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Innledning, bakgrunn og formål
I kommuneplanen til Hurdal kommune legges det opp til stor bolig- og næringsutvikling i årene som
kommer, og veksten vil hovedsakelig være i og rundt sentrumsområdet ved Hurdal torg. Dette vil føre
til en fortetting av sentrumsområdet og en høyere andel tette flater. Samtidig vil klimaforandringene
medføre hyppigere og mer intense nedbørshendelser som igjen vil føre til en økt grad av
overvannsavrenning. Risikoen for urban flom, samt flom i vassdrag og bekker, øker når vannet ledes
raskt ut i vassdragene. For å redusere risikoen for naturskader er det viktig at det legges til rette for en
god og klimatilpasset overvannshåndtering tilpasset den fremtidige utbyggingen i kommunen. I den
forbindelse er det viktig med en strategi og veileder for overvannshåndtering.
Formålet med denne overvannsstrategien er å tydeliggjøre hvordan Hurdal kommune ønsker å
håndtere overvannsrelaterte utfordringer i kommunen. Dette dokumentet er ment som en kilde til
informasjon og en veiledning for kommunens innbyggere, samt planleggere og utbyggere når det
kommer til overvannshåndtering. Strategien tydeliggjør problemstillinger knyttet til overvann som
Hurdal kommune står ovenfor, og viser mulige løsninger for overvannshåndteringen. Den gir
informasjon om eksempler på lokale, bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for
overvannshåndtering. Det er lagt mest vekt på åpne overvannsløsninger. Sist i veilederen er det
klargjort hvordan beregninger knyttet til overvann bør gjennomføres.
Hurdal kommune har utviklet overvannsstrategien for å sikre at kommunens mål for en fremtidsrettet
overvannshåndtering nås:
Overvann håndteres åpent og lokalt, gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient eller på annen
måte utnyttes som ressurs. På den måten opprettholdes vannets naturlige kretsløp, naturens
selvrensingsevne utnyttes og det biologiske mangfoldet fremmes.
Overvann må få et større fokus, og for å få en helhetlig overvannshåndtering er det viktig at det tas
med så tidlig som mulig i planleggingsfasen hos kommunen, utbyggere og kommunens innbyggere.
En åpen og lokal overvannshåndtering vil kunne bidra med å forberede kommunen mot et endret
klima, forebygge og minimere skader på infrastruktur og eiendommer, redusere flomrisiko, sørge for
trygge flomveier, redusere forurensninger til resipient og utnytte overvannet som en ressurs.
I sjekklisten for Hurdal sentrum miljøprogram er blågrønne kvaliteter (vann og natur) listet opp som et
av prioriteringsområdene til Hurdal sentrum. De overordnede målene til Hurdal herunder er blant
annet å øke kvaliteten og omfanget av de blågrønne flatene (BGF), integrere det grønn-blå i tett
sentrumsstruktur og fokusere på lokal overvannsdisponering (LOD). Å utarbeide en overordnet plan
for LOD har vært et av de overordnede målene for sentrumsområdet. For delområder er det mål om å
benytte LOD som prinsipp i tun og uterom sammen med integrert regnvannsoppsamling.
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Utfordringer med overvann og klimaforhold
Klimaendringer
Klimaframskrivinger for Norge tilsier at det må forventes betydelig endring i klima mot slutten av dette
århundre. I følge klimaprofil for Oslo og Akershus og Klima i Norge 2100 – Kunnskapsgrunnlag for
klimatilpasning er det beregnet at årsnedbør, antall dager med kraftig nedbør og nedbørsmengden på
dager med kraftig nedbør vil øke frem mot 2100.
I Oslo og Akershus er årsnedbøren beregnet til å øke med 15 % med størst økning på vinteren og
våren. Det er også forventet størst økning i intensitet (30 %) i vintermånedene. Episoder med kraftig
nedbør forventes å øke både i hyppighet og intensitet over hele året, noe som vil øke
overvannsavrenningen og det må stilles strengere krav til overvannshåndteringen i fremtiden. I
Klimaprofil for Oslo og Akershus foreslås det et klimapåslag på minst 40 % for fremtidige regnskyll
med varighet kortere enn 3 timer.
Videre i klimaprofilen står det at sannsynligheten for flom i tettbygde strøk og i små bratte vassdrag
som reagerer raskt på regn vil øke som følge av økt forekomst av intens, lokal nedbør. Hendelser med
flom og oversvømmelse i vintermånedene vil øke som følge av regn på frossen mark, som eventuelt
opptrer samtidig som snøsmelting og isdekte sluk. Samtidig vil regnflommene i lavlandet bli større
som følge av økt nedbør. Mindre elver og bekker kan finne nye flomveier, noe man må være spesielt
oppmerksom på. I Klimaprofil for Oslo og Akershus anbefales det et klimapåslag på minst 20 % for
flomvannføring frem mot 2100.
Basert på de nasjonale framskrivingene for klimapåvirkninger på overvann og vassdrag er det naturlig
å anta en økning i flomhendelser i vassdrag og antallet lokale oversvømmelser som følge av styrtregn
i Hurdal kommune.

Fortetting og avrenning
Det legges opp til en befolkningsutvikling med vesentlig vekst i Hurdal for neste planperiode. Det
forventes en fortetting av områdene rundt Hurdal torg for å legge til rette for befolknings- og
sentrumsutvikling. Fortettingen resulterer i en økt andel tette flater som tak, asfalterte veier, fortau,
parkeringsplasser mm. Dette vil til dels skje på bekostning av grønne og jomfruelige områder som vil
ha konsekvenser for overvann, avrenning, grunnvannstand, infiltrasjon og biologisk mangfold.
Økingen i andel tette flater medfører at nedbør, som ellers ville infiltrert i grunnen eller bli magasinert i
terrenget, vil renne av på overflaten og gir raskere avrenning enn på naturlige flater som vist til venstre
i Figur 1. Dersom andelen tette flater bygges ut, og vann ikke lengre infiltrerer i grunnen, kan
grunnvannstanden synke. Det kan gi skade på konstruksjoner og vegetasjon.
Tradisjonell overvannshåndtering har gått ut på å lede overvannet raskt og effektivt bort fra urbane
områder til resipient i lukkede ledningssystemer. Det var tiltenkt at dette skulle gi gode urbane miljøer
og sikkerhet mot oversvømmelser. Eksisterende ledningsnett er derimot ikke dimensjonert for å ta
unna den økte vannmengden som følge av fortetting og klimaforandringer. Det kan derfor være behov
for fordrøyning som illustrert til høyre i Figur 1. Raskere og mer avrenning gir økt fare for erosjon,
urban flom, samt flom i vassdrag og bekker når vannet ledes kjapt ut i vassdragene.
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Figur 1: Relative forskjeller i avrenningsintensitet for ulike typeområder til venstre og behovet for å fordrøye
avrenningen fra et urbant område for å oppfylle kravet til maksimalt påslipp til kommunalt anlegg eller vassdrag til
høyre (Åstebølø et al., 2013).

Dersom overvannsnettet ikke har kapasitet til å ta unna all nedbøren kan det føre til at vannet stuver
opp over terreng, renner inn i kjellere eller danner nye, utilsiktede, flomveier som gjør skade på
bygninger og infrastruktur. Det er derfor behov for alternative løsninger for å håndtere overvannet
lokalt før det når ledningsnettet.
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Rammebetingelser, lover og forskrifter om
overvann og flom
Rammebetingelser
Lover:
•
•
•

Lov om vassdrag og grunnvann, vannressursloven
o Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter vannressursloven
Plan- og bygningsloven, med byggteknisk forskrift (TEK17)
Forurensningsloven

Nasjonale føringer
•

•

•

NOU 2010:10 «Tilpassing til eit klima i endring – Samfunnet si sårbarheit og behov for
tilpassing til konsekvensar av klimaendringane». Her gis det en grundig utreding i hvordan
ulike samfunnsområder bør tilpasse seg klimaendringene og hvordan dette bør forvaltes.
Stortingsmelding 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge. Her påpekes det blant annet at
kommunene bør ha en overordnet strategi for håndtering av overvann og at vesentlige deler
av denne også bør innarbeides i kommuneplanens arealdel.
NOU 2015:16 «Overvann i byer og tettsteder – Som problem og ressurs». Dette er en
oppfølging av Stortingsmelding 33 (2012-2013). Her gis det en grundig utredning av hvordan
overvann skal forvaltes som problem og ressurs på kommunalt og nasjonalt nivå.

Lokale føringer:
•

VA-norm for Øvre Romerike

Oppfølging av overvannshåndteringen etter gjeldene lover og forskrifter
Plan- og bygningsloven med teknisk forskrift, TEK17:
Hovedprinsippet for overvannshåndtering er beskrevet i TEK17 §15-8. «Utvendig avløpsanlegg med
ledningsnett. Overvann og drensvann» første ledd: «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 veilederen til TEK17 står det at hensikten er å sikre at
overvannet håndteres lokalt og skal fortrinnsvis skje gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient eller
utnyttes som ressurs. Overvannet kan også bortledes via åpne vannveier og dammer. Lokal
håndtering av overvannet vil bidra til å utnytte naturens selvrensingsevne, vannets naturlige kretsløp
og vannbalansen i området.
På grunn av avløpsnettets begrensninger til å ta imot store mengder nedbør og miljøhensyn er det å
foretrekke at overvannet blir infiltrert eller fordrøyd. Videre i §15-8 annet ledd står det «Bortledning av
overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved
dimensjonerende regnintensitet.» Veilederen her påpeker at det som følge av klimaendringene er
ventet at årsnedbøren generelt vil øke, korttidsnedbøren bli mer intens og hurtigere snøsmelting.
Utfordringene med overvannshåndtering vil derfor øke. Videre i veilederen til TEK17 står det som
preakseptert ytelse at: Når tilrenningen er større enn det anleggets sluk og overvannledninger er
dimensjonert for, eller der ledningssystemet tilstoppes eller ødelegges, må det overskytende vannet
ledes bort via planlagte flomveier og med minst mulig skade eller ulempe for miljøet og omgivelsene.
I §7-2. «Sikkerhet mot flom og stormflo» første ledd står det: Byggverk hvor konsekvensen av en flom
er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område.
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Vannressursloven:
Vannressursloven § 7.(vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen) sier:
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.
Vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om tiltak som vil gi bedre infiltrasjon i grunnen, dersom dette
kan gjennomføres uten urimelige kostnader.
Kommunen er vassdragsmyndighet jf. Forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter
vannressurslova og kan derfor stille krav til at ikke alt overvann kan kobles direkte til kommunalt nett,
men må helt eller delvis håndteres på egen mark.
Andre normer og veiledere:
Andre normer og veiledninger som bør legges til grunn ved en klimatilpasset overvannshåndtering i
Hurdal kommune er:
Norsk Vann rapporter:
• 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 VAtransportsystem.
• 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.
• Norsk Vann rapport 219/2016 Eksempler på implementering av bærekraft i vannbransjen.
Byggforsk serien:
• Blad 311.015 Vann i by – håndtering av overvann i bebygde områder
• Blad 514.114 Løsninger for lokal handtering av overvann i bebygde områder
VA-miljøblad:
• Blad 64 Bekkeinntak med innløpskontroll
• Blad 69 Overvannsdammer: Beregning av volum
• Blad 70 Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammer
• Blad 75 Utforming av overvannsdammer
• Blad 84 Klimaendringer og avløpssystemer
• Blad 85 Overvann. Valg av dimensjonerende gjentaksintervall
• Blad 92 Overflateinfiltrasjon
• Blad 93 Åpne flomveier
• Blad 104 Fordrøyning av overvann
• Blad 106 Regnbed, renner og nedsivningsarealer
• Blad 107 Grønne tak
• Blad 114 Beregning av utslipp av miljøgifter til vannforekomster
• Blad 115 Beregning av dimensjonerende avløpsmengder.
• Blad 116 Mengderegulering i avløpsteknikken
• Blad 117 Gatesandfang
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Overvannshåndtering
For å sikre god overvannshåndtering må løsningene tilpasses lokale forhold og behov. Løsningene
må fungere godt ved både vanlig nedbør, tørrvær og ved flom i tillegg skal løsningene tilføre kvaliteter
til omgivelsene og være bærekraftige. Tre hovedmål for overvannshåndteringen i bebygde strøk er
listet under:
Forebygge skader
Overvannet skal håndteres på en slik måte at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for liv, helse og
miljø. Forurensing av vannforekomster skal reduseres.
Utnytte overvann som ressurs
Overvannet bør utnyttes til rekreasjonsformål og som et positivt landskapselement i bymiljøet.
Styrke biologisk mangfold – bymiljøet
Det biologiske mangfoldet skal fremmes gjennom infiltrasjon, bruk av åpne vannveier og dammer.

Tre-trinnstrategi for lokal overvannsdisponering
Tradisjonelt har det vært vanlig å drenere overvann via ledningsnett ut fra byer og tettsteder. En
økende grad av nedbørintensitet og hyppighet kombinert med en stadig fortetting av områder gjør at
ledningsnett ofte ikke har god nok kapasitet. Det er derfor nødvendig å tenke nytt i møte med
utfordringene med overvann og endrede klimaforhold. I Norsk vann rapport 162 innebærer dette å
håndtere overvannet lokalt ved å la det infiltrere i grunnen og/eller renne bort via åpne vannveier og
dammer. Sentralt for lokal overvannshåndtering er tre-trinnstrategien som er anbefalt av Norsk Vann.
Strategien er illustrert i Figur 2 og består av følgende trinn:
1. Fange opp og infiltrere den nedbøren fra mindre nedbørshendelser (normalregn)
2. Forsinke og fordrøye overvannet ved større nedbørshendelser på egen eiendom
3. For det store regnet (ekstremregn) skal det sikres trygge flomveier eller oversvømmelsesareal

Figur 2: Tre-trinnstrategien for håndtering av nedbør illustrert. Tallene er kun ment som eksempler og må
tilpasses lokale forhold (Norsk Vann, 2008)

For å følge tre-trinnstrategien er det behov for anlegg for lokal håndtering av overvannet, såkalte LODanlegg (Lokal OvervannsDisponering).
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Påslipp til offentlig ledningsnett
Dersom overvannet ikke kan håndteres fult ut på egen eiendom på grunn av fysiske forhold, kan det
søkes om tilknytning av overvann til kommunalt ledningsnett der dette foreligger basert på Standard
Sanitærabonnement. Kommunen stiller krav til en maksimalt tillatt påslippsmengde som settes av VA
avdelingen i hvert enkelt tilfelle.
Det vil stilles strengere krav i områder som er sårbare for flom. Det vil også stilles krav til påslipp av
forurenset overvann fra for eksempel næringsvirksomhet, sterkt trafikkerte veier og anleggsdrift.

Mengder
Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren håndteres lokalt, gjennom for
eksempel infiltrasjon, for å unngå overbelastning på overvannsnettet og sikre vannbalansen i området.
Som vassdragsmyndighet kan Hurdal kommune gi pålegg om tiltak som vil bedre infiltrasjonen i
grunnen, så fremt dette kan gjennomføres uten urimelige kostnader for tiltakshaver. Ved utvikling av
nye byggeområder må det dokumenteres hvilke mengder som kan håndteres lokalt, hvilke mengder
som ønskes tilknyttet offentlig overvannsnett eller som planlegges å føres videre i åpne flomveier ved
ekstrem nedbør.

Forurensninger i overvann
Overvann fra tette flater kan inneholde forurensninger og avhenger av arealbruk og menneskelig
aktivitet. Tungmetaller og organiske miljøgifter bygger seg opp på tette flater i urbane strøk ved
tørrværsperioder. Forurensningene kommer fra kilder som avgasser fra kjøretøy, fyring, atmosfærisk
nedfall, nedslitning og korrosjon av kjøretøy, bygninger og vegdekke, samt rester fra produkter. Ved
nedbør eller snøsmelting skylles de avsatte stoffene ned i overvannsnettet eller ut i resipient. Den
største kilden til forurensing av overvann fra byområder er trafikk, dvs. avrenning fra
parkeringsplasser, veier, gater, fortau o.l. Kvaliteten på overvannet kan påvirke det biologiske
mangfoldet i vassdraget og forurensinger kan redusere fiske, dyreliv og badevannskvaliteten. Det er
derfor hensiktsmessig å rense forurenset overvann, spesielt ved utslipp til sårbare resipienter. Krav til
rensing av overvann avhenger av utslippets omfang, resipientens sårbarhet og de vannkvalitetsmål
som gjelder for resipienten.

Blågrønn faktor (BGF)
Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy som er utviklet for å sikre blågrønn infrastruktur i
utbyggingsprosjekter mht. vannhåndtering, biodiversitet og vegetasjon. BGF-metoden legger til rette
for at utbygger kan velge hensiktsmessige løsninger som er tilpasset de lokale forholdene på den
enkelte eiendom. Utbygger skal motiveres til å ivareta og øke innslaget av forskjellige blågrønne
kvaliteter som åpen overvannshåndtering og bevaring/planting av trær. I første omgang skal metoden
sikre potensial for vekst og vannhåndtering, deretter får man poeng for hvordan terreng og vegetasjon
er bevart/bearbeidet i henholdt til et beregningsskjema. Poengsettingen brukes for å fremme bruken
av blågrønne kvaliteter i fremtidens byutvikling. Blågrønn faktor kan bidra med å dempe skader fra
kraftigere og mer nedbør, sikre bærekraftig overvannshåndtering, fremme estetiske og økologiske
kvaliteter, utvikle jordsmonnet, legge til rette for et forbedret uterom og forbedre mikroklima, vann- og
luftkvalitet. Innenfor det gitte BGF-kravet er modellen fleksibel ved at tiltakshaver selv kan velge hvilke
blågrønne kvaliteter som implementeres (Dronninga Landskap, 2014).
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Bekkelukkinger og tiltak i eksisterende bekker
Bekker som legges i rør kalles bekkelukkinger og er dermed et vassdragstiltak. Ettersom
bekkelukkinger kan øke faren for flom tillates det som regel ikke. Ved søknad om tiltak på en eiendom
der en bekkelukking er berørt skal det foreslås og redegjøres for tiltak som en del av
overvannsplanen. Det bør være mål å reetablere bekken til sin naturlige tilstand der dette lar seg
gjøre. Bekker og elver kan legges i rør/kulvert i korte strekninger som for eksempel ved kryssing av
vei.
Bekker og elver er viktige flomveier og det er viktig at disse bevares. Ved tiltak på en eiendom hvor
det renner en bekk/elv skal bekkeløpet beholdes og kan kun tilpasses fremtidige klimaendringer.

Ulike løsninger for lokal overvannsdisponering
Som vist i Figur 3 finnes det mange ulike løsninger for lokal overvannsdisponering. Løsningene må
tilpasses lokale forhold og til sammen gi en helhetlig overvannshåndtering. Infiltrasjonskapasitet,
tilgjengelig areal, topografi og grunnvannsnivå er noen av kriteriene som spiller inn for valg av løsning.
I første trinn i tre-trinnstrategien er det ønskelig å fange opp og infiltrere den første delen av regnet.
Dette kan gjøres ved bruk av grønne arealer som gresskledde arealer, trær, grønne tak, regnbed og
andre gjennomtrengelige flater. Overvannet fra veier, tak og åpne plasser bør ledes til grøntarealer,
åpne grøfter og kanaler før det ledes til resipient. Målet er å redusere overvannsmengden som føres
ut i ledningsnettet og ut i vassdrag. Det blir mindre vann i vassdrag og redusert fare for
overvannsoversvømmelser dersom alle håndterer overvann lokalt på egen eiendom.

Figur 3: Ulike løsninger for lokal overvannsdisponering (NOU 2015:16).

Ved større nedbørshendelser er det ønskelig at overvannet forsinkes og fordrøyes slik at det ikke
skaper problemer nedstrøms. Her kommer trinn to i tre-trinnstrategien til anvendelse. Overvannet kan,
i tillegg til nevnte løsninger, håndteres i åpne og lukkede fordrøyningsmagasiner, forsenkninger,
kanaler, bekker og grøfter.
I det tredje trinnet i tre-trinnstrategien er det ønskelig å sikre trygge flomveier og eventuelt
oversvømmelsesareal for overvannet ved ekstremregn. Det er viktig å sette seg inn i hvilke bekker,
grøfter eller naturlige forsenkninger som finnes ved eiendommen og som kan fungere som flomvei ved
ekstremregn slik at disse opprettholdes eller omlegges.
For å oppnå en god overvannshåndtering ved nye utbygginger er det viktig at overvannshåndteringen
inkluderes tidlig i planlegging. Det bør settes av tilstrekkelig med plass til LOD-tiltak og eventuelle
forurensinger i overvannet må tas hensyn til. Videre i kapittelet er det listet flere ulike LOD-tiltak. Listen
er ikke uttømmende og løsningene er ikke beskrevet på et detaljteknisk nivå. For dimensjonering av
ulike LOD-tiltak henvises det til relevante VA-Miljøblad som er listet i kapittel 3. Løsningene er enkelt

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\518\22\5182230\5 arbeidsdokumenter\52
va\rapporter\overvannsstrategi\rapp_overvannsstrategi.docx

2018-05-04 | Side 12 av 25

Oppdragsnr.: 5182230 Dokumentnr.: 01 Versjon: B02
Overvannsstrategi | Hurdal kommune

forklart med noen bilder og prinsippskisser for å gi et lite overblikk over noen vanlige løsninger for
overvannshåndtering.

Infiltrasjon
Hovedprinsippet for tre-trinnstrategien er at overvannet fortrinnsvis infiltreres i grunnen slik at
vannbalansen opprettholdes. Infiltrasjonskapasiteten til arealet er større desto mer gjennomtrengelig
markoverflaten og porøs grunnen er. For å unngå erosjon og oppnå en diffus fordeling av overvannet
bør det spres utover infiltrasjonsarealet. Det er en rekke fordeler med infiltrasjon:
•
•
•
•
•

Reduksjon av overflateavrenning
Grunnvannstanden opprettholdes
Overvannet renses
Avrenning fordrøyes
Infiltrasjon gir en betydelig jevnere vannføring i mindre elver og bekker i urbane områder

Det finnes flere løsninger på infiltrasjon og eksempler følger i delkapitlene under.

Infiltrasjon på markoverflaten
Den enkleste formen for infiltrasjon av overvann er å benytte seg av permeable flater, som for
eksempel gressplen, til å infiltrere mindre overvannsmengder. Dette kan være en egnet løsning for å
håndtere takvann. Mange tak vil til sammen utgjøre store, tette flater med rask avrenning. Dersom
dette overvannet ledes direkte inn i det kommunale ledningsnettet øker faren for oversvømmelse i
boligområder. Et av de rimeligste og enkleste tiltakene for å redusere skadelig avrenning fra tak er
derfor frakobling av taknedløp (Skallebakke, et al., 2013). Ved å sette på et «nedløpsutkast» nederst
på nedløpsrøret ledes takavrenningen ut på bakken istedenfor inn i det kommunale avløpsnettet. Det
er hensiktsmessig å lede vannet bort fra bygninger for å unngå fuktskader på grunnmuren. Dette kan
gjøres ved å anlegge en tett renne ved utløpet som leder vannet til en infiltrasjonssone hvor det kan
infiltrere i grunnen vist i Figur 4.

Figur 4: Eksempel på frakobling av taknedløp. Redigert fra (Åstebøl et al., 2013)
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Infiltrasjonssoner og grønne forsenkningsgrøfter
For å ta hånd om overvann fra tak, veier, plasser o.l. kan det
etableres forsenkningsgrøfter og infiltrasjonssoner. Grønne
forsenkninger i terrenget, såkalte vadi, kan ivareta alle
leddene i tre-trinnstrategien. Mindre regn infiltreres i grunnen,
kraftigere regn forsinkes og fordrøyes og vadien kan fungere
som flomvei ved ekstremnedbør. Forsenkningsgrøftene er
ofte en grunn, gresskledd forsenkning. For å øke
infiltrasjonsevnen og fordrøyningskapasiteten kan bunnen
bygges opp av grovere permeable masser med
underliggende drenering. En infiltrasjonssone kan også kun
være et permeabelt areal hvor vannet ledes for å infiltrere.
Lokale grunnforhold og topografi avgjør hvor god
infiltrasjonskapasiteten er. Der de stedlige massene har dårlig Figur 5: Eksempel på infiltrasjonsgrøft
infiltrasjonskapasitet kan de skiftes ut med tilførte filtermasser for overvann fra vei (Gabriel og Fiil,
2016) Foto: Orbicon
for å bedre kapasiteten. Både infiltrasjonssonene og
forsenkningsgrøftene har god renseeffekt på grunn av infiltrasjon. For LOD-anlegg som baserer seg
på infiltrasjon bør det vurderes om det er behov for en overløpsløsning som sørger for en trygg
bortledning av vannet ved ekstreme nedbørshendelser.

Permeable dekker
Asfalt er mye brukt som dekke i kjørebaner, parkeringsplasser, oppkjørsler og andre plasser. Asfalt er
(stort sett) impermeabelt noe som medfører at nesten all nedbøren vil avrenne raskt. Et alternativ til
impermeable asfalterte overflater er permeable dekker som lar overvannet sige ned i grunnen, som vil
redusere avrenningen fra disse arealene betraktelig. Permeable dekker kan være grus, singel,
armerte gressdekker eller permeabel belegningsstein. Det finnes også porøs asfalt.

Figur 6: Eksempler på permeable flater. Permeabel belegningsstein til venstre og gressarmering til høyre. (Foto:
Leverandør)

Grønne tak
Grønne tak fungerer på samme måte som infiltrasjonssoner på bakken, bare at vannet ikke ledes bort
i grunnen og vegetasjonslaget er tynnere. Grønne tak vil forsinke avrenningen ved at regnet holdes
tilbake. Tykkelsen på jordlaget i det grønne taket avgjør evnen det har til å holde igjen regn.
Avrenningen reduseres på sommerhalvåret ved at en stor del av nedbøren fordampes. Reduksjonen i
avrenning er derimot minimal ved langvarige regn og grøntarealet på taket mettes (Åstebøl, et al.,
2013). Grønne tak kan anlegges på eksisterende og nye bygg og deles inn i ekstensive og intensive.
Ekstensive grønne tak har tynt vekstmedium med planter som klarer seg med mindre vann, som for
eksempel mose eller sedum. Intensive grønne tak har et tykt vekstmedium som kan beplantes med
busker og trær som en park eller takhage. I tillegg til å redusere risikoen for urban flom og dempe
flomtoppene, bidrar grønne tak til å bedre luftkvaliteten og biodiversiteten. Grønne tak har også en
estetisk verdi og bidrar til isolering/kjøling av taket.
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Figur 7: Eksempler på grønne tak. Til venstre vises et intensivt grønt tak i form av en takhage. Til høyre vises et
ekstensivt grønt tak plantet med sedum (Noreng et al., 2012)

Blå tak
I tillegg til grønne tak finnes det løsninger som, ved
bruk av tett membran, holder igjen og magasinerer
vann på taket. Ved nedbør så samles vannet på
taket og dreneres gradvis og kontrollert ut til
avløpsnettet eller til infiltrasjonssoner på bakken.
Blå tak kan installeres både på eksisterende tak og
på nye bygg. Det kan være en god løsning i
områder hvor det liten mulighet for infiltrasjon i
bakken.
Figur 8: Blå tak (Foto: Leverandør)

Regnbed
Regnbed er et fleksibelt tiltak for lokal overvannsdisponering, og kan fungere både som renseanlegg,
fordrøyningsanlegg i tillegg til at overvannet infiltreres i grunnen. Det fremstår som en beplantet
forsenkning i terrenget der overvann kan lagres på overflaten og infiltrerer gjennom et filtermedium til
grunnen eller underliggende drenering til overvannsnettet/resipient. Infiltrasjonsevnen til grunnen
avgjør om det er nødvendig med drenering. Prinsippskisse av mulig oppbygning av et regnbed er vist i
Figur 9. Hovedhensikten til regnbed er å holde igjen overvannet helt eller midlertidig. Ved reduksjon i
avrenningen og fordrøyning av overvannet minsker risikoen for skadelige oversvømmelser.

Figur 9: Prinsippskisse av regnbed med underliggende drenering (Braskerud og Paus, 2013).

I tillegg til å redusere flombelastningen på avløpsnettet har regnbed også mulighet til å rense
overvannet og holde tilbake forurensninger. Regnbed er med på å opprettholde grunnvannstanden og
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bidrar til å forsterke grønnstrukturen og biodiversiteten i byene. Regnbed lar seg ettermontere i
nedbørfelt med overvannsutfordringer og bevarer vann i det urbane miljøet. Ved å bruke for eksempel
pryd- og hageplanter kan regnbedet også fungere som et estetisk element i byområdet. Plantene må
være tilpasset det lokale klima, for å unngå uttørking på sommeren og tåle perioder med styrtregn.
Regnbed kan anlegges i områder med dårlig infiltrasjonsevne, ved at massene til selve anlegget
skiftes ut og bunnen dreneres. Overvann fra tak, plasser og veier kan håndteres i et regnbed. Dersom
anlegget skal håndtere overvann fra veier som saltes om vinteren, er det viktig at det velges
beplantning som er salttolerant.

Figur 10: To eksempler på regnbed (Braskerud og Paus, 2013).

Fordrøyning
I områder der grunnen ikke har tilstrekkelig kapasitet til å infiltrere alt overvannet må det vurderes
løsninger som kan fordrøye avrenningen, det vil si bremse og mellomlagre vannet. Fordrøyning er et
viktig tiltak for å hindre flomtopper ved å utjevne avrenningen. Kommunen kan stille krav til maksimalt
tillatt påslipp til kommunalt ledningsnett og utslipp til vassdrag. Fordrøyning er en del av trinn to i tretrinnstrategien og løsningen må dimensjoneres slik at den kan fange opp og fordrøye alt overvann opp
til den maksimalt tillatte videreførte vannmengden.
For oppsamling og fordrøying av overvann kan det benyttes naturlige forsenkninger i terrenget eller
det kan etableres kunstige magasiner/bassenger. Det finnes i hovedsak to typer fordrøyningsanlegg:
•
•

Åpne fordrøyningsanlegg, naturlige forsenkninger eller kunstige bassenger/dammer
Lukkede fordrøyningsanlegg, nedgravde konstruksjoner i form av rør, tanker, kassetter o.l.

Åpne fordrøyningsarealer
Åpne fordrøyningsarealer er naturlige eller kunstige nedsenkninger i terrenget som, ved større
nedbørshendelser, blir midlertidig fylt med vann. Formålet er fortrinnsvis å forsinke og magasinere
regnvann lokalt. Overvann kan renne inn i arealene direkte fra terrenget eller via et innløpsrør. For å
unngå tilførsel av sand og grus bør det benyttes sandfang eller sedimentasjonskammer ved innløpet.
Vannet holdes igjen med et regulert utløp, og fordrøyningsarealet tømmes mellom hver gang det
regner gjennom infiltrasjon i bakken eller drenering i bunn. Arealene kan utformes for flerbruk, og vil i
perioder uten nedbør kunne benyttes som oppholdsareal. Fotballbaner, parker, lekeområder,
skateparker, sportsparker er noen av områdene som kan benyttes som fordrøyningsarealer ved
behov.
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Figur 11: Eksempler på ulike fordrøyningsarealer i form av en skatepark til venstre og urbant oppholdsareal til
høyre (Gabriel og Fiil, 2016) Foto: Orbicon.

Fordrøyningsdammer
Fordrøyningsdammer er gjerne dammer med permanent vannspeil med et fordrøyningsvolum som
fordrøyer og reduserer avrenningen ved nedbørhendelser. I tillegg til å dempe flomtoppene kan
fordrøyningsdammer være et effektivt tiltak for å skille ut forurensing i overvannet dersom det utformes
riktig. Utløpet fra dammen må strupes for at ledig fordrøyningsvolum kan fylles opp. En overvannsdam
kan også være et estetisk tilskudd i et område og bidra til å øke det biologiske mangfoldet.

Figur 12: Eksempler på fordrøyningsdammer fra Bjølsen studentby (venstre) og Ensjø (høyre). (Foto: Dronninga
Landskap og VAnytt)

Lukkede fordrøyningsanlegg
En vanlig måte å fordrøye overvann på er ved bruk av lukkede fordrøyningsmagasiner.
Fordrøyningsmagasiner består ofte av rør med store dimensjoner, plastkassetter, overvannstanker
eller steinfyllingsmagasiner. Felles for disse anleggene er at de er nedgravde volumer for oppsamling
av overvann. Anleggene kan utføres tette eller med infiltrasjon. Overvannet holdes igjen ved bruk av
et virvelkammer eller at utløpet strupes før det renner kontrollert ut til avløpsnettet, resipient eller
infiltreres.
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Figur 13: Eksempler på lukkede fordrøyningsmagasiner. Betongrør til venstre og plastkasser til høyre (Foto:
Leverandør).

Flomveier
Når løsningene for lokal overvannsdisponering, som infiltrasjons- og fordrøyningsanlegg, og
overvannsnettet ikke lenger klarer å ta unna regnvannet, skapes det flomveier. Flomveiene følger ofte
lavbrekk i terrenget, veier med opphøyde kanter og andre arealer i vannets fallretning. Trinn tre i tretrinnstrategien omhandler å sikre trygge flomveier for overvannet i situasjoner med ekstremnedbør.
Flomveiene vil kunne oppta store arealer og er derfor viktig å få inn tidlig i planleggingsfasen og bør
planlegges både på et overordnet- og detaljert plannivå. Flomveiene bør vises på aktuelle planer (for
eksempel reguleringsplaner og bebyggelsesplaner). Ved utvikling av nye utbyggingsområder eller
rehabilitering av eksisterende er det viktig å få oversikt over eksisterende flomveier for å kunne ta
hensyn til disse. Naturlige flomveier bør så langt det lar seg gjøre opprettholdes og beskyttes,
eventuelt omlegges slik at de ikke gjør skade på eksisterende og nye bygninger.
Egnede traseer for flomvei kan være (NOU, 2015:16, 2015)
•
•
•
•

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

Figur 14: Figuren viser et ledd i prosessen med å kartlegge flomveier i Hurdal
sentrum.
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Drift og vedlikehold av anlegg for lokal overvannsdisponering
Anlegg for lokal overvannsdisponering er mer kompliserte enn tradisjonelle overvannsanlegg fordi det
tar i bruk flere elementer og gjør nytte av naturlige prosesser knyttet til avrenningen i et område. For at
bærekraftige overvannssystemer skal opprettholde funksjonen er det viktig med god drift og
vedlikehold gjennom hele levetiden til anlegget. Det bør utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan for
hvert enkelt LOD-anlegg. Planen bør inneholde beskrivelse av funksjon, retningslinjer for drift og
vedlikehold, samt kart og tegninger over anlegget.
Drift og vedlikehold dreier seg i hovedsak om:
•
•
•
•

Inspeksjon av systemene (slitasje, mulige blokkeringer eller skader på anleggene mm.). Det
må være tilgang til alle delene av anlegget for drift og vedlikehold i hele anleggets levetid.
Rutinemessig vedlikehold (for eksempel holde grøfter åpne ved gressklipping, søppelplukking
osv.)
Preventivt vedlikehold (god sedimenthåndtering og slamhåndtering osv.)
Bypassmulighet eller andre midlertidige løsninger ved drift og vedlikehold av anlegget.

Det er viktig å avklare allerede på planstadiet hvem som skal eie og drifte LOD-anleggene.
Anleggseier er ansvarlig for drift og vedlikehold av egne anlegg. Kommunen har kun ansvar for drift og
vedlikehold av egne anlegg, men har det overordnede sektoransvaret for å se helheten i
overvannshåndteringen og muligheten til å gi pålegg. Plan for drifts- og vedlikeholdsrutiner bør
fremlegges kommunen for godkjenning sammen med rammesøknad eller søknad om igangsetting
(IG).

Sedimenthåndtering
Det er viktig med gode og vedlikeholdte løsninger for sedimenthåndtering i alle anlegg for lokal
overvannsdisponering og bortledning av overvann. I de fleste tilfeller kan dette kunne løses med riktig
antall, plassering og dimensjonering av sandfang. Sandfang og andre løsninger for
sedimenthåndtering må tømmes ved behov. Det er vesentlig for alle LOD-anlegg at sedimenter blir
fanget opp før de når anlegget, da sedimenter med tiden vil kunne tilstoppe eller fylle opp anlegget slik
at det ikke fungerer som tiltenkt.

Drift- og vedlikeholdsplan
For å sikre at nødvendig drift og vedlikehold av anlegget blir utført 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
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•
•

Monteringsanvisninger
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, spesielt 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.
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Retningslinjer for overvannsberegninger
•
•
•
•
•
•

Rasjonell formel
Nedbørdata
Klimafaktor
Gjentaksintervall
Fordrøyningsvolum
Avrenningsfaktor

Norsk Vann rapport 162/2008 «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og rapport 193/2012
«Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem» bør brukes som
dimensjoneringsgrunnlag.
Ved dimensjonering av overvannssystemer bør det tas høyde for mulige fremtidige endringer i:
•
•
•

Klima, nedbør (Økte nedbørmengder og intensitet)
Tilknyttede arealer (utvidet nedbørfelt)
Andel tette flater (økt urbanisering)

Den rasjonelle formel
For beregning av overvannsmengder benyttes normalt den rasjonelle formel. Formelen kan benyttes
for å beregne avrenningen fra et definert nedbørfelt og derfor også til å dimensjonere
overvannsledninger og LOD-tiltak. Formelen gjelder for nedbørfelt mindre enn 50 ha. For å beregne
dimensjonerende vannføring er metoden avhengig av faktorer som nedbørfeltets areal,
avrenningskoeffisient, nedbørintensitet og klimafaktor.
Den rasjonelle formel: 𝑄 = φ ∗ 𝐴 ∗ 𝐼 ∗ 𝑘f
Hvor
φ = Avrenningskoeffisient, ubenevnt
A = Nedbørfeltets areal [ha]
I = Nedbørintensitet [l/s.ha] (hentes fra IVF-kurve)
Kf = Klimafaktor

Nedbørfeltets areal (A)
Arealet til nedbørfeltet må bestemmes. Arealet avgrenses av topografi og planlagt arealbruk på
området. Nedbørfeltets areal kan bestemmes ved kartstudier og/eller simuleringer, eventuelt
supplementert med feltbefaring. Verktøyet NEVINA fra NVE kan også benyttes.
Faktorer som plassering av sluk, grøfter, avskjæringer av delarealer, tilknyttede arealer osv. kan
påvirke størrelsen på nedbørfeltets areal og må vurderes.

Nedbørfeltets overflatekarakteristikk (avrenningskoeffisient, ɸ)
Avrenningskoeffisienten er en faktor mellom 0 og 1 og bestemmes av nedbørfeltets
overflatekarakteristikk. Avrenningskoeffisienten er avhengig av overflatens permeabilitet,
nedbørintensitet, nedbørvarighet og lokale fallforhold. Lokale forhold må derfor vurderes for å
bestemme avrenningskoeffisienten. I Tabell 1 er det vist retningsgivende verdier for
avrenningskoeffisient for ulike arealtyper. Det er derimot ansvarlig planlegger/prosjekterende sitt
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ansvar å benytte oppdaterte kilder og vurdere stedlige forhold (for eksempel infiltrasjonsundersøkelser
og/eller grunnundersøkelser) for valg av koeffisienter.
Tabell 1: Veiledende avrenningskoeffisienter (Bergen kommune, 2005)

Arealtype

Avrenningskoeffisient (φ)

Tette flater (tak, asfalterte plasser/veier o.l.)

0,85-0,98

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

Fjellområde uten lyng og skog

0,50-0,80

Fjellområde med lyng og skog, steinet og sandholdig grunn

0,30-0,50

De laveste verdiene i tabellen benyttes for flate permeable overflater med stor avstand ned til
grunnvannstand. De høyeste verdiene benyttes for bratte og tette overflater med kort avstand til
grunnvannsspeilet. Frosset mark eller isdekket overflate gir avrenning tilsvarende tette flater.
For felt med ulike avrenningskoeffisienter kan midlere avrenningskoeffisient beregnes etter følgende
formel (Ødegaard, et al., 2012):
φ midl = φ1*A1 + φ2*A2 + …. + φn*An / A1 + A2 + …. An

Gjentaksintervall og nedbørintensitet (I)
Anbefalte minimumsverdier for dimensjonerende gjentaksintervall for separat- og felles avløpssystem
er vist i Tabell 2. Venstre kollene viser regnskyllhyppigheten for dimensjonerende kapasitet til LODanlegg. Høyre kolonne brukes ved ROS-analyser.
Tabell 2: Anbefalte minimumsverdier for dimensjonerende gjentaksintervall fra Norsk Vann (2008).

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

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.
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Det er store lokale variasjoner i nedbørmengde både over året og korte tidsrom. Det er viktig å ta
hensyn til dette når nedbørdata/IVF-kurve innhentes. Den mest representative kurven for Hurdal bør
legges til grunn i beregningene. Oppdaterte IVF-kurver kan hentes fra eklima.no eller Norsk
klimaservicesenter. For Hurdal anbefales det å benytte IVF-kurve fra Gardermoen.

Klimafaktor (Kf)
Klimaframskrivinger tilsier at episoder med kraftig nedbør forventes å øke både i hyppighet og
intensitet i fremtiden, som medfører at overflateavrenningen vil øke. Anlegg for overvannshåndtering
må dimensjoneres for hele sin levetid og det må derfor tas høyde for økte overvannsmengder. I
klimaprofilen til Oslo og Akershus foreslås det et klimapåslag på minst 40 % og Hurdal kommune
bruker en klimafaktor på 1,5.
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