forretningsbygg 17756 7103 0.025 0.100 0.150

Kontorbygg 17756 7103 0.025 0.100 0.150

Serveringssted 17756 7103 0.025 0.100 0.150

Skole 26634 10654 0.025 0.100 0.150

Idrettshall 17756 7103 0.025 0.100 0.150

2017 Vannstand
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Figur 33: Skade som funksjon av gjentaksintervall for Iladalen, før (øverst) og etter tiltak (kanalisering). Disse 
profilene er referert til året 2092. 

Tabell 14 (fra verktøyet) viser nøkkelinformasjon fra simuleringene, representert ved første og siste 

år i simuleringene. Vi ser at både skade og restskade øker gjennom beregningsperioden, men at de 

første årene likevel bidrar mest til nåverdi av redusert skade pga kapitaliseringen. 
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 Tabell 14 Skadetall for Ildadalen for første og siste år i beregningsperioden 

 

Nåverdivurdering 

For kapitalisering av nytte til nåverdi regner vi med en levetid for tiltaket på 80 år, og anvender en 

kalkulasjonsrente på fire prosent per år for de første 40 årene, tre prosent fra 40 til 75 år, to prosent 

etter dette (Finansdepartementet, 2014). Dette gir en nåverdi på 58 millioner kr av nytten gjennom 

redusert skade. Sammenholdt med en anslått kostnad for tiltaket på 0.6 millioner kr (inkludert 20% 

skattekostnad) gir dette stor netto nytte for prosjektet. Tabell 15 viser oppsummeringen av 

nytteberegningene fra verktøyet. 

Tabell 15 Oppsummering av nytteberegning for Iladalen, fra NKA-verktøyet 

 

5.4 Ikke-prissatte virkninger 

I tillegg til de kvantifiserte strømmene av nytte og kostnader som presenteres i avsnitt 5.3 vil tiltakene 

medføre strømmer av indirekte nytte og kostnader som grunnet oppdragets rammer og tilgang på data 

ikke er særskilt kvantifisert i dette studiet, men tatt inn som et påslag på 30 prosent. Tabell 16 er ikke 

ment å gi en utfyllende oversikt over slike ikke-prissatte virkninger, men heller gi en kort diskusjon av 

de mest sentrale. 

  

 2018 2097  

Farenivå etter tiltak n.a. n.a. år 

Begynnende skade 3 3 år 

Skadeprofil 1 22 10 år 

Skadeprofil 2 2607 180 år 

Forv. årlig mat. skade totalt 2.258 4.125 mill kr/år 

Restskade 0.608 2.042 mill kr/år 

Redusert skade 1.650 2.082 mill kr/år 

Kapitalisert redusert skade 2.171 0.277 mill kr 

 
 

Kapitalisert skade u/tiltak 89.23  

Kapitalisert skade m/tiltak 31.17  

Nåverdi redusert skade 58.06  

Nåverdi nytte for sekundær effekt  mill kr 

Kapitalisert trygghet 0.00 mill kr 

Samlet nåverdi nytte 58.06 mill kr 

Kostnader 0.62 mill kr 

Netto nåverdi for tiltaket 57.43 mill kr 

Nytte/kost-forhold for tiltaket 93.04  
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Tabell 16 Oversikt over sentrale ikke-prissatte virkninger 

 Virkning Diskusjon Overordnet 

vurdering 

Mulighet for 

kvantifisering 

Venåsvegen 

1 Innsnevring av kjørefelt i 
Venåsvegen 

I følge rutetabellen har 
Ruters linje 69 rundt 400 
ukentlige passeringer forbi 
de foreslåtte regnbedene i 
Venåsvegen, i tillegg til en 
del bil- og varetransport. 
Fordi veien i praksis er 
enveiskjørt (med unntak 
for kjøring til 
eiendommene), og allerede 
har 30-grense antas de 
foreslåtte innsnevringene 
likevel å medføre svært lite 
tidstap. 

Liten negativ Statens vegvesen sin 
håndbok V712 angir 
standardverdier for 
kostnader knyttet til 
tidstap basert på større 
transportundersøkelser, 
som sammen med 
trafikktellinger/-overslag 
kan gi grunnlag for å 
estimere tidstapskostnad. 

2 Konsekvenser for nedstrøms 
resipient/overvannsnett 

Å flytte vannet nedstrøms 
kan løse det lokale 
problemet, men samtidig 
skape nye problemer som 
ikke fanges i kost/nytte-
beregningene som er 
gjennomført innenfor 
rammene av dette 
oppdraget. 

Negativ, men 
umulig å 
bestemme 
størrelsesorden 

Den faktiske effekten på 
nettet vil bare kunne 
avsløres gjennom 
modellering som 
inkluderer nedstrøms 
overvannsnett og andre 
resipienter. Denne 
informasjonen har 
dessverre ikke vært 
tilgjengelig i dette 
oppdraget. 

 

 

Uelands gate/Maridalsveien 

1 Avlasting av nedstrøms 
overvannsnett 

I tillegg til den lokale 
flomdempingen vil lokale 
tiltak kunne avlaste det 
nedenforliggende 
overvannsnettet ved 
flomhendelser. Dette kan 
igjen utsette eller helt 
fjerne behovet for kostbare 
infrastruktur-investeringer. 
Gitt modelleringen, og det 
faktum at flere av tiltakene 
leder vannet videre til 
resipient er effekten her 
vurdert å være liten. 

Liten positiv Den faktiske effekten på 
nettet vil bare kunne 
avsløres gjennom 
modellering som 
inkluderer nedstrøms 
overvannsnett. Denne 
informasjonen har 
dessverre ikke vært 
tilgjengelig i dette 
oppdraget. 

2 Negative konsekvenser for 
nedstrøms 
resipient/overvannsnett 

Å flytte vannet nedstrøms 
kan løse det lokale 
problemet, men samtidig 
skape nye problemer som 
ikke fanges i kost/nytte-
beregningene som er 
gjennomført innenfor 

Negativ, men 
umulig å 
bestemme 
størrelsesorden 

Den faktiske effekten på 
nettet vil bare kunne 
avsløres gjennom 
modellering som 
inkluderer nedstrøms 
overvannsnett og andre 
resipienter. Denne 
informasjonen har 
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rammene av dette 
oppdraget. 

dessverre ikke vært 
tilgjengelig i dette 
oppdraget. 

3 Forringing av Kubaparken Kubaparken er mye brukt, 
og en etablering av kanal 
(som sjelden har 
vannføring) gjennom 
parken kan medføre en 
forringelse av denne som 
vil være negativt for 
befolkningen i området. 

Liten negativ Opplevelsesverdien av et 
parkområde vil kunne 
kvantifiseres gjennom 
samfunnsøkonomiske 
metoder som avslørt 
preferanse (revealed 
preference), hedonisk 
prissetting, og oppgitt 
prissetting. 
Verdioverføring fra 
tilsvarende områder vil 
også kunne benyttes. Se 
studiet The Economics of 
Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB, 2010) 
for mer informasjon. 

4 Bedret fremkommelighet i 
flomsituasjoner 

Uelandsgate er en viktig 
åre i kollektivtransporten i 
Oslo. Oversvømmelser i 
området ved AHO 
medfører redusert 
fremkommelighet så vel for 
varetransport, som 
privatbiler og busser. De 
foreslåtte tiltakene vil 
kunne avlaste denne 
situasjonen. Til tross for at 
flomhendelser er relativt 
sjeldne, vil tidskostnadene 
kunne være betydelige 
(COWI, 2015). 

Positiv Statens vegvesen sin 
håndbok V712 angir 
standardverdier for 
kostnader knyttet til 
tidstap basert på større 
transportundersøkelser, 
som sammen med 
trafikktellinger/-overslag 
kan gi grunnlag for å 
estimere tidstapskostnad. 

5 Færre avbrudd for private 
virksomheter 

Ved større flomhendelser 
vil en rekke private 
virksomheter bli rammet. 
Flere av disse vil trolig 
måtte stenge dørene i 
korte eller lengre perioder. 
Tiltakene kan avlaste dette, 
men fordi slike 
flomhendelser er relativt 
sjeldne er effekten totalt 
sett vurdert å være liten. 

Liten positiv Det er nær umulig å 
etablere standardtall for 
denne kostnadsgruppen, 
og omsetningstall vil 
dermed måtte hentes inn 
og vurderes i hvert enkelt 
tilfelle.  

6 Miljøeffekter Avhengig av hvordan 
tiltakene påvirker 
resipienten vil de kunne ha 
en lang rekke ulike effekter 
på miljøet. 

Usikker Slike effekter kan i mange 
tilfeller prises med 
metoder for prising av 
økosystemtjenester. Se 
studiet The Economics of 
Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB, 2010) 
for mer informasjon. 
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5.5 Oppsummering av kost-/nytte-analysene 

Nytteanalysene for de tiltakene som er funnet å ha vesentlig positiv effekt på skadeomfangene i de to 

områdene er oppsummert i Tabell 17.  

Tabell 17 Nytteberegninger for de to aktuelle tiltakene 

Område 
Byggskade 30 
(10)-års flom 

Byggskade 
200-års flom 

Forventet 
årlig skade 

Påslag 
indirekte Nåverdi 

Iladalen alternativ 2 – Kanal fra AHO til Akerselva. 

Skade uten tiltak 12,9 mill kr 46,4 mill kr 2,5 – 4,8 mill 30 % (inkl) -89 mill kr 

Skade med tiltak 2,5 mill kr 46,0 mill kr 0,4 – 1,8 mill 30 % (inkl) -31 mill kr 

Nytte av tiltak 58 mill kr 

Hellerud alternativ 2 – Tre regnbed langs vei og grunt rør. 

Skade uten tiltak 0 2,4 mill kr 0,022 – 0,082  30 % (inkl) -1,2 mill kr 

Skade med tiltak 0 1,2 mill kr 0,007 – 0,033 30 % (inkl) -0,4 mill kr 

Nytte av tiltak 0,8 mill kr 

 

Med byggekostnader på rundt 600 000 kroner og små drift- og vedlikeholdskostnader, synes det klart 

at kanalen fra AHO til Akerselva, under de gitte forutsetningene, vil ha stor netto samfunnsnytte. Her 

er det igjen viktig å peke på at eventuelle effekter utenfor det modellerte området ikke er tatt inn. I 

Venåsvegen ser det ut til at de foreslåtte tiltakene har stor negativ samfunnsøkonomisk nytte. De 

samlede resultatene av kost-/nytteanalysen, med de forutsetninger som er gitt, er samlet i Tabell 18. 

Tabell 18 Netto beregnet samfunnsøkonomisk nytte 

 Hellerud Iladalen 

Nåverdi av nytte 760 000 kr 58 100 000 kr 

Nåverdi av kostnad 7 010 000 kroner 620 000 kr 

Netto beregnet 

samfunnsøkonomisk nytte 

-6 250 000 kroner 57 500 000 kr 

 

Det er viktig å huske på at disse resultatene er basert på lokale effekter innenfor området som er 

definert i oppdraget. Eventuell nedstrøms nytte eller kostnad kan ha påvirkning på resultatene. I tillegg 

er det betydelig usikkerhet knyttet til indirekte kostander som ikke er kvantifisert særskilt grunnet 

manglende data (se avsnitt 5.4). 
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6 Vurderinger og anbefalinger av tiltak 

Modellering av tilrenning ved nedbør med gjentaksintervall på 200 år for valgte nedbørfelt i Uelands 

gate/Maridalsveien og Venåsvegen gir ekstreme vannføringer som ikke er praktisk mulig å redusere 

ved bruk av konvensjonelle flomdempende tiltak som fordrøyningsmagasin/regnbed eller andre tiltak 

på terrengoverflaten i tilknytning til veiareal.  Grunne rør av store dimensjoner gir en viss effekt for 

flomdemping, men heller ikke disse tiltakene gir betydelig reduksjon av oversvømt areal og 

skadepotensial. Modelleringen viser at tiltakene har hatt begrenset effekt, men vi har likevel fått noen 

resultater som kan brukes videre til anbefaling av tiltak og anbefalinger til videre utredninger. 

6.1 Generelle anbefalinger 

Selv om tiltakene i dette tilfellet har hatt begrenset effekt betyr ikke dette at det ikke nytter å gjøre 

tiltak. Hvis man ser på hele nedbørsfeltene og etablerer lokale tiltak i flere områder vil det trolig til 

sammen ha en god effekt på flomavrenning i nedre del av nedbørsfeltet. Dette vil være vanskelig å 

gjennomføre som et enkeltprosjekt, men hver gang det er endringer og bygging langs en vei kan det 

være aktuelt å gå inn med lokale tiltak. Det er ingen spesifikke tiltak som ut i fra resultatene fra dette 

prosjektet kan anbefales på generelt grunnlag. Tiltak må for enhver vei tilpasses med tanke på lokale 

forhold som helning, tilgjengelig areal og nærhet til vassdrag.  

For de mindre urbane flommene (gjentaksintervall rundt 30 år) kan tiltak langs veien ha god effekt. For 

høyere gjentaksintervall anbefales det at det fokuseres på å kontrollere flomvannet og styre det i 

retninger som begrenser skadeomfanget. Flomveianalyse og overvannshåndtering bør utføres en i 

tidlig fase ved prosjektering av veier for å sørge for at flomvannet håndteres riktig. 

6.2 Venåsvegen 

For Venåsvegen viser analysene at regnbed vil ha en svært begrenset effekt på vannmengdene og 

dermed også liten effekt på flomskadene. De grunne overvannsrørene ga en effekt for Venåsvegen, de 

sørget for at en del av vannføringen kom tidligere til bunnen av veien og at flomtoppen her ble 

redusert. Innenfor rammene gitt i oppdraget ble tiltaket, inkludert grunne rør og regnbed, likevel 

funnet å ha betydelig negativ nytte i den samfunnsøkonomiske vurderingen. Det taler også mot en slik 

løsning at det i dette tilfellet ikke finnes noe naturlig sted å etablere et utløp for røret, noe som ikke 

fanges i kost-/nytteberegningene. Overvannsnettet antas å være fullt i disse situasjonene, de grunne 

rørene vil dermed ikke fungere godt dersom de kobles til overvannsnettet. I områder der man kan 

oppnå et utløp til en bekk, elv eller et egnet grøntområde kan likevel grunne rør være en god løsning. 

Siden fordrøyningen og reduksjon i avrenningstopp man kan oppnå i Venåsvegen vil være liten bør det 

sees videre på løsninger som i stedet kontrollerer hvilken vei vannet ledes og som på den måten 

hindrer flomskader. For Venåsvegen anbefales det at det utredes en mulighet med å føre flomvannet 

via gangvei til Haugerudveien. Haugerudveien som ligger nord for Venåsvegen er bredere og har 

kantsteinrekke på begge sider av veien. Avrenningskart indikerer også at veien har god kapasitet for 

flomavrenning. Ved å etablere kantstein langs gangveien kan denne bli en definert flomvei som 

benyttes til å lede flomvann bort fra Venåsvegen og mot Haugerudveien, se Figur 34. For å lede veivann 

inn mot gangveien kan det etableres en fartsdump eller en lokal forsenking med gatestein som også 

kan bidra til hastighetsreduksjon, dette er vist i Figur 35. Flomvann fra Haugerudveien drenerer til 

Tvetenveien, dette er samme vei som flomvann fra Venåsvegen går til i dag. Flomvannet ender dermed 

i samme område nedstrøms, men vil ledes en tryggere og lengre vei. Mengden vil ikke reduseres, men 

avrenningstoppen vil forsenkes og flomskader vil trolig reduseres. Dersom dette tiltaket velges må det 

sikres at det ikke fører til skader i Haugerudveien. Løsningen som velges må bedre situasjonen, ikke 
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bare flytte problemet. Det anbefales at det gjennomføres en modellering for å få et bedre bilde av 

effektene av dette.  

 

Figur 34: Bortledning av flomvann via gangvei. Kilde bakgrunnsbilde: Google Maps 

 

 

Figur 35: Avskjæring av flomvann til gangvei. Kilde bakgrunnsbilde: Google Maps 

6.3 Uelands gate/Maridalsveien 

Det bør gjøres videre undersøkelser og modelleringer for å finne en optimalisert størrelse på grøfta fra 

AHO. Det er viktig at systemet utformes slik at det kun er ved større vannføringer overvann tar denne 

veien. Ved normale vannføringer er det ikke ønskelig å føre overvann fra denne svært trafikkerte veien 

mot Akerselva siden dette kan være forurenset. Normale vannføringer og «first flush» (den første og 

mest forurensede delen av avrenningen) bør håndteres i overvannssystemet og/eller i regnbed 

tilpasset for håndtering av forurenset veivann. Ved større vannføringer bør flomvann ledes videre inn 

i grøft gjennom Kubaparken mot Akerselva. Dette kan løses ved at grøfta legges noe høyere enn veien 

slik at det må være en dybde på over fem centimeter i veibanen før flomvann ledes videre til parken. 

Det vil være behov for større terrengtilpassinger i parken for å tilrettelegge for en naturlig grønn grøft 

gjennom parken. Det er ønskelig å unngå en dyp grøft, men heller tilpasse terrenget rundt så grøfta 

fremstår som en naturlig del av parken. I tillegg bør det ses på terrengtilpassinger som kan hindre at 

Opphøyd 
fartsdump 

Venåsvegen 

Gangveg 

Kantstein, 
vis 120 mm 

Haugerudveien 

Venåsvegen 

Gangvei 
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vannet finner veien ned mot Mathallenområdet, men heller ledes ned mot Akerselva. Selv om grøfta 

er funnet å ha stor samfunnsøkonomisk nytte innenfor de geografiske rammene som er gitt i 

oppdraget, må nedstrøms konsekvenser som økt vannføring i Akerselva også tas i betraktning før en 

kan bestemme om prosjektet er ønskelig. 
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7 Metode og erfaringsoverføring 

Mål for prosjektet er utvikling av en metode for analyse og prioritering av tiltak for flomdemping ved 

bruk av hydraulisk modellering og kost-/nytteanalyse. Metoden er utviklet med grunnlag i erfaring og 

resultat av modellering og kost-/nytteanalyse for to nedbørsfelt i Oslo, men skal ha overføringsverdi 

slik at andre kommuner i Norge skal kunne ta i bruk metoden for tilsvarende urbaniserte områder. 

Beskrivelse av metoden er derfor generell uten stedsspesifikke forutsetninger eller begrensninger. 

Analysen og prioritering av tiltak skal kunne gjennomføres med verktøy som er allment tilgjengelig 

blant norske kommuner innenfor en begrenset tidsramme og med rimelig ressursbruk. Modellering av 

tiltakene tar tid, for å få gode resultater og optimaliserte tiltak krever det at det settes at tilstrekkelig 

tid til prosessen. 

7.1 Fremgangsmåte for valg av tiltak og modellering 

Trinnvis metode for valg av tiltak og modellering er beskrevet i tabell under. 

Tabell 19 Trinnvis metode for valg av tiltak og for modellering 

a) For analyse av urban flom i store 
nedbørsfelt (over 50 ha) identifiseres 
mindre delområder (5-10 ha) for detaljert 
analyse. For hele feltet, med unntak av 
delområdet for detaljert analyse, utføres 
modellering med oppløsning på 4m x 4m. 
Det mindre delområdet modelleres med 
finere oppløsning på 1m x 1m der bidrag 
fra flomavrenning fra hele nedbørsfeltet 
blir inkludert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

b) Hydraulisk modellering gjennomføres for 

eksisterende situasjon (0-alternativet) og 

for flomavrenning for nedbør med de 

ønskede gjentaksintervallene, i dette 

eksemplet er det benyttet 30 og 200 år. For 

hvert nedbørstilfelle analyseres 

flomavrenning med hastighet og 

vanndybde på terreng, og resultatet 

visualiseres på kart. Større 

gjentaksintervall, for eksempel på 1000 år, 

kan også benyttes for spesielle områder 

dersom dette vurderes som relevant.  
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c) Basert på resultat fra modellering av 
flomavrenning identifiseres eiendom med 
skadepotensial i tillegg til vanndybde på 
veiareal som begrenser framkommelighet 
for gående og kjøretøy.  
Denne analysen gir grunnlag for estimering 
av konsekvenser ved urban flom for 
nedbør med gjentaksintervall på 
henholdsvis 30 og 200 år. 
 
 
 
 

 

 

d) Områder med stort skadepotensial blir 
analysert for variasjon i flomavrenning for 
nedbørsituasjonen og resultatet blir 
presentert med diagram med tilrenning/tid 
kurver. Kurver med gjentaksintervall for 
både 30 og 200 år legges inn i samme 
diagram for ømfintlighetsanalyse for 
nedbørfeltet, samt illustrere robusthet for 
klimaendringer.  

 

 
 

e) Estimert kostnad for flomskade og en 
analyse av nedbørsfeltets areal med 
muligheter og begrensninger gir grunnlag 
for å identifisere mulige tiltak for å 
redusere skade fra flomavrenning. Tiltak på 
terrengoverflaten kan være anlegg for 
fordrøyning eller kontrollert bortleding av 
flomvann til områder uten skadepotensial. 
Mulige tiltak i grunnen kan være grunne 
overvannsledninger eller 
fordrøyningsmagasiner under bakken. 
 
 

 

 
 

f) Dersom fordrøyning og grunne rør er 

identifisert som relevant 

flomdempingstiltak dimensjoneres 

anlegget med belastning fra nedbør med 

gjentaksintervall på 30 år i henhold til NS-

EN 572 og Norsk Vann veiledere. 

Identifisert tiltak med beregnet dimensjon 

kostnadsberegnes. 
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g) For tiltak som kontrollert bortleding av 

flomvann på terrengoverflaten analyseres 

nødvendig dimensjoner for tiltaket med 

belastning fra nedbør med 

gjentaksintervall på 30 og 200 år. Endelig 

valg av dimensjonerende gjentaksintervall 

mellom 30 til 200 år velges på grunnlag av 

estimerte kostnader fra flomskade. 

Identifisert tiltak med valgt dimensjon 

kostnadsberegnes.  

 

 

h) Ny hydraulisk modellering gjennomføres 

med flomdempende tiltak, og effekt av 

tiltak analyseres med hensyn til flomskade 

på eiendom og infrastruktur. 

Effekten/nytten beregnes. 

 

 
 

i) 
 

Dersom kost-/nytteanalyse for identifiserte 

tiltak viser god samfunnsøkonomisk nytte, 

utføres en iterativ modellering for å 

optimalisere dimensjon/omfang av tiltak 

vurdert opp mot gjentaksintervall for 

nedbør. 
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7.2 Verktøy for kost-/nytteanalyse 

7.2.1 Oppsummering av erfaringer 

Testingen av NVEs nytte/kost-verktøy viser at tilnærmingen er anvendelig også for NKA-analyse av 

tiltak mot overvannsflom. Hovedpunktene fra utprøvingen for Iladalen og Venåsvegen er listet under. 

Endringer fra NVEs orginalversjon er uthevet. 

 Skadetallene for bygninger ved bruk av sårbarhetsfaktorene i verktøyet blir betydelig høyere 

enn hva som kan leses ut fra VASK-databasen. En del av dette kan skyldes lokale forhold, særlig 

for Iladalen, men det er mye som tyder på at sårbarheten ved overvannsoversvømmelse er 

lavere enn sårbarhet for flom i vassdrag. Dette er søkt løst ved å implementere en justerbar 

sårbarhetsfaktor i verktøyet. I beregningseksemplene er denne satt til 0.5.  

 Bygningsklassene i verktøyet er godt anvendelige også for urban flom. Det er lagt inn en klasse 

for parkeringshus. 

 Parkerte biler er utsatt og er inkludert i skadeprofilene. Skadeberegningen er basert på antall 

parkeringsplasser berørt i de to skadeprofil-hendelsene og en beleggsprosent som spesifiseres 

i standardverdi-arket. Gjennomsnittsverdi pr bil er satt til 100 000 2011-kroner, og justeres 

etter konsumprisindeksen. Sårbarhet for flomhendelser er satt til 20 %. Det angis også en 

treffsannsynlighet som for flom normalt er 1.0. I dette prosjektet er det ikke identifisert 

oversvømmelse av betydning i parkeringshusene.  

 Verktøyet er beregnet for tradisjonelt flomvern, altså flomvoller som fungerer opp til et gitt 

nivå, og beskytter mot all skade under dette nivået, mens overskridelse er samme skade som 

uten beskyttelse. Flomtiltak mot overvann fungerer ikke på samme måte, da de fleste tiltak 

har en gradvis avtagende effekt med økende gjentaksintervall. Dette måtte i utgangspunktet 

løses ved å foreta separate analyser for de forskjellige alternativene, og så sammenligne 

endring i forventet årlig skade. Det er hensiktsmessig å kunne sammenligne nullalternativ og 

tiltaksalternativ i en operasjon. Det er derfor implementert en alternativ restrisikobehandling 

i verktøyet.  

 Verktøyet foretar i utgangspunktet nytteberegninger ut fra en antagelse om konstant 

hendelsessannsynlighet i levetiden til tiltaket, og kunne dermed ikke håndtere klimaendringer 

direkte. Dette er nå implementert i verktøyet, ut fra en modell for tidsutviklingen av 

klimaendringer som er beskrevet i vedlegg 1. 

 Verktøyet har i dag ikke mulighet til å håndtere tidstapkostnader ved stengte veier direkte, 

bare kjøretøykostnader. Det er mulig å inkludere dette, men det kreves ytterlig datainnsamling 

ved bruk av verktøyet. 

 De to regneeksemplene (Venåsveien og Uelandsgate) vurderer bare lokale effekter. En viktig 

begrunnelse for lokale overvannsløsninger er å redusere belastning på overvannsnett og 

resipient. Dette kan ikke gjøres uten å utvide analysen (både simuleringer og NKA) til hele 

bydeler og byvassdrag. 

Verktøyet er utviklet for å sammenligne samfunnsnytten av tiltak i ulike lokaliteter og prioritere 

mellom disse. Den absolutte nytteverdien vil være usikker, både på grunn av usikkerheten i det 

hydrometeorologiske underlaget og ikke minst på grunn av den store usikkerheten i 

sårbarhetsfaktorene. Dette gjelder både bruk i vassdragssammenheng og for overvannsproblematikk. 
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7.2.2 Framgangsmåte 

Det følgende oppsummerer praktisk bruk av verktøyet, med utgangspunkt eksemplene fra Iladalen og 

Venåsvegen. 

1. Det er essensielt at det foreligger oversvømmelsesanalyse for det aktuelle området, helst for 

to gjentaksintervall. Metoder for dette vil være hydrologisk/hydraulisk simulering av 

overvannsnettverk og flomveier som beskrevet ovenfor. Verktøyet baserer seg på tre 

styrepunkt: Gjentaksintervall for begynnende skade, og to (eventuelt ett) høyere 

gjentaksintervall. Analyser for 25 eller 50 samt 200 års gjentaksintervall vil typisk utspenne 

skadeprofilen godt. Det er liten grunn til å gå noe særlig høyere enn 200 år – hendelsene blir 

da så sjeldne at de får liten vekt i NKA-analysen. Analysene må foretas for nullalternativ og 

aktuelle tiltaksalternativ. 

2. Tiltakskostnadene beregnes, og eventuell drifts- og vedlikeholdskostnader (kostnader uten 

mva, men med 20 prosent påslag for «skattekostnad» (DFØ, 2014). 

3. Berørte bygninger kartlegges for bruk, areal, bygningsmateriale og om de har kjeller eller ikke. 

4. I fanen for standardverdier kan standardverdier for areal og kjellerandeler justeres for de 

forskjellige bygningskategoriene dersom det er behov for det, og justeringsfaktor for 

overvannsflom i forhold til flom i vassdrag settes her. 

5. Oversvømmelseskartene analyseres for vannhøyde ved berørte bygninger. Det ideelle er om 

man har sokkelnivå (første etasje) for de aktuelle bygningene. 

6. Det settes opp skadeprofil for to gjentaksintervall. For hver profil grupperes bygningene etter 

bygningsmateriale og vannstand. 

7. Dersom parkerte biler er utsatt (vannstanden må trolig over 30 centimeter for at det skal 

oppstå skade), så fylles det ut antall plasser og gjennomsnittlig belegg i skadeprofilen, sammen 

med «treffsannsynlighet» dersom bare en andel av plassene er utsatt. 

8. Eventuelle andre skadeklasser i profilen utfylles. 

9. Nytte-fanen vil nå vise skadefunksjonen (skade som funksjon av gjentaksintervall), og 

skadestatistikk. Den viktige variabelen er her «Forventet årlig materiell skade». 

Skadefunksjonen vil vise om det er gjort riktig valg av gjentaksintervall for «begynnende 

skade» (på Info-fanen). 

10. Skadefunksjoner for «etter tiltak» legges inn i fanen «Restrisko», under valget «Alternativ 

skadefunksjon». 

11. Dersom det er aktuelt med klimapåslag, spesifiseres klimafaktor og fra/til periode på «Info»-

fanen. 

12. Når alle data er på plass trykkes «Beregn»-knappen på «Nytte»-fanen. Beregningene tar noen 

sekunder, og resultatene kommer på denne fanen og oppsummeres på «Info»-fanen. 
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Vedlegg 1 – Beregningsmetodikk for nytteberegning ved klimaendringer 

1 Gjentatte hendelser 

 Skadefunksjon 

Skadefunksjon for gjentatte hendelser er skade som funksjon av sannsynlighet for hendelsen, hvor 

sannsynlighet er uttrykt som årlig overskridelsessannsynlighet p eller gjentaksintervall 𝑇 = 1/𝑝. 

Vi antar en logaritmisk skadefunksjon: 

𝑠(𝑇) = 𝑎 ∙ ln 𝑇 + 𝑏  for  𝑇 > 𝑇0      (1)  

𝑠(𝑇) = 0   for  𝑇 ≤ 𝑇0 

hvor 𝑠(𝑇) er skade som funksjon av gjentaksintervall 𝑇, a og b er konstanter og T0   betegner nivå for 

begynnende skade. 

𝑎 ∙ ln 𝑇0 + 𝑏 = 0        (2) 

ln 𝑇0 = −𝑏/𝑎         (3)  

𝑇0 = 𝑒−𝑏/𝑎         (4) 

Skadefunksjonen estimeres på grunnlag av tre punkt, skade estimert for to hendelser med ulikt 

gjentaksintervall – «Skadeprofil 1» og «Skadeprofil 2», og et estimat av nivået for begynnende skade. 

Tilpasningen gjøres ved lineær regresjon mellom 𝑠 og ln 𝑇. Det gjøres uavhengig tilpasning av 

skadefunksjonen for materiell skade og fare for tap av liv, men det benyttes samme innslagsnivå for 

begynnende skade. Figur 1 viser et eksempel. 

 

Figur 1 Eksempel på estimering av skadefunksjoner 
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 Beregning av forventet årlig skade 

Det antas at hendelser har samme sannsynlighet for å inntreffe hvert år, og at mellom årene kan 

hendelsene betraktes som uavhengige. 

Siden gjentaksintervallet er 1/p hvor p er årlig overskridelsessannsynlighet får vi fra (5):  

𝑠(𝑝) = 𝑎 ∙ ln (
1

𝑝
) + 𝑏 = −𝑎 · ln 𝑝 + 𝑏       (5)

  

(Siden 𝑝 alltid er mindre enn 1 er ln 𝑝 negativ). 

Årlig overskridelsessannsynlighet for skaden p blir dermed 

ln 𝑝 =  −
𝑆

𝑎
+

𝑏

𝑎
;   𝑝 = 𝑒𝑏/𝑎𝑒−𝑠/𝑎       (6) 

Siden frekvensfunksjonen F er 1-p får vi 

𝐹(𝑠) = 1 − 𝑒𝑏/𝑎𝑒−𝑠/𝑎         (7) 

som altså beskriver sannsynligheten for at skaden i et vilkårlig år er mindre eller lik s. Vi ser at 

sannsynligheten for null skade er 1-𝑒𝑏/𝑎, eller 1-1/T0. 

Sannsynlighetstettheten f(s) er den deriverte av frekvensfunksjonen: 

𝑓(𝑠) =
𝑑𝐹

𝑑𝑠
=

1

𝑎
𝑒𝑏/𝑎𝑒−𝑠/𝑎        (8) 

Forventet årlig skade blir: 

𝐸𝑠 = ∫ 𝑠 ∙ 𝑓(𝑠)𝑑𝑠 =
∞

0

1

𝑎
𝑒𝑏/𝑎 ∫ 𝑠 ∙

∞

0
𝑒−𝑠/𝑎𝑑𝑠 =

1

𝑎
𝑒𝑏/𝑎 ∙ 𝑎2 = 𝑎 ∙ 𝑒𝑏/𝑎   (9) 

 Beregning av restskade 

Vi antar at for hendelser som overskrider sikringsnivået er skaden upåvirket av tiltaket. Dette er en 

rimelig antakelser for flomvoller, men noe mer tvilsomt ved tiltak mot skred. For tiltak som 

kanalisering, fordrøyningsdammer, reguleringsmagasiner mm gjelder det klart ikke. 

Forventet årlig restskade ved sikring til 𝑝𝐷, hvor 𝑝𝐷betegner sikringsnivået er da 

𝐸𝑟 = ∫ 𝑠 ∙ 𝑓(𝑠)𝑑𝑠 =
∞

𝑠𝐷

1

𝑎
𝑒𝑏/𝑎 ∫ 𝑠 ∙

∞

𝑠𝐷
𝑒−𝑠/𝑎𝑑𝑠 = −𝑒𝑏/𝑎 ∙ [𝑒−𝑠

𝑎⁄ (𝑠 + 𝑎)]
𝑠𝐷

∞
  (10) 

hvor 𝑠𝐷 er skadeomfanget i det sikringsnivået overskrides. Fra skadefunksjonen (5): 

𝑠𝐷 = −𝑎 · ln 𝑝𝐷 + 𝑏 

Siden lim
𝑠=∞

[𝑒−𝑠
𝑎⁄ (𝑠 + 𝑎)] = 0 

𝐸𝑟 = 𝑒
𝑏
𝑎 ∙ {𝑒−

(−𝑎·ln 𝑝𝐷+𝑏)
𝑎⁄  ∙ (−𝑎 · ln 𝑝𝐷 + 𝑏 + 𝑎)}  

= 𝑒𝑏/𝑎𝑒−
(−𝑎·ln 𝑝𝐷+𝑏)

𝑎⁄ 𝑝𝐷(−𝑎 · ln 𝑝𝐷 + 𝑏 + 𝑎)     (11) 
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 Beregning av nåverdi 

Beregning av nåverdi foretas ved diskontering av framtidig nytte av tiltaket ved en gitt 

kalkulasjonsrente. Kalkulasjonsrenten settes i verktøyet. For materiell skade tas det ikke hensyn til 

prisstigningen innen tiltakets levetid. I utgangspunktet brukes det samme kalkulasjonsrente for 

materiell skade som for fare for tap av liv, men siden verdien av statistisk liv (VSL) antas å være 

avhengig av velstandsnivået i samfunnet, justeres kalkulasjonsrenten for tap av liv ned med forventet 

økning i BNP. 

Nåverdi av nytten ved tiltaket beregnes etter vanlige diskonteringsprinsipper. Bidraget fra år 𝑖 er: 

∆𝑁𝑉𝑖 =  
𝑈𝑖

(1+𝑘𝑖)𝑖          (12) 

Hvor: 𝑈𝑖  er verdien i år 𝑖 

 𝑘𝑖 er kalkulasjonsrenten i år 𝑖 

Dersom vi kan anta at nytten lik hvert år, og lik 𝐸𝑠 − 𝐸𝑟  får vi: 

𝑁𝑉 = (𝐸𝑠 − 𝐸𝑟) ∑
1

(1+𝑘𝑖)𝑖
𝑛
𝑖=1        (13) 

hvor 𝑛 er antall år i tiltakets levetid. 

Dersom 𝑘𝑖 er konstant blir dette en geometrisk rekke, og vi får: 

𝑁𝑉 = (𝐸𝑠 − 𝐸𝑟)
1−(1+𝑘)𝑛

𝑘
        (14) 

 Håndtering av klimaendringer 

Over har vi antatt at de statistiske egenskapene for skadesannsynlighet ikke endres i løpet av 

prosjektperioden. Dersom klimaet (eller skadepotensialet) endrer seg, brytes denne forutsetningen. 

For å inkludere effekter av klimaendringer må vi ha en modell for hvordan forholdet mellom 

flomfrekvens og skadefordelingen påvirkes. Vi gjør følgende forutsetninger: 

 Vi antar at sammenhengen mellom flomfrekvens og skade kan beskrives av formler av 

samme type som (5) og (5) for et enkelt år, men hvor 𝑇 beskriver gjentaksintervall og 𝑝 

sannsynlighet for det aktuelle året. 𝑇 og 𝑝 er funksjoner av tid, 𝑇(𝑡) og 𝑝(𝑡). 

 Den grunnleggende sammenhengen mellom hendelsesstørrelse og skade antas uforandret. 

 Utfordringen er å etablere en matematisk modell for tidsforløpet for endringen av 

skadesannsynligheten. 

 Siden forventet årlig skade ikke lenger er konstant gjennom prosjektets levetid er det ikke 

lenger mulig å benytte den enkle nåverdiberegningen gitt ved (13) og (14), det er (12) som 

gjelder.  

1.5.1 Klimafaktor 

Operasjonelt angis gjerne estimat av forventede klimaendringer som en klimafaktor, i form av et 

påslag (eller reduksjon) i prosent av en hendelse med gitt gjentaksintervall. NVEs veileder for 

håndtering av klimaendringer i flomsammenheng opererer typisk med klimafaktorer på 0%, 20% og 

40% for 200-års flom for perioden 2070-2100, sammenlignet med 1970-2000 (Lawrence, 2016). Det 

antydes i rapporten at variasjonen i klimafaktor med gjentaksintervall ikke er så stor. For 200-års flom 

sammenlignet med middelflom heter det: «Generelt er resultatene ganske lik dem for middelflom … 
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men de største endringene (både reduksjoner og økninger) er omtrent 2 til 5 prosentenheter større 

enn resultatene for middelflom». 

Imidlertid er analysen i det forgående ikke basert på endring i flomstørrelse for et gitt 

gjentaksintervall, men på endring i gjentaksintervall for en gitt flomstørrelse. Operasjonelt må det 

derfor gjøres en konversjon mellom disse to angrepsmåtene. Et utgangspunkt for dette kan være de 

standardiserte flomfrekvensformlene i NVEs «Regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag» 

(Sælthun, Tveito, Bønsnes, & Roald, 1997). 

 

Figur 2 Regional vekstkurve for flommer, middelkurve for de tre høstflomregionene i (Sælthun, Tveito, Bønsnes, & Roald, 
1997). 

 

Figur 3 Regionalkurve for høstflom, referanseperiode (blå) og scenarieperiode (rød) skalert med 40%. 

Figur 2 viser flomfrekvens for høstflommer, midlet for de tre høstflomregionene. Flommene er 

standardisert ved divisjon med midlere flom, QM. Den stiplete linjen viser en log-lineær regresjon, 

regresjonsligningen er: 

𝑄(𝑝)

𝑄𝑀
= 𝑞 = −𝑐 ∙ ln(𝑝) + 𝑑       (15) 
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I det aktuelle tilfellet får vi: 

𝑞 = −0.50 ln(𝑝) + 0.46      (16) 

Løst med hensyn på 𝑝 får vi: 

𝑙𝑛(𝑝) = −
1

𝑐
𝑞 +

𝑑

𝑐
  𝑝 = 𝑒−

𝑞

𝑐𝑒
𝑑

𝑐      (17) 

Dersom klimafaktoren er f, uttrykt som en proporsjonalitetsfaktor, får vi følgende uttrykk: 

 𝑞𝑠 = 𝑓 ∙ 𝑞 = −𝑓 ∙ 𝑐 ∙ ln(𝑝) + 𝑓 ∙ 𝑑 

𝑝𝑠 = 𝑒
−

𝑞

𝑓𝑐𝑒
𝑑

𝑐 = 𝑒
𝑐∙ln(𝑝)−𝑑

𝑓∙𝑐 𝑒
𝑑

𝑐 = 𝑒
ln (𝑝)

𝑓 𝑒
−𝑑

𝑓∙𝑐𝑒
𝑑

𝑐 = 𝑝
1

𝑓𝑒
𝑑∙(𝑓−1)

𝑓∙𝑐     (18) 

Figur 3 viser samme regionalkurve som i Figur 2, men her sammen med tilsvarende kurve for 

scenarieperiode, klimafaktor 40%. Begge er standardisert med midlere årlig flom for 

referanseperioden. 

Dersom endringene av flomstørrelse går lineært i tid over et tidsrom på N år får vi: 

𝑞(𝑡) = 𝑞(0) +
𝑞(𝑁)−𝑞(0)

𝑁
 𝑡 = 𝑞(0) +

𝑓∙𝑞(0)−𝑞(0)

𝑁
 𝑡 = 𝑞(0) (1 + (𝑓 − 1)

𝑡

𝑁
) (19) 

Vi antar altså at klimafaktorens tidsforløp er: 

𝑓(𝑡) = 1 + (𝑓(𝑁) − 1)
𝑡

𝑁
      (20) 

hvor t er antall år løpt siden referanseperiodens midtpunkt. 

Oversskridelsessannsynlighetens tidsforløp blir dermed: 

𝑝(𝑡) = 𝑝(0)
1

𝑓(𝑡)𝑒
𝑑∙(𝑓(𝑡)−1)

𝑓(𝑡)∙𝑐         (21) 

 

Figur 4 Tidsutviklingen av gjentaksintervallet av en flom som i utgangspunktet er en 100-års flom ved en klimafaktor på 
+40% over 100 år. 

Figur 4 viser hvilken tidsutvikling denne modellen gir for gjentaksintervallet av en 100-års flom over 

en 100-års periode når klimafaktoren er 40%. 
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1.5.2 Beregningsalgoritme 

Beregning av forventet årlig skade og tilhørende nåverdi blir etter dette: 

1. Skadeprofil 1 og 2 og nivået for begynnende skade beregnes som før. De refereres nå til «år 

null» som er det sentrale tidspunktet i referanseperioden (er det 1971-2000 blir år null 1985. 

2. For flomvoller settes dimensjoneringsintervallet 𝑝𝐷. Det angis hvilket år dette refereres til. 

3. For hvert år fra ferdigstillelse av prosjektet (år M, ikke år null) og gjennom prosjektets levetid 

beregnes:  

a. Justerte sannsynligheter for begynnende skade og skadeprofil 1 og 2 med formlene 

(20) og  (21). 

b. Justert sannsynlighet for overskridelse av dimensjoneringsnivået. 

c. Det etablerer en skadefunksjon for det gjeldende året ved logaritmisk regresjon. 

d. Det forventede årlige skade og restskade for det aktuelle året beregnes med 

formlene (9) og (11). 

e. Bidraget til nytteverdi fra det aktuelle året beregnes med formel (12). 

4. Så summeres alle nytteverdibidragene gjennom prosjektets levetid opp. 

I motsetning til beregning av nytteverdi ved stasjonære forhold (uten klimaendringer) kan dette ikke 

gjøres med enkle excel-beregninger, det gjøres gjennom en makro. 

2 Engangshendelse 

2.1.1 Skadeberegning 

Her forholder vi oss til en hendelse som bare skjer en gang, og med en antatt sannsynlighet p. Det 

må foretas en skadeanalyse av hendelsen, skadeprofil utarbeides på samme måte som for som 

gjentatte hendelser, men bare for den ene hendelsen. 

2.1.2 Restskade 

Dersom tiltaket ikke fjerner muligheten for hendelsen helt, men bare gjør den mindre sannsynlig, vil 

restskaden være den samme, men med en lavere sannsynlighet 𝑝𝑟. 

2.1.3 Beregning av nåverdi 

Det antas at hendelsen kan inntreffe når som helst i framtiden, og med samme årlige sannsynlighet 

– inntil den eventuelt har inntruffet. Vi følger her oppstillingen til Hagen og Godal1: 

𝑁𝑉 =
𝑝 ∙ 𝑠

1 + 𝑘
+

(1 − 𝑝)𝑝 ∙ 𝑠

(1 + 𝑘)2
+

(1 − 𝑝)2𝑝 ∙ 𝑠

(1 + 𝑘)3
+ ⋯ +

(1 − 𝑝)𝑛−1𝑝 ∙ 𝑠

(1 + 𝑘)𝑛
 

Første ledd beskriver bidraget fra at hendelsen inntreffer første år, andre ledd fra at den ikke har 

inntruffet første år, men inntreffer andre år, og så videre. Som rekke: 

𝑁𝑉 =
𝑝 ∙ 𝑠

1 + 𝑘
∑

(1 − 𝑝)𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛−1

𝑖=0

 

                                                           

1 Hagen og Godal 2011: Om prinsipper for prioritering av den forebyggende innsatsen knyttet til flom og 
skred på nasjonalt nivå. Utredning for NVE, 20 s. 
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Siden dette er en geometrisk rekke blir summen: 

𝑁𝑉 =
𝑝 ∙ 𝑠

1 + 𝑘
∙

1 − (
1 − 𝑝
1 + 𝑘

)
𝑛

1 −
1 − 𝑝
1 + 𝑘

 

Dersom 𝑝𝑟  ikke er neglisjerbar, må det trekkes fra nåverdien av restskaden beregnet på samme måte, 

men med 𝑝𝑟  i stedet for 𝑝. 

3 «Gjentatt engangshendelse» 

Kontradiksjonen «gjentatt engangshendelse» er her benyttet for en hendelse med kjent/antatt 

sannsynlighet som kan inntreffe flere ganger. Det er ikke knyttet en sannsynlighetsfordeling til 

hendelsen, og dermed ingen skadefunksjon, enten fordi det ikke er i hendelsens natur, eller fordi det 

ikke er mulig å bestemme en sannsynlighetsfordeling. Beregningsmetodikken blir en hybrid av de to 

foregående metodene – skade og restskade beregnes som for engangshendelse, mens nåverdi nytte 

beregnes som for gjentatt hendelse. Tilnærmingen samsvarer med metodikken benyttet i det 

opprinnelige nytte/kost-verktøyet2. 

                                                           

2 Brukerveileder for Nytte- kostnadsanalyse av sikringstiltak i vassdrag 
Vassdragsavdelingen, seksjon for vassdragsteknikk 
NVE september 2000 Oppdatert juni 2001 Saksnummer: 200104970 
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Vedlegg 2 – Kost-/nytteanalyse av overvannstiltak langs vei med NKA-

verktøy, versjon 1.30 

1 Innledning 

Dette notatet beskriver prosessen for å gjøre en kost-/nytteanalyse ved hjelp av NKA-verktøy. 

Verktøyet ble i utgangspunktet utviklet for tiltak som ikke endrer flomhyppigheten, men beskytter 

mot flomskader opp til et gitt nivå – over dette nivået regnes skadeprofilen for å være uendret. 

Imidlertid er mange tiltak mot flom av en annen karakter – de påvirker flomhyppigheten over et stort 

intervall av flomstørrelser. Dette gjelder tiltak er regnbed, grønne veiskuldre, fordrøyningsbasseng, 

avlastning gjennom grunne rør, endring av vegprofil og kanalisering. Det er derfor innført en 

alternativ metode for å beregne restskade etter tiltak. Dette alternativet er basert på at 

flomfrekvensen reduseres gjennom tiltaket.  

Siden mye tyder på at flomskade pr. skadested ser ut til å være mindre for urbanflom enn flom i 

vassdrag er det innført en generell korreksjonsfaktor (verdifaktor) for bygningsskade. 

Beregningsmetodikken er endret, slik at verktøyet nå kan håndtere klimaendringer gjennom tiltakets 

levetid. Metodikken er beskrevet i vedlegg 1.  

2 Arbeidsmomenter for de to feltene 

 Venåsvegen 

I Venåsvegen er skadene gjennomgående små – det er få berørte bygninger. Det er gjort følgende 

endringer av standardverdiene i verktøyet, arkfane «Standardverdier» i verktøyet: 

Tabell 1 Standardverdier i NKA-verktøy 

Bygning Standardverdi Justert verdi 

Skur, garasje BYA [m2] 30 35 

Enebolig kjellerfaktor (1) 0.5 1.0 

Verdifaktor alle bygg (1) 1 0.5 

 

Dette innebærer altså en liten justering av standardstørrelsen for garasjer for dette området, at alle 

eneboliger antas å ha full kjeller, og at sårbarhetstallene (forventet skade som andel av nyverdi) er 

halvert sammenlignet med sårbarhet for vassdragsflom. Betegnelsen verdifaktor er nok litt 

misvisende, det betegner i realiteten en skadefaktor. Endringer i standardverdiene for bygningsareal 

er gjort ut fra vurdering av bygningsomrissene i http://seeiendom.no. 

I arkfanen «Info» er det et felt kalt «Husstander sikret». Dette feltet benyttes for å angi en verdi som 

ligger i skapt trygghet for husstander i påvirkningsområdet for tiltaket. Vi regner ikke dette for å være 

relevant for overvannsoversvømmelser, og feltet er derfor satt til null. 
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I analysen av oversvømmelseskartene er pixler (1 m x 1 m) angitt som oversvømte dersom vanndypet 

er større enn 5 cm. Dybde er angitt for hver oversvømt pixel. I skadeanalysen er det antatt at hus 

som har en oversvømt pixel mot vegg har vannskader. Følgende skade/vanndyp-vurdering er lagt til 

grunn (avrundet til nærmeste 5 cm): 

 0.05 - 0.15 m vannstand langs vegg: Vann i kjeller dersom kjeller finnes. 

 0.20 – 1.0 m vannstand: Laveste gradering for første etasje. 

 >1.0 m: Høyeste gradering. 

Ved gjennomgang av oversvømmelseskartene for området uten tiltak og med tiltak alternativ I (tre 

regnbed og opphøyd vei får vi følgende liste over berørte bygninger med vanndyp ved 200-års flom: 

Tabell 2 Berørte bygninger ved 200-års flom med vanndyp med og uten tiltak. 

 

Dette er oppsummert i Tabell 3. 

I «Info»-fanen velges «Gjentatt hendelse». I og med at vi bare har ett skadenivå (200-års flom med 

klimapåslag) for de to situasjonene (med og uten tiltak) er dette et svært tynt underlag for å beregne 

Adresse Bruk Areal u/tiltak m/tiltak

Hellerudveien 1C Enebolig 150 0.20 0.15

Hellerudveien 1D Enebolig 100 0.25 0.15

Hellerudveien 6B Enebolig 150 0.15 0.10

Hellerudveien 6B Garasje 30 0.15 0.10

Venåsveien 1 Enebolig 100 0.10 0.10

Venåsveien 1 Garasje 30 0.10 0.05

Venåsveien 1B Enebolig 80 0.05 0.05

Venåsveien 1B Garasje 30 0.20 0.15

Venåsveien 3C Enebolig 50 0.05 0.05

Venåsveien 3D Enebolig 50 0.20 0.20

Venåsveien 14 Garasje 50 0.55 0.50

Sum areal 820

Tabell 3 Berørte bygninger ved 200-års flom (enhetsstørrelse og antalll innen hver vannstandsklasse.

 

200 år, uten tiltak:  

Bygninger   2.18  mill kr 

Infrastruktur  0.00  mill kr 

Areal   0.00  mill kr 

Andre kostnader  0.14  mill kr 

Personer  0.00  mill kr 

Sum     2.32  mill kr 

30% påslag for uspesifiserte indirekte kostnader kommer til i nytteberegningene. Prosentsatsen 

for dette påslaget spesifiseres på «Info»-fanen. 

Tabell 4: Kostnader ved 200-års flom uten tiltak. 
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forventet skade. Bygningsskadene ved 200-års flom blir med standardverdiene 2.3 mill. kr uten tiltak, 

fordelt på 12 skadepunkt, altså 0.2 mill. pr. skadepunkt i snitt. Med et påslag på 5% for mobilisering 

og skadebegrensning (ligger inne som standard i verktøyet) er skadene for 200-års hendelse uten 

tiltak (arkfane «Skadeprofil 2») oppsummert i Tabell 4. 

Etter tiltak reduseres dette til 1.2 mill. (fra en sideberegning med samme verktøy). Siden 

oversvømmelseskartene ikke viser bygningsskader ved 30-års flom anslår vi 30-års flom (basert på 

historiske klimadata) til å være nivået for begynnende skade i området uten tiltak. Dette gir oss to 

punkt for skadeberegning før tiltak, men referert til forskjellige klimasituasjoner. Vi velger å beregne 

skadefunksjonen etter klimapåslag (50%), en situasjon som antas å representere klimaet rundt 2090. 

Ut fra formelverket i vedlegg 1 vil da dagens 30-års hendelse være en 10-års hendelse. Dette gir en 

skadefunksjon som gjengitt i Figur 1. 

 

Figur 1 Skadefunksjon for Venåsveien, uten tiltak, med klimapåslag – situasjonen rundt år 2090. 

Siden vi her opererer med klimaendringer må dette spesifiseres. Det gjøres sammen med annen 

prosjektinformasjon i fanen «Info» i verktøyet. Blokken som spesifiserer klimaendringsantakelsene 

er gjengitt i Tabell 5. Fra toppen er det følgende parametere:  

 Begynnende skade, gjentaksintervall i år. 

 Klimafaktor, her satt til 1.5, altså 50% påslag. 

 «Fraår»: Utgangsåret, altså for klimafaktor 1. Vi regner her dette som midtpunktet for 

korttidsnedbørstatistikken fra Blindern, som går fra 1968 til 2016. 

 Tilår: Tidspunkt for fullt innslag av klimapåslaget, her har vi satt +100 år, altså 2092. Vi regner 

med en lineær endring mellom disse to tidspunktene (og videre økning etter dette). Se 

vedlegg 1. 

 Referanseår for skadeprofiler: Gjentaksintervall satt i «Begynnende skade», «Skadeprofil 1» 

og «Skadeprofil 2» gjelder nå bare for et spesifikt tidspunkt. Det settes her. Oftest er det 

sammenfallende med «Fraår» - her er valgt tidspunktet med fullt klimapåslag, altså 2092, 

siden hovedanalysen er gjort med klimapåslag. 
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Tabell 5: Klimaendringsparametre  

Etter at «Info»-fanen er utfylt gjøres ev. endringer i fanen «Standardverdier», se over. Viktig her er 

endring av verdifaktor alle bygg: 

Tabell 6: Justering av verdifaktor. 

   

Verdifaktor alle bygg 0.5 

   
 

Vi antar videre at begynnende skadenivå ved tiltaket endres fra en 30-års hendelse til en 50-års 

hendelse. Dette er en ren antagelse, vi har ingen informasjon om riktig gjentaksintervall så lenge det 

ikke er gjort noen simuleringer av vannstand/skade annet enn for 30 års gjentaksintervall (som ikke 

gir skade) og 200 års gjentaksintervall med klimapåslag. Antagelsen er nødvendig for å kunne gjøre 

kost-/nytteanalyse. Etter klimapåslag tilsvarer det en 15-års hendelse. Data for situasjonen før tiltak 

legges inn i fanene «Skadeprofil 1» (10 års gjentaksintervall) og «Skadeprofil 2» (200-års 

gjentaksintervall). Situasjonen etter tiltak oppsummeres i fanen «Restrisiko» - her velges alternativet 

«Alternativ skadefunksjon. Se Tabell 7. 

Tabell 7 Spesifisering av alternativ skadefunksjon, i fane "Restrisiko". 

  

 Begynnende skade 10 År 

 Klimafaktor 1.5  

  Fraår 1992  

  Tilår 2092  
Referanseår for skadeprofiler 2092  

 

 

       

       

 Uten 
tiltak 

  Etter tiltak  

Alternativ skadefunksjon Gj. int. Mat. Liv Gj. int. Mat. Liv 

 År mill kr mill kr År mill kr mill kr 

Begynnende skade 10 0.00 0.00 15 0.00  

Skadeprofil 1 10 0.00 0.00 15 0.00  

Skadeprofil 2 200 2.32 0.00 200 1.20  

Referanseår: 2092      
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De to skadefunksjonen, før og etter tiltak, referert år 2092 er gjengitt i Figur 2. 

  

Figur 2 Skadefunksjoner før og etter tiltak, fra fane "Restrisiko". 
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Kostnadsbildet for alternativet legges inn i fanen kostnad: 

Tabell 8 Spesifisering av kostnader for tiltak 

Kostnad 
      

Tiltak:  dreneringstiltak          

Farenivå etter sikring: n.a. år Kommentar: 
  

Planlegg./prosjektering 0.00 mill kr Alternativ 2 

Byggekostnader 5.84 mill kr 

Årlige driftskostnader 0.00 mill kr/år 

Forventet vedlikehold 0.00 mill kr/år 

Kapitaliserte driftskost 0.00 mill 

Kapitaliser vedlikehold 0.00 mill 

Kapitaliserte kostnader 5.84 mill 

Skattekostnad 1.17 mill 

Nåverdi kostnader 7.01 mill 

Skattekostnad på 20% er tillagt i henhold til Finansdepartementets rundskriv R109/2014: «Prinsipper 

og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv». 
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Når nødvendige data er lagt inn, trykkes «Beregn»-knappen på fanen «Nytte». Beregningene tar 

noen sekunder – en teller viser at beregninger foregår. Resultatene oppsummeres på denne fanen, 

se Tabell 9. Dobbelkolonnen 2018/2097 viser utviklingen gjennom beregningsperioden, første og 

siste år. Vi ser hvordan gjentaksintervallene går ned, og skadene pr. år øker, mens bidraget til nåverdi 

synker på grunn av diskonteringen. 

  

 2018 2097    

Farenivå etter tiltak n.a. n.a. år   

Begynnende skade 22 10 år   

Skadeprofil 1 22 10 år   

Skadeprofil 2 2607 180 år   

Forv. årlig mat. skade totalt 0.022 0.082 mill kr/år   

Restskade 0.007 0.033 mill kr/år   

Redusert skade 0.015 0.049 mill kr/år   

Kapitalisert redusert skade 0.021 0.006 mill kr   

Forv. årlig livskade total     mill kr/år   

Restskade liv     mill kr/år   

Forv. reduksjon i årlig tap av liv 0.000 0.000 mill kr/år   

Kapitalisert redusert skade på liv     mill kr   

Trygghet 0.000 0.000 mill kr/år   

Kapitalisert trygghet 0.000 0.000 mill kr   

      

Kapitalisert skade u/tiltak 1.18  Kommentar:  
Kapitalisert skade m/tiltak 0.42    

Nåverdi redusert skade 0.76  
Nåverdi nytte for sekundær effekt   mill kr 

Kapitalisert trygghet 0.00 mill kr 

Samlet nåverdi nytte 0.76 mill kr 

Kostnader 7.01 mill kr    

Netto nåverdi for tiltaket -6.25 mill kr    

Nytte/kost-forhold for tiltaket 0.11     

 

Tabell 9: Kost-/nytteberegninger for Venåsvegen. 
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 Uelandsgate/Maridalsveien 

Endring av standardverdier (ark «Standardverdier») for Uelandsgate/Maridalsveien (basert på 

kartgrunnlaget i Seeiendom). 

Tabell 10 Endring av standardverdier for Uelandsgate/Maridalsveien. 

Bygning Standardverdi Justert verdi 

Skur, garasje BYA 30 600 

Enebolig BYA 100 200 

Enebolig kjellerfaktor 0.5 1 

Kontorbygg BYA 500 250 

Serveringssted BYA 200 580 

Serveringssted kjellerfaktor  0.5 

Skole BYA 1000 1900 

Idrettshall BYA 1500 3500 

Idrettshall kjellerfaktor 0 1 

Andre bygg BYA 200 600 

Verdifaktor andre bygg 1 0.1 

Verdifaktor alle bygg 1 0.5 

 

Oppsummering av bygninger med skade for analyseområdet er med samme forutsetninger som 

Venåsvegen: 

Tabell 11: Bygninger med skade Iladalen. 

 

  

Type Areal Kjeller

m2 % 0-0.15 0.20-1.00 >1.00 0-0.15 0.20-1.00 >1.00 0-0.15 0.20-1.00 >1.00 0-0.15 0.20-1.00 >1.00 0-0.15 0.20-1.00 >1.00

Garasje 600 3 7 7 7

Boliger 90 100 1 2 2 2

Kontorer 250 1 1 1

Undervisning 1900 100 1 1 2 1 2 1 2

Serveringssteder 580 50 5 1 2 6 1 5 1 6 1 6 1

Idrettshall 3500 100 1 1 1

Andre bygninger 200 1 1 1 1

200-års f m/bass og kanal30-års f u/tiltak 200-års f u/tiltak 30-års f m/kanal 200-års f m/kanal
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Med de samme forutsetningene som for Venåsvegen gir dette følgende skadeestimat for 200-års og 

10-års hendelser, med og uten tiltak: 

 

Vi ser at ved 200-års flom er nytten av tiltak liten. Begynnende skade er anslått til 3-års flom uten 

tiltak, 8 års gjentaksintervall med tiltak. Oppsettet på «Restrisiko» blir: 

Tabell 13: Oppsett for restrisiko. 

 

Alternativ skadefunksjon Gj. int. Mat. Liv Gj. int. Mat. Liv

År mill kr mill kr År mill kr mill kr

Begynnende skade 3 0.00 0.00 8 0.00

Skadeprofil 1 10 14.22 0.00 10 2.50

Skadeprofil 2 200 51.21 0.00 200 51.00

Referanseår: 2092

Uten tiltak Etter tiltak

Velg dette alternativtet

200 år, uten tiltak: 

 

Bygninger 48.75 mill kr

Infrastruktur 0.00 mill kr

Areal 0.00 mill kr

Andre kostnader 2.46 mill kr

Personer 0.00 mill kr

Sum 51.21 mill kr

200 år, med tiltak:  

 

Bygninger 47.20 mill kr

Infrastruktur 0.00 mill kr

Areal 0.00 mill kr

Andre kostnader 2.38 mill kr

Personer 0.00 mill kr

Sum 49.58 mill kr

10 år, uten tiltak: 

 

Bygninger 13.53 mill kr

Infrastruktur 0.00 mill kr

Areal 0.00 mill kr

Andre kostnader 0.69 mill kr

Personer 0.00 mill kr

Sum 14.22 mill kr

10 år, med tiltak:  

 

Bygninger 2.59 mill kr

Infrastruktur 0.00 mill kr

Areal 0.00 mill kr

Andre kostnader 0.13 mill kr

Personer 0.00 mill kr

Sum 2.72 mill kr

Tabell 12: Skadeestimater for Iladalen. 
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Skadefunksjoner før og etter tiltak (arkfane «Restrisiko») er vist i Error! Reference source not found.. 

Som for Venåsveien gjelder disse for år 2092. 

På verktøyets arkfane «Nytte» er kost-/nytteanalysen oppsummert, se Tabell 14. 

Samfunnsøkonomisk er tiltaket svært lønnsomt, selv om effekten er liten ved 200-års flom. 
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Figur 3: Skadefuksjoner før og etter tiltak, fra fane Restrisiko. 
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 2018 2097    

Farenivå etter tiltak n.a. n.a. år   

Begynnende skade 3 3 år   

Skadeprofil 1 22 10 år   

Skadeprofil 2 2607 180 år   

Forv. årlig mat. skade totalt 2.258 4.125 mill kr/år   

Restskade 0.608 2.042 mill kr/år   

Redusert skade 1.650 2.082 mill kr/år   

Kapitalisert redusert skade 2.171 0.277 mill kr   

Forv. årlig livskade total     mill kr/år   

Restskade liv     mill kr/år   

Forv. reduksjon i årlig tap av liv 0.000 0.000 mill kr/år   

Kapitalisert redusert skade på liv     mill kr   

Trygghet 0.000 0.000 mill kr/år   

Kapitalisert trygghet 0.000 0.000 mill kr   

      

Kapitalisert skade u/tiltak 89.23  Kommentar:  
Kapitalisert skade m/tiltak 31.17    

Nåverdi redusert skade 58.06  
Nåverdi nytte for sekundær effekt   mill kr 

Kapitalisert trygghet 0.00 mill kr 

Samlet nåverdi nytte 58.06 mill kr 

Kostnader 0.62 mill kr    

Netto nåverdi for tiltaket 57.43 mill kr    

Nytte/kost-forhold for tiltaket 93.04     

      
 

Tabell 14 Oppsummering av nytte/kost-beregningene for Uelandsgate/Iladalen. 
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