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 Innledning 
Kommuneplanen legger opp til stor boligbygging i årene som kommer, og veksten vil hovedsakelig 
forekomme i kommunens fire tettsteder. Samtidig som klimaforandringene vil medføre hyppigere og 
mer intense nedbørhendelser, vil fortetting av urbane områder medføre økt grad av 
overvannsavrenning. Konsekvensen av dette vil være at risikoen for urban flom, samt flom i bekker og 
vassdrag, øker når vannet ledes raskt ut i vassdragene. For å redusere risikoen for naturskader er det 
behov for alternative løsninger for håndtering av overvannet.   

Nannestad kommune har ikke hatt noe offentlig dokument som legger føringer for 
overvannshåndtering ved utbyggingsprosjekter. Dette dokumentet tar kort for seg hvilke utfordringer 
Nannestad kommune står ovenfor når det gjelder overvannshåndtering i tiden fremover og hvilke 
følger dette har for utbyggere. Veilederen er basert på tre-trinnsstrategien for nye utbyggingsområder, 
ved fortetting og/eller rehabilitering av eksisterende områder. Det går også innom eksempler på 
overvannsanlegg og utførelse av overvannsberegninger. Dokumentet er ment som en veiledning til 
utbyggere og planleggere. Veilederen skal forhåpentligvis medføre en enklere håndtering av 
utbyggingssaker, både for kommunen og for utbygger. Veilederen bør hovedsakelig benyttes for 
mindre utbyggingsprosjekter. Ved større utbyggingsprosjekter bør overvann inngå i overordnede 
planer, siden overvannsmengdene da vil være vesentlig høyere.    

Veilederen er basert på innspill om dagens situasjon i kommunen og oppdatert kunnskap om 
overvannshåndtering, og det er inkludert eksempler på aktuelle overvannsanleggsløsninger. 
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 Utfordringer med overvann og klimaforhold 
Overvann er en samlebetegnelse for avrenning fra nedbør og vann fra snøsmelting på overflaten. I 
videre forstand betegnes ofte også grunnvann og drensvann som tilfaller overvannsnett eller bekker 
og vassdrag for overvann. Eksempel kan være kjellerdrenering, grunnvann som renner ut i VA-grøfter 
og inn på avløpsledninger.  

Tette flater som tradisjonelle harde takflater, asfalterte veier og parkeringsplasser gir raskere 
avrenning enn naturlige flater. Fortetting av byer og tettsteder medfører mer overvann og økt fare for 
urban flom, samt flom i bekker og vassdrag når vannet ledes for raskt ut i vassdragene. Prinsippet er 
vist i Figur 1.  

 

 

Figur 1: Forholdet mellom andel tette flater og avrenning fra overflaten (Lindholm, 2014).  

Samtidig som byer og tettsteder fortettes så er klimaet i forandring. Klimaendringene vil medføre 
hyppigere og mer intense nedbørhendelser, noe som medfører mer overvann og et mer uoversiktlig 
avrenningsbilde. Det er lokale variasjoner når det kommer til klimaforandringer. For å ivareta de lokale 
variasjonene i klimaforandringene ble Norsk Klimaservicesenter opprettet.  

Norsk Klimaservicesenter har beregnet at årsnedbøren i Oslo og Akershus skal øke med 15 %. Det er 
forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle årstider, 
noe som vil stille strengere krav til overvannshåndteringen i fremtiden. Nedbørmengden for et døgn 
med kraftig nedbør forventes å øke med ca. 20 %. Størst økning i intensitet (30 %) er forventet i 
vintermånedene, hvor regnflom kan opptre samtidig med snøsmelting og tele i grunnen. (Norsk 
klimaservicesenter, 2017) 

Forventede endringer for Oslo og Akershus er oppsummert i Figur 2. Tabellen viser forventede 
endringer innen klima, hydrologiske forhold og naturfarer fra perioden 1971-2000 til 2071-2100. For 
Nannestad medfører dette økt sannsynlighet for kraftig nedbør, regnflom, skred utløst av 
regnhendelser og mulig økt sannsynlighet for kvikkleireskred som følge av økt nedbør og økt flom i 
elver og bekker. Stormflo er ikke aktuelt for Nannestad. 
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Figur 2: Noen forventede endringer innen klima, hydrologiske forhold og naturfarer. (Norsk klimaservicesenter, 
2017) 

Når byer og tettsteder fortettes og klimaendringene gir økte overvannsmengder, medfører dette mer 
og raskere avrenning til ledningsnettet. Ledningsnettet er ikke dimensjonert for å håndtere de økte 
vannmengdene, og dette igjen fører til oppstuvinger over terreng eller inn i kjellere. Dette medfører 
behov for alternative løsninger for håndtering av overvannet før det når ledningsnettet. Overvannet må 
derfor håndteres lokalt.   

Overvann fra tette flater kan også være forurenset. Dette gjelder spesielt overvann fra sterkt trafikkerte 
områder og sentrumsområder som kan inneholde miljøgifter og andre forurensinger. Dette overvannet 
bør behandles lokalt i egnede anlegg før det sendes til følsomme vannforekomster. Krav til rensing 
avhenger blant annet av resipientens sårbarhet og overvannets forurensingsgrad og mengde, og bør 
også ses i sammenheng med omfanget til utslippet.  
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 Kommunens mål 
Nannestad kommune har flere mål som legges til grunn for denne overvannsveilederen: 

• Redusere risiko for vannrelaterte naturskader  
o Nannestad kommune ønsker å være godt rustet mot de framtidige klimaendringene 

for å minimere skadeomfanget ved kraftige nedbørhendelser.  
o Nannestad kommune har som mål at overvannsanleggene skal dimensjoneres til å 

kunne håndtere en 50 års nedbørhendelse uten medfølgende flomskader av 
betydning. Med overvannsanlegg menes her summen av ledningsnett, 
fordrøyningsanlegg og flomveier. Ukontrollert avrenning som følge av 
nedbørhendelser med hyppigere gjentaksintervall har kommunen besluttet at ikke er 
akseptabelt på lang sikt.  

• Redusere belastningen på sentralrenseanlegget på Gardermoen 

o Nannestad kommune har fremdeles noen fellesledninger, det vil si der både spillvann 
(kloakk) og overvann går i samme ledning. Disse er planlagt separert i løpet av kort 
tid, men inntil videre pumpes alt felles avløpsvann helt til renseanlegget ved 
Gardermoen for rensing. Dette medfører kostnader både til pumping og rensing av det 
som i utgangspunktet var rent overvann.  

Kommunen har derfor også et mål om at overvannet i minst mulig grad skal ned i 
avløpsrørene slik at en får mindre belastninger på sentralrenseanlegget Gardermoen. 
Mindre regnvann inn i separatsystemene er også en forutsetning for at disse skal 
kunne fungere som de skal og at det blir færre ukontrollerte utslipp. 

• Rense forurenset overvann før det føres til vassdrag.  
• Utnytte overvann som ressurs og styrke biologisk mangfold i sentrumsområder, bekker og 

vassdrag.  
• Redusere risikoen for ras utløst av store nedbørsmengder/flom. 

o Nannestad kommune har som mål å skaffe oversikt over rasutsatte områder der flom 
og store nedbørsmengder kan være med på å utløse ras/skred. Denne oversikten vil 
benyttes ved planlegging av nye og eksisterende utbyggingsområder.  
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 Rammebetingelser, lover og forskrifter om 
overvann 

 Rammebetingelser 

Lover: 
• Lov om vassdrag og grunnvann med §7 (nedbør bør fortrinnsvis infiltreres i grunnen) 
• Plan- og bygningsloven, med teknisk forskrift TEK 17 
• Forurensningsloven 

 
Nasjonale føringer: 

• I NOU 2010:10 beskrives det at klimaendringer, økt nedbørsmengde og mer intens nedbør gir 
større utfordringer for overvannshåndteringen. 

• NOU 2015:16 ≪Overvann i byer og tettsteder≫ ble lagt frem for Klima- og miljødepartementet 
2. - desember 2015, og gir en grundig utredning i hvordan overvann skal forvaltes som 
problem og ressurs på kommunalt og nasjonalt nivå. Der stilles det blant annet spørsmål om: 
«kommunene har tilstrekkelig virkemidler innenfor gjeldende regelverk til å løse de 
overvannsutfordringer som forventes.» 

• Klimatilpasningsmeldingen til Stortinget (Meld. St. 33 (2012-2013), ss. 52-53) anbefaler at 
kommunene utarbeider en overvannsstrategi, som også skal innarbeides i kommuneplanens 
arealdel. 

• Norsk Vann rapport 162/2008 Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. 
• Norsk Vann, Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer (rapport 190). 

 
Lokale føringer: 

• VA- norm for Øvre Romerike  
• Lokal føring – Kommuneplan for Nannestad 2013 – 2029: Arealdelen – retningslinjer og 

bestemmelser §2.15 

 Oppfølging av overvannshåndtering etter gjeldene lover og forskrifter 

Følgende lover, forskrifter, veiledninger og normer omhandler overvannshåndtering og skal (lover og 
forskrifter) eller bør (veiledninger og normer) legges til grunn for overvannshåndteringen ved 
utbygging og annet som har innvirkning på overvannsavrenningen i Nannestad kommune (det 
presiseres at dette ikke er en uttømmende liste og at det til enhver tid er den ansvarlige planlegger 
eller prosjekterende sitt ansvar å sørge for at de lover, forskrifter og veiledninger som legges til grunn 
er de sist oppdaterte): 
 
Byggteknisk forskrift, TEK 17: 

• Hovedprinsippet for overvannshåndteringen skal være som beskrevet i TEK17 § 15-8 
≪Utvendig avløpsanlegg med ledningsnett. Overvann og drensvann≫: Overvann og 
drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre 
vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene. 
 
I andre ledd står det følgende: Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke 
oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. 

Videre henvises det til veiledningen til TEK17: Når tilrenningen er større enn det anleggets 
sluk og overvannledninger er dimensjonert for, eller der ledningssystemet tilstoppes eller 
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ødelegges, må det overskytende vannet ledes bort via planlagte flomveier og med minst mulig 
skade eller ulempe for miljøet og omgivelsene. 

§ 7-2 i TEK 17 omhandler sikkerhet mot flom og stormflo. Her står det blant annet at: 
Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt 
område.  

Vannressursloven §7: 
• - Vannressursloven § 7, (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen) sier følgende: Ingen 

må hindre vannets løp i vassdrag uten hjemmel i denne lov. Utbygging og annen 
grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan få avløp gjennom infiltrasjon i 
grunnen. 
 
Vassdragsmyndighet kan gi pålegg om tiltak som vil gi bedre infiltrasjon i grunnen, dersom 
dette kan gjennomføres uten urimelige kostnader. Det kan derfor stilles som krav at ikke alt av 
overvann kan kobles direkte til kommunalt nett, men må delvis eller helt fordrøyes på egen 
mark. 
 
Videre bør trygge flomveier og løsninger for lokal overvannshåndtering beskrives og 
dimensjoneres i enovervannsutredning. Det må også synliggjøres hvorfor ikke alt av overvann 
kan infiltreres, 
eller fordrøyes på egen mark. Hvis overvann likevel skal tilføres kommunalt overvannsnett må 
mengdene beregnes og angis som maksimalt tilført avrenning (Qmaks [l/s]). Det må også 
gjøres en utredning av nedstrøms overvannsanlegg for å vurdere om det har tilstrekkelig 
kapasitet til å håndtere den tilførte overvannmengden. Det legges videre til grunn at part som 
ønsker å knytte til overvann på kommunalt overvannsnett utfører beregninger med et rimelig 
gjentaksintervall for nedbøren samt klimafaktor valgt etter de til enhver tid oppdaterte lover og 
veiledninger, for eksempel 20 års gjentaksintervall og 1,3 i klimafaktor. 

 
Andre normer og veiledere: 
Andre normer og veiledninger som bør legges til grunn ved en klimatilpasset overvannshåndtering i 
Nannestad kommune er: 

• Norsk Vann rapport 162/2008 Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. 
• Norsk Vann rapport 190/2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer. 
• Norsk Vann rapport 193/2012 Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-

transportsystem. 
• Norsk Vann rapport 200/2014 Håndtering av overvann fra urbane veger. 
• Norsk Vann rapport 204/2014 Åpne flomveger i bebygde områder. 
• Norsk Vann rapport 208/2014 Sikring av kvalitet på ledningsanlegg. 

 
• Byggforsk serien: 

o Blad 311.015 Vann i by – håndtering av overvann i bebygde områder 
o Blad 514.114 Løsninger for lokal handtering av overvann i bebygde områder  

• VA-miljøblad: 
o Blad 69 Overvannsdammer: Beregning av volum 
o Blad 70 Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammer 
o Blad 75 Utforming av overvannsdammer 
o Blad 84 Klimaendringer og avløpssystemer 
o Blad 85 Overvann. Valg av dimensjonerende gjentaksintervall 
o Blad 92 Overflateinfiltrasjon 
o Blad 93 Åpne flomveier 
o Blad 104 Fordrøyning av overvann 
o Blad 106 Regnbed, renner og nedsivningsarealer 
o Blad 107 Grønne tak 
o Blad 114 Beregning av utslipp av miljøgifter til vannforekomster 
o Blad 115 Beregning av dimensjonerende avløpsmengder. 
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o Blad 116 Mengderegulering i avløpsteknikken 
o Blad 117 Gatesandfang 

 
• Tegningsgrunnlag: 

Nannestad kommune legger til grunn Statens vegvesens handbok R700 Tegningsgrunnlag, 
for tegningsutarbeidelse sa langt den er anvendelig i utarbeidelse av tegninger for 
overvannsanlegg. Annen symbolbruk må være av allment benyttet type innen VA-
prosjektering og godt beskrevet i tegnforklaringen. Det er viktig at fremstillingen av tegningen 
gir god lesbarhet slik at kommunen kan vurdere foreslåtte løsninger på best mulig vis.  
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 Overvannshåndtering 

 Lokal overvannshåndtering i Nannestad – lokale forhold 

• Nannestad kommune er i vekst, og det er lagt opp til stor boligbygging i årene som kommer. 
Boligbyggingen, med 100-120 boenheter i året, forventes å fordele seg slik mellom kommunens 
tettsteder (Nannestad kommune, 2013):  

o Nannestad sentrum 40 % 
o Maura 20 % 
o Åsgreina 20 % 
o Holter/Eltonåsen 20 % 

Utbyggingen av tettstedene vil kreve gode planer for overvannshåndteringen slik at man kan 
unngå større risiko for urbane flommer og økt forurensing av vassdrag.  

• Klimaet i Nannestad er typisk innenlandsklima; lite vind, moderat nedbør, lav luftfuktighet, og stor 
daglig og årlig temperaturforskjell. Dette medfører at overvannsanlegg må kunne tåle lengre 
perioder uten nedbør og stor variasjon i temperatur. Dette inkluderer også kalde vintre med mye 
frost i bakken.  
 

• Grunnforholdene i Nannestad kommune består av følgende løsmasser: 
 
o Morene: Varierende infiltrasjonsegenskaper.  
o Tykk havavsetning: Leire. Meget dårlige infiltrasjonsegenskaper. 
o Breelvavsetning: Gode infiltrasjonsegenskaper. 

 

 Tre-trinnstrategi 

Den tradisjonelle måten å samle opp overvannet på er å raskt og effektivt lede vannet vekk i lukkede 
ledningssystemer til nærmeste resipient. På grunn av ledningssystemets ofte dårlige kapasitet er det 
nødvendig å tenke nytt for å møte utfordringene med overvann og endrede klimaforhold. Som 
beskrevet i Norsk vann rapport 162 innebærer dette å la vannet finne naturlige veier via infiltrasjon til 
grunnen og/eller renne bort via åpne vannveier og dammer (Norsk Vann, 2008).  

Tre-trinnstrategien er anbefalt av Norsk vann for håndtering av overvann. Figur 3 illustrerer de tre 
trinnene i strategien. Tallene i figuren er eksempler og må tilpasses lokalt.  

 

Figur 3: Tre-trinnstrategien er anbefalt for håndtering av overvann (Norsk Vann, 2008). 

Tre-trinnssstrategien, illustrert i figur 3, er delt i tre ledd og går ut på følgende: 
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1. Ved mindre nedbørsmengder reduseres risikoen for flom ved å fange opp og infiltrere 
regnvannet. Dette sikrer også bedre vannbalanse.  

2. Ved større nedbørsmengder så samler og holdes overvannet tilbake ved hjelp av å forsinke 
og fordrøye overvannet.  

3. Når ekstremværet kommer må overvannet føres til resipient via trygge flomveier. Da vil skader  
Minimaliseres. 

For å følge tre-trinnstrategien trengs det, i tillegg til ledningsnettet, behov for anlegg for lokal 
overvannshåndtering. Disse anleggene kalles gjerne for LOD-anlegg (Lokal OvervannsDisponering). 
Det finnes mange eksempler på gode LOD-tiltak, og i kapittel 6 er det vist noen eksempler på LOD-
anlegg som er benyttet mye i Norge.  De tre trinnene må ses i sammenheng og ikke hver for seg. Et 
lite overvannsanlegg gir større behov for flomvei og vise versa. Nannestad kommune har som mål at 
overvannsanleggene skal dimensjoneres til å kunne håndtere en 50 års nedbørhendelse uten 
medfølgende flomskader av betydning. Med overvannsanlegg menes her summen av ledningsnett, 
fordrøyningsanlegg og flomveier. 

Når det er snakk om lokal håndtering av overvann benyttes ofte begrepet åpen overvannshåndtering. 
Dette betyr at overvannet ikke føres til rørsystemet eller til nedgravde fordrøyningsløsninger. Det 
håndteres derimot lokalt på terreng av løsninger som ligner på terrengets naturlige måte å håndtere 
overvannet på, som f.eks. infiltrasjonsarealer, bekkeåpninger og fordrøyningsdammer.  

I tillegg til at lokal overvannshåndtering reduserer risikoen for vannrelaterte naturskader, vil åpne 
overvannsløsninger forbedre det biologiske mangfoldet og forsterke grønnstrukturen i byområder. 
Overvannet bør sees på som en ressurs i sentrumsområder, siden det blant annet kan tilføre estetisk 
verdi og forbedre luftkvaliteten. 

 Påslipp til offentlig ledningsnett  

Der det er begrenset med kapasitet på det kommunale ledningsnettet, settes det krav til maksimalt 
påslipp til nettet for å redusere belastningen. Den maksimale påslippsmengden bestemmes av 
ansvarlig i VA avdelingen i kommunen for hvert enkelt tilfelle.   

Det er strengere krav til påslipp på AF-ledning enn på overvannsledning og det stilles strengere krav i 
spesielt sårbare områder som er sensitive ved flom. Det stilles også krav til påslipp av forurenset 
overvann fra for eksempel anleggsdrift, sterkt trafikkerte arealer eller næringsvirksomhet.  

For å hindre skade på bygningskonstruksjoner, vil det være tillatt å koble husdrenasje til det 
kommunale ledningsnettet uten regulering. Taknedløp skal ikke være koblet til det kommunale nettet, 
men ledes ut på terreng. 

 Andre verktøy for å sikre fokus på overvannshåndtering i planfasen: 

I de siste årene har det kommet flere verktøy som skal bidra til å sikre fokus på 
overvannshåndteringen:  

Blågrønn faktor (BGF):  

Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy som skal sikre lokal blågrønn infrastruktur og vegetasjon i 
utbyggingsprosjekter. BGF-metoden gir utbygger en mulighet til å velge løsninger som er 
hensiktsmessige for den enkelte eiendom. Metoden skal i første omgang sikre potensial for vekst og 
vannhåndtering, deretter får man poeng for bearbeiding/bevaring av terrenget og vegetasjon. 
Verktøyet utføres ved at det gir poeng for ulike blågrønne kvaliteter utomhus, som f.eks. åpen 
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overvannshåndtering og bevaring/planting av trær, slik at dette ivaretas og fremmes i 
utbyggingsprosjekter. (Dronninga Landskap, 2014) 

 

BREEAM NOR: 

BREEAM Nor er en nasjonal tilpasning av BREEAM International, og det er en helhetlig 
miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Verktøyet er delt inn i 9 ulike miljøkategorier, og under hver 
kategori er det med flere underkategorier hvor det er mulig å oppnå et gitt antall poeng dersom man 
oppfyller kriteriene. Underkategorien Overvannshåndtering tar for seg reduksjon av flomrisiko, 
fremtidsrettet overvannshåndtering og reduksjon av forurensinger til vassdrag. (Norwegian Green 
Building Council (NGBC), 2017) 
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  Eksempler på løsninger for lokal 
overvannshåndtering og flomsikring 
I dette kapittelet er det listet opp noen eksempler på løsninger som er benyttet mye i Norge. Det er 
ikke gått ned på tekniske detaljer for de ulike løsningene, men kun forklart enkelt med noen 
prinsippskisser og bilder av eksempler på løsning.  

Basert på tre-trinnstrategien beskrevet i Figur 3 er de ulike LOD-tiltakene sortert under: 

- Fang opp og infiltrer 
- Forsink og fordrøy 
- Sikre trygge flomveier 

Det er ikke noe standard fasitsvar for valg av løsning for håndtering av overvann. Dette må tilpasses til 
hvert enkelt tilfelle. Infiltrasjonskapasitet, grunnvannsnivå og topografi er noen kriterier som spiller inn 
på valg av løsning.  

For å oppnå en god overvannshåndtering ved nye utbygginger er det viktig å inkludere 
overvannshåndteringen allerede i arealplanleggingen. Det bør settes av tilstrekkelig plass til LOD-
tiltak, og det må tas hensyn til eventuelle forurensninger i overvannet. 

- Infiltrasjon på markoverflaten 
- Infiltrasjonsgrøfter og grønne forsenkninger (vadi) 
- Permeable dekker 
- Grønne tak 
- Regnbed 
- Åpne, tørre fordrøyningsarealer 
- Fordrøyningsdammer 
- Lukket fordrøyningsanlegg 

 Infiltrasjon på markoverflaten 

Den enkleste formen for infiltrasjon av overvann er å benytte en gressplen eller annen permeabel 
overlate til å håndtere mindre overvannsmengder. Dette kan være en egnet løsning ved frakobling av 
taknedløp fra ledningsnettet. Gresset ved utløpet fra takrenna bør kles med erosjonssikkert materialet 
som for eksempel stein. Vannet bør ledes bort fra grunnmuren for å hindre skader. Prinsippet er vist i 
Figur 4.  
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Figur 4: Eksempel på frakobling av taknedløp. Redigert fra (Åstebøl, Robba, Stenvik, Kristoffersen, & Olsen, 
2013) 

 Infiltrasjonsgrøfter og grønne forsenkninger(vadi) 

Vadi er en grønn forsenkning i terrenget som kan ivareta alle leddene i 3-trinnsstrategien. Mindre regn 
infiltreres i grunnen, kraftigere regn fordrøyes og vadien fungerer som en flomvei ved ekstremnedbør.  

For å øke kapasiteten kan bunnen masseutskiftes med grovere materialer for økt infiltrasjon.  

Infiltrasjonsgrøfter er en kunstig infiltrasjonsløsning som ofte benyttes der de stedegne massene har 
dårlig infiltrasjonskapasitet. De stedegne massene skiftes ut med tilførte filtermasser. 

Både vadier og infiltrasjonsgrøfter et tiltak som egner seg godt ved parkeringsarealer, veier og store 
plasser. Begge tiltakene har god renseeffekt på grunn av infiltrasjonen, men dette gjelder spesielt 
dersom arealene er beplantet med forurensingsabsorberende planter.  

Når det er tele i bakken går infiltrasjonskapasiteten ned. For LOD-anlegg som baserer seg på 
infiltrasjon til grunnen bør det vurderes om det er behov for en overløpsløsning som sørger for en 
trygg og planlagt bortføring av overvannet.  

 

Figur 5: Eksempler på infiltrasjonsgrøfter og grønne forsenkninger. Foto: Norconsult. 
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 Permeable dekker 

Et permeabelt dekke er en overflate som lar overvann sige ned i grunnen og blir gjerne benyttet som 
et alternativ til impermeable asfalterte overflater. Gressarmering er godt egnet for bl.a. innkjøringer og 
gårdsplasser. Det er utviklet permeabel belegningsstein som tåler store trafikklaster og som egner seg 
på større veier og plasser. Ved å benytte permeable dekker kan man redusere avrenningen 
betraktelig.  

Et permeabelt dekke har ingen bevist renseeffekt for forurenset overvann.  

 

Figur 6: Permeabel belegningsstein (Myhr & Lippestad, 2016). Foto: Stina Lintho Lippestad. 

 Grønne tak 

Grønne tak kan anlegges på nye og eksisterende bygg. Et grønt tak fungerer ved at det anlegges et 
vegetasjonsdekke som holder tilbake nedbør. Grønne tak deles inn i ekstensive og intensive. De 
ekstensive har tynt vekstmedium med planter som klarer seg med lite vann, slik som for eksempel 
sedum eller moser. Intensive tak har et tykt vekstmedium som gjerne beplantes med busker og trær 
som en takhage eller park. (Busklein, Kvalvik, Noreng, & Thodesen, 2012)  

I tillegg til å dempe flomtoppene og redusere risikoen for urban flom, bidrar grønne tak til å bedre 
biodiversiteten og luftkvaliteten, de har en estetisk verdi og bidrar til kjøling/isolering av taket.  

  

  

Figur 7: Eksempler på grønne tak. Bildet til venstre viser et intensivt tak fra Solsiden i Trondheim og bildet til 
høyre viser et ekstensivt tak (Noreng, et al., 2012).  
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 Regnbed 

Regnbed kan både fungere som infiltrasjon, renseanlegg og fordrøyning.  

Et regnbed er utformet som en beplantet forsenkning i terrenget der overvann holdes tilbake på 
overflaten før det infiltrerer ned til grunnen gjennom et filtermedium. Infiltrasjonsegenskapene i 
grunnen avgjør om regnbedet må dreneres eller ikke. Figur 8 viser generell oppbygning av et regnbed.   

 

Figur 8: Oppbygning regnbed (Braskerud & Paus, 2016). 

I tillegg til å redusere flomrisikoen i et område så vil et regnbed kunne holde tilbake forurensninger. 
Det kan også bidra til å bevare vannet i det urbane miljøet og bedre biodiversiteten. Ved bruk av for 
eksempel prydplanter og hageplanter kan regnbedet fungere som et estetisk element i byområdet. 

Regnbedet dimensjoneres på bakgrunn av størrelsen på nedbørfeltet. Paus og Braskerud (Braskerud 
& Paus, 2016) har utviklet en formel til støtte for dimensjonering av regnbed. Formelen tar blant annet 
hensyn til den hydrauliske konduktiviteten til filtermediet og den maksimale vannstanden før vannet 
går i overløp. Figur 9 og Figur 10 viser eksempler på regnbed.  

Valg av planter må være tilpasset det lokale klimaet. Dette er avgjørende for å unngå uttørking i 
sommerhalvåret, kunne håndtere styrtnedbør på sommeren og for å sikre anleggets funksjon også på 
vinterstid. Dersom overvannsanlegget skal håndtere vann fra et trafikkert område som saltes om 
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vinteren, må det velges beplantning som er salt-tolerant.  

 

Figur 10: Eksempel regnbed. Foto: Bent Braskerud (Braskerud & Paus, 
2016). 

 

 Åpne, tørre fordrøyningsarealer 

Åpne fordrøyningsarealer er nedsenkninger i terrenget som midlertidig fylles med vann ved store 
nedbørhendelser. Det kan utformes for flerbruk, og i en normalsituasjon vil arealene kunne benyttes 
som oppholdsareal. Tilførsel av vann kan komme via innløpsrør eller via terreng. Det bør benyttes 
sandfang eller sedimentasjonskammer ved innløpet for å hindre tilførsel av sand og grus.  Vannet 
holdes tilbake ved et regulert utløp, og fordrøyningsarealet tømmes mellom hvert nedbørtilfelle. 
Dersom det er lagt opp til flerbruk med for eksempel ballspill eller skatepark, bør fordrøyningsarealet 
dreneres i bunn. Figur 11 viser eksempler på åpne, tørre fordrøyningsarealer.  

 

  

Figur 11: Eksempler på tørre fordrøyningsarealer. Bildet til venstre er fra Washington DC (foto: Norconsult). 
Bildet til høyre viser flerbruk av skateanlegg til fordrøyningsbasseng i Roskilde (foto: Søren N. Enevoldsen/Sne 
Architecs og Rune Johansen). 

Figur 9: Eksempel på regnbed fra 
Ensjø i Oslo (foto: Norconsult).  
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 Våte overvannsdammer 

Samtidig som åpne fordrøyningsarealer bidrar til flomdemping, kan tiltaket også benyttes for å oppnå 
god separasjon av forurensninger dersom det er utforming riktig. 

Rensedammer og åpne, våte dammer må være så dype at de ikke kan bunnfryse. Inn- og utløp må 
være utført slik at dammene kan motta vann på vinteren.

  

Figur 12: Eksempler på dammer. Dammen til venstre er fra Store Stabæk i Bærum (foto: Norconsult). Bildet til 
høyre viser rensedammen Teglverksdammen i Oslo (foto: Norconsult). 

   

 Lukket fordrøyningsanlegg 

Det finnes mange løsninger på lukkede fordrøyningsanlegg. De mest vanlige er plast- eller betongrør, 
pukkmagasin, glassfibertanker eller plastkassetter. Felles for disse er at de er nedgravde volumer for 
oppsamling av overvannet. Overvannet holdet tilbake ved at utløpet strupes eller reguleres før påslipp 
til offentlig nett, lokal infiltrasjon eller vassdrag. Noen anlegg er tette og andre kan kombineres med 
infiltrasjon. Figur 13 viser eksempler på lukkede fordrøyningsanlegg. 

  

Figur 13: Eksempler på lukket fordrøyning. Bildet til venstre viset et kassettmagasin fra Nordseter skole i Oslo 
(foto: Norconsult).  Bildet til høyre viser et rørmagasin i betong fra oppgradering av Bogstadveien i Oslo (foto: 
Norconsult). 
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 Sedimenthåndtering 

Alle anlegg for lokal overvannsdisponering og bortleding av overvann må ha gode og vedlikeholdte 
løsninger for sedimenthåndtering. Dette vil i de fleste tilfeller kunne løses med riktig plassering, antall 
og dimensjonering av sandfang. Som med alle andre løsninger for overvannshåndtering må sandfang 
og andre løsninger for sedimenthåndtering tømmes ved behov. Det er vesentlig for alle anlegg for 
overvannshåndtering at sedimenter i størst mulig grad fanges opp i sandfang el. da sedimenter med 
tiden vil fylle opp eller tilstoppe anleggene slik at de ikke fungerer som forutsatt. I tilfellet med 
regnbed/rensedammer må også planter «høstes» og nye plantes for å opprettholde renseeffekt over 
lang tid. 

 Flomveier 

Trinn tre i tre-trinnsstrategien omhandler flomveier på terreng, og er en viktig del av 
overvannshåndteringen. Gode og planlagte flomveier er viktige dersom ledningssystemet eller andre 
systemer for overvannshåndtering blir overbelastet, tilstoppet, ødelagt eller av andre grunner ikke kan 
håndtere tilførte overvannsmengder. Det må da finnes et avrenningssystem på terrengoverflaten som 
sørger for trygg og sikker bortledning av overvannet og som forårsaker minimalt med skader.  

Flomveier bør planlegges på både overordnet- og detaljert plannivå. Det er anbefalt at flomveiene 
vises på aktuelle planer (f.eks. reguleringsplaner og bebyggelsesplaner). Vei-/gateoverflate, 
parkeringsplasser, grøntanlegg, naturlige lavbrekk i terrenget osv. kan eventuelt inngå som en del av 
flomveien (Bergen kommune, 2005). Konstruksjoner som hindrer flomveier bør vurderes fjernet. 

Egnede traseer for flomvei kan være (NOU, 2015:16): 

• Ubebygde traseer i terrenget 
• Veigrøfter 
• Parkeringsplasser 
• Gater der biler kjører sakte og vannhastigheten forblir lav  

 

   

Figur 14: Bilde til venstre viser eksempel flomvei fra store Stabekk i Bærum (foto: Norconsult). Bildet til høyre 
viser et ledd i prosessen med å kartlegge flomveier for Nannestad sentrum.  
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 Drift og vedlikehold av overvannsanlegg 

Det er viktig at overvannsanlegg driftes og vedlikeholdes for at funksjonen skal opprettholdes over tid. 

Det bør utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan for hvert enkelt anlegg. Planen bør inneholde kart og 
tegninger av anlegget, beskrivelse av funksjon og retningslinjer for drift og vedlikehold. LOD-tiltak skal 
driftes og vedlikeholdes i hele sin levetid og grunnlaget legges allerede under forprosjekt, planlegging 
og prosjektering. Se avsnitt 6.11.1 for mer detaljert beskrivelse av drift- og vedlikeholdsplan.Følgende 
punkter er vesentlige for å sikre god drift og vedlikehold av anlegget: 

• Tilgang: Det må være tilstrekkelig tilgang til alle deler av anlegget for drift og vedlikehold i 
hele anleggets levetid. 

• Forbehandling: God sedimenthåndtering i innløpet til LOD-systemet som beskrevet i avsnitt 
6.9. Innløp til LOD-tiltakene bør gå via sandfang eller sedimentasjonskammer ved innløpet for 
å sikre oppsamling av sand, grus og andre partikler.  

• Overløpsmulighet: Det må være en mulig by-pass løsning dersom tiltaket går fullt.  
• Valg av driftssikre løsninger: For tiltakene med regulert utløp anbefales det gjerne å installere 

et virvelkammer. Virvelkammeret er driftssikkert og man kan anlegge større utløpsdiameter 
som reduserer risikoen for gjentetting av utløpet.  

Det er viktig å avklare hvem som skal drifte LOD-anleggene. Anleggseier er ansvarlig for drift og 
vedlikehold av egne anlegg. Dette gjelder blant annet private på egen grunn og veimyndigheter på 
fylkes/riksveier. Kommunen har sektoransvar for å se på helheten og har muligheten til å gi pålegg, 
men kommunen har kun ansvar for drift og vedlikehold av kommunale anlegg. Plan for drift og 
vedlikeholdsrutiner bør fremlegges kommunen for godkjenning sammen med IG eller rammesøknad, 
ref. kapittel 6.11.2. 

Overvannsanleggene må planlegges for helårsdrift. Det må etableres driftsrutiner som ivaretar 
overvannsanleggets behov både sommer og vinter. På sommeren er det viktig med fjerning av søppel 
og slam, i tillegg til stell av kantsoner for å unngå tilgroing, og på vinteren må snørydding og isfjerning 
utføres slik at vannet sikres fri passasje. Driften av overvannsanleggene på vinterstid bør vurderes 
sett i sammenheng med driften av veier, plasser og grøntstrukturer. 

 Drift- og vedlikeholdsplan 

For å sikre nødvendig drift- og vedlikehold bør det utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan som bør 
inneholde: 

1. Kart og tegninger av anlegget 
2. Beskrivelse av anleggets funksjon 
3. Retningslinjer for drift og vedlikehold 
4. Regler og normer for endringer i området som påvirker avrenningen og overvannssystemet 

1. Kart/tegninger av anlegget: 

– Plan 
– Lengdeprofiler 
– Tverrprofiler, grøfteprofiler, generelle tverrsnitt 
– Prinsipptegninger 
– NB! Som bygget tegninger! 

2. Beskrivelse av anleggets funksjon: 

– Funksjonsbeskrivelse 
– Brukerveiledning 
– Dimensjonering av anlegget 
– Monteringsanvisninger 
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– Datablader 

3. Retningslinjer for drift og vedlikehold: 

– For at et anlegg skal fungere i henhold til sin intensjon, må de som skal forvalte, drifte og 
vedlikeholde anlegget ha kunnskap om hvordan anlegget og tilhørende tekniske installasjoner 
skal driftes og vedlikeholdes på en optimal måte. 

– TEK17 krever at det utarbeides en FDV-dokumentasjon som ved overtakelsestidspunktet skal 
overleveres til og oppbevares av anleggets eier. Innholdet i FDV-dokumentasjonen må 
tilpasses de ulike anleggene. 

– Skillet mellom drift og vedlikehold kan være uklart, men drift omfatter som regel de aktivitetene 
som må utføres for at anlegget skal fungere som forutsatt i det daglige. 

– Eksempler på driftsoppgaver er renhold, ettersyn av tekniske installasjoner og kontroll av 
anleggsdeler. 

– Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten til et anlegg eller en 
anleggsdel på et fastsatt nivå. 

– Forbedring eller ombygging som hever anleggets standard, defineres ikke som vedlikehold. 

4. Regler og normer for endringer i området som påvirker avrenningen og overvannssystemet: 

– Et viktig forhold ved nye utbygginger er at det alltid foregår endringer, mest de første årene 
etter at området er tatt i bruk. 

– De enkelte huseiere opparbeider terrasser og parkeringsplasser med tette dekker. 
– Avrenningen øker og skaper problemer for avløpsanlegget. 
– Dette må en ta hensyn til i planleggingen og avklare ansvarsforholdene i driftsinstruksen: 

o Adgangen til å lede overvann fra den enkelte tomt til fellesareal og/eller felles 
avløpsanlegg. 

– Ansvar for å gjennomføre tiltak når det foretas endringer på de private arealene som påvirker 
avrenningen. 

 

 Kostnader 

Investeringskostnadene til LOD-løsninger er ofte lavere enn for tradisjonelle, nedgravde løsninger. De 
kan derimot medføre større kostnader tilknyttet drift og vedlikehold, samtidig som de kan ha kortere 
levetid. For å få et helhetlig bilde av kostnadene har Vista Analyse og Cowi utarbeidet en rapport som 
tar for seg samfunnsøkonomiske tiltakskostnader for LOD-anlegg og sammenligner dette med 
tradisjonelle løsninger (Magnussen, Wingstedt, Rasmussen, & Reinvang, 2015). I vedlegg 1 er det 
listet opp kostnader for ulike lokale overvannstiltak og sammenlignet de med tradisjonelle 
overvannstiltak som oppdimensjonering av eksisterende overvannsrør og lukkede 
fordrøyningsmagasin. 

Kostnadene angitt i vedlegget vil ikke være gjeldende i alle tilfeller, da disse avhenger veldig av lokale 
forhold. De gir likevel en indikasjon på kostnadsnivå.  
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 Overvannsberegninger 

 Den rasjonelle formel 

For nedbørfelt med areal mindre enn 50 ha benyttes den rasjonelle formel til beregning av 
overvannsmengder. For å beregne dimensjonerende vannføring er metoden avhengig av faktorer som 
avrenningskoeffisient, nedbørfelt, klimafaktor og en gjennomsnittlig nedbørintensitet lik 
konsentrasjonstiden. 
 
Den rasjonelle formel: � = � ∗ � ∗ � ∗ �f 
 
� : Avrenningskoeffisient, ubenevnt 
A : Nedbørfeltets areal [ha] 
I : Nedbørintensitet [l/s.ha] (hentes fra IVF-kurve) 
kf : Klimafaktor 
 

 Nedbørsfeltets areal (A) 

Nedbørsfeltets areal må bestemmes. Arealet avgrenses av topografi og planlagt arealbruk på 
området. Nedbørsfeltets areal kan bestemmes gjennom simuleringer og/eller kartstudier, evt. 
supplementert med feltbefaring. Hjemmesiden nevina.nve.no som eies av NVE kan også benyttes. 

Forhold som kan påvirke arealets størrelse må vurderes. Dette kan være plassering av grøfter, sluk, 
avskjæring av delarealer, fremtidige tilknyttinger av nye arealer osv.  

 Avrenningskoeffisient 

Nedbørfeltets overflatekarakteristikk bestemmer valg av avrenningskoeffisient, som er en faktor 
mellom 0 og 1. Avrenningskoeffisienten er avhengig av overflatens permeabilitet, fallforhold samt 
nedbørintensitet og nedbørsvarighet. Retningsgivende verdier er vist i Tabell 1, men det er viktig at 
avrenningskoeffisienter vurderes ut fra lokale forhold. (evt suppleres med stedlige infiltrasjonstester 
og/eller grunnundersøkelser). 

Tabell 1: Veiledende avrenningskoeffisienter (Norsk Vann, 2008). 

Arealtype Avrenningskoeffisient (����)))) 

Tetteflater (tak, asfalterte plasser/veier og lignende) 0,85-0,95 

Bykjerne 0,70-0,90 

Rekkehus-/leilighetsområder 0,60-0,80 

Eneboligområder 0,50-0,70 

Grusveier/-plasser 0,50-0,80 

Industriområder 0,50-0,90 

Plen, park, eng, skog, dyrket mark 0,30-0,50 

 

For felt med ulike avrenningskoeffisienter kan midlere avrenningskoeffisient beregnes etter følgende 
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formel (Odegaard, et al., 2012): 
 
�midl = �1*A1 + �2*A2 + …. + �n*An / A1 + A2 + …. An 

 Valg av gjentaksintervall og nedbørintensitet 

Norsk vanns anbefalte minimums dimensjonerende gjentaksintervall for separat og fellessystem er 
angitt i understående tabell (Norsk Vann, 2008). Venstre kolonne tilsvarer regnskyllhyppigheten for 
dimensjonerende kapasitet til LOD-anlegget. Høyre kolonne benyttes ved ROS-analyser.  

Tabell 2: Norsk Vanns minimums dimensjonerende gjentaksintervall. 

Dimensjonerende 
regnskyllhyppighet (1 i 
løpet av «n» år)* 

Plassering Dimensjonerende 
oversvømmelseshyppighet** 
(1 i løpet av «n» år) 

1 i løpet av 5 år Områder med lavt skadepotensiale 
(utkantområder, landbrukskommuner) 

1 i løpet av 10 år 

1 i løpet av 10 år Boligområder 1 i løpet av 20 år 

1 i løpet av 20 år Bysenter/industriområder/forretningsstrøk 1 i løpet av 30 år 

1 i løpet av 30 år Underganger/områder med meget høyt 
skadepotensial 

1 i løpet av 50 år 

*) Ledningsnettet skal bare fylles til topp rør ved dimensjonerende regnskyllhyppighet. 

**) Oversvømmelsesnivået skal normal regne til et kjellernivå 90 cm over topp av rør i 
hovedledningsnettet. 

Dimensjonerende nedbørintensitet hentes fra IVF-kurve. På grunn av store variasjoner lokalt og over 
tid, er det viktig at det benyttes den mest representative IVF-kurven. Oppdaterte IVF-kurver hentes fra 
eklima.no eller Norsk klimaservicesenter. For Nannestad anbefales det å benytte IVF-kurve fra 
Gardermoen, denne er vist i de påfølgende figurene (Norsk klimaservicesenter, 2017). 
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 Klimafaktor 

For å ta hensyn til klimaendringer må det legges til en klimafaktor. Klimafaktoren fastsettes på 
bakgrunn av antatt økning i nedbør og skadepotensial. Norsk klimaservicesenter anbefaler minst 40 % 
klimatillegg på korttidsnedbøren.  
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