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Lokal overvannshåndtering- 

prosjekter tildelt midler fra 

Framtidens byer   



 

Arbeidet skal føre til: 

• mer forpliktende samhandling 

• konkrete anbefalinger  og praktiske 
eksempler som er overførbare til andre 
norske kommuner 

 

Arbeidsform: 

 - nettverksbygging 
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Klimatilpasning i Framtidens byer 

www.framtidensbyer.no 

 

Utvikle strategier for å møte dagens og 
framtidens klima 

http://www.framtidensbyer.no/


Lokal overvannshåndtering 

• Norge trenger erfaring med hvordan lokale  
overvannsløsninger fungerer i by. MD  bevilget kr. 1.8 
mill i 2012.  

 

Tiltakene må: 

• Ha overføringsverdi til andre kommuner 

• Gi konkrete resultater 

• Påvirke strukturer 

• Påvirke adferd 
 

3 



Videre må tiltakene:  

• bidra til at regnvannet renner der det 
skal 

• være bærekraftige 

• være tilgjengelig som 
demonstrasjonsanlegg 

• gi mulighet for samarbeid med 
næringslivet 

 
• Tiltaket bør sees i sammenheng med  

andre pilotprosjekter i Framtidens 
byer (eks Bedre Bymiljø, Framtidens 
bygg,  Futurebuilt) 

 

• Kommunen må stille med noe egne 
midler 
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Tromsø – Åpning av Prestvannbekken 

Søknaden 

• Målet er å vurdere gjenåpning av 
Prestvannbekken 

• Bekkeløpet skal analyseres i forhold til 
areal- og klimatiske forhold og deres 
konsekvens (spesielle klimatiske forhold i 
Nord Norge). 

• Vurdere behov for vedlikehold  og vinne 
erfaring 

 

MD bevilget kr. 40.000 til prosjektet  selv om 
søknaden ikke helt tilfredsstilte kriteriene 
– Det er viktig å vinne erfaring med åpne 

overvannsløsninger i nord.  

Status  
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Bergen – åpning av elveløp fra  

Ortuvatnet i Fyllingsdalen 

Søknaden 

• 300m langt elveløp vurderes gjenåpnet (er 
park, parkeringsplass, veikryssing, g/s vei og 
ballbane i området). 

• Unngå økt flomfare, gjenskape vandringsvei 
for ørret, øke mulighet for rekreasjon. 

• Et samarbeidsprosjekt internt, har politisk 
forankring 

 

Miljøverndepartementet bevilget inntil kr. 
300 000 til prosjektet: 
– Det er ønskelig at tiltak gjennomføres/startes opp på 

delstrekninger allerede  i 2013 

Status  

Forprosjekt er gjennomført. Biologisk 
mangfold kartlagt.  

 

Planlegger å åpne bekken, men må: 
utarbeide kostnadsoverslag for ulike 
løsninger  

 vurdere om massene er rene 

 krever tiltaket regulering? 

 

6 



Drammen – overvannshåndtering på 

Frydenberg skole 

Søknaden 

• Regnvannet skal håndteres lokalt og på 
overflaten. 

• Løsninger  for å håndtere overvann på egen 
tomt skal vurderes som f.eks grønt tak med 
sedum, andre fordrøyningsanlegg. 

• Overvannet kan føres til nedsenkede områder 
som også kan bidra til lek for barna.  

 

MD bevilget kr. 150 000 til prosjektet 
– Det er viktig å vinne erfaringer med  hvordan grønne 

tak og ulike fordrøyningsprosjekter fungerer i ulike 
lokalklima. 

– kan deler av tiltakene etableres ila 2014?  

 

Status  

• Prosjektet er i gang : 

– møter med brukerne av skolen og 
eier av nabotomt (Statens 
vegvesen)  

– ulike overvannsløsninger  
vurderes,  for eksempel dam, 
regnbed  med mer. 

– landskapsarkitekt er knyttet til 
saken 

 

 

7 



Oslo og Bærum - flomkartlegging 

og uttesting i to områder  

 

 
Kommunene ønsket å: 

• samarbeide om metodeutvikling, - kartlegge sekundære flomveier i urbane områder  
identifisere mulige barrierer som forårsaker vannansamling, vurdere hvordan 
vannet kan ledes til flomveier  og grønne arealer,  detaljutforme de nødvendige 
tiltakene 

 

• anvende metoden i to konkrete problemområder i kommunene for å vise hvordan 
overvannsproblemene kan løses  

 

MD bevilget kr 300 000 fordi 
– Det er viktig å støtte  arbeidet med kartlegging av sekundære flomveier  

– Det er primært detaljutformingen og de nødvendige løsningene  som etterspørres  (oppnå gode løsninger 
der problemene  oppstår. Kan  arbeidet forseres slik at det blir synlige resultater ila 2013 – 2014? 
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Sarpsborg – ny St.Mariegate - gågaten 

• I forprosjekt for ny gågate ble vann 
brukt som bærende element.  

• Kommunen ønsket å bruke åpne 
løsninger for overvannshåndtering og  
bruke regnvann i 4 foreslåtte 
vannelementer  i gågaten. 

• Kommunen ønsket mer kunnskap om 
overvannshåndtering og hydrologi 

 

MD bevilget kr 150 000 til prosjektet  
– mulig samarbeid med næringslivet og bedre 

bymiljø prosjekt? 

– bruke midlene  til konsulentbistand innen 
hydrologi eller andre som har praktisk 
erfaring  med lokal overvannshåndtering ? 
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Trondheim – håndtering av regnvann på  

Åsveien skole 

• Ny skole  skal bygges i Åsveien. Kommunen ønsker å fordrøye overflatevannet fra tak og 
skolegård til regnbed i uteområdet.  

 

• Vannet skal ledes via åpne eller lukkede renner til et regnbed som strekker seg over flere 
trinn og ender opp i en lekedam. 

• Målet med prosjektet er å: 
– avlaste ledningsnettet. 

– vannet skal være et element for lek og læring i skolegården. 

– få fram  robuste løsninger som tåler barns lek 

– et prosjekt til inspirasjon for andre  

• Prosjektet er godkjent som et pilotprosjekt innen Framtidens bygg. 

 

MD bevilget kr. 500 000 til  søknaden.  
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Fredrikstad – overvannshåndtering ved  

Nøkleby flerbrukshall 

• Ønsker grønt tak (sedum) på ny flerbrukshallen , og etablere 2 regnbed på 
uteområdet til flerbrukshallen. 

• Området har spesielle utfordringer knyttet til overvannsproblematikk og tiltakene 
vil kunne: 
–  bidra til at overvannsproblemene i området reduseres. 

– gi ny  erfaring og  kompetanse  i kommunen. 

– de praktiske løsningene kan komme  andre  kommuner til gode   

 

MD bevilget kr. 500 000 til  gjennomføring av tiltakene og: 
– Anbefaler at det inngås samarbeid med næringslivet  om medfinansiering 

– Forutsetter at det inngås avtaler om vedlikehold og oppfølging av anlegget 

– Ønsker at det vurderes om noen av tiltakene  kan etableres innenfor programperioden til Framtidens 
byer 
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Sandnes – mulighetsstudie for  

overvannsløsninger i kvartaler i sentrum 

• Det ble søkt om støtte til: 

– Utvikling og utprøving av nytt avløpsrør til mer effektiv drenering av 
overvann 

– Utvikling av alternative løsninger for overvann i Støperikvartalet 

– Gjennomføring av et mulighetsstudie for å komme fram til effektive LOD-
løsninger  for de enkelte kvartalene i sentrum  og som grunnlag for 
kommende  utbygging    

 
 

MD bevilget kr. 100 000 til  søknaden, spesielt til gjennomføring av 
mulighetsstudiet:  
– Viktig å få fram gode LOD løsninger i sentrum som grunnlag for kommende utbygging 

– Forutsetter  at det er varierte løsninger og alternative løsninger som både kan infiltrere, fordrøye og 
forsinke overvannet og lede det sikkert bort  (flomveier).  

 

   

12 



Stavanger – ny løsninger for håndtering 

 av overvann i Emmaus området 

• Kommunen ønsker å  utvikle Emmaus friområde.  

 

• Det skal vurderes nye løsninger for å håndtere regnvannet. Dam/våtmarksområde 
er blant tiltakene som skal vurderes. 

 

MD bevilget kr. 200 000 til prosjektet og anbefaler at det: 
– utarbeides en  helhetlig plan for overvannshåndtering 

– vurderes ulike tiltak og løsninger for å lede og fordrøye vannet 

– er en fordel om gjennomføringen av prosjektet kan skje i 2013   
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Andre klimatilpasningsprosjekt 

1. Rapporten ”Grønne tak ” Sintef 
byggforsk UMB 2012 

2. Grønne tak – demoprosjekt 

 

3. Blågrønn faktor (BGF) 

4. KlimaGIS 

5. KlimaROS 

6. Regnbed  

7. Framtidsbilder- scenarioer metode  

8. MARE 

9. Utplassering av mobile nedbørmålere 

10. Kartlegging av flomveier 

 

11. Arbeidsbokmetode – integrering av 
klimatilpasning internt  

12. ”I samme båt” 

13. Bruk av forsikringsdata i kommunene 

1. Oslo og Bærum  

 

2. Bergen, Trondheim, Sandnes, Oslo, Bærum, 
Drammen?  

3. Oslo og Bærum  

4. Stavanger og Sandnes  

5. Stavanger og  Sandnes 

6. Trondheim 

7. Tromsø, i samarbeid med  bl.a Stavanger 

8. Bergen 

9. Kristiansand 

10. Trondheim, i samarbeid med Oslo, Fredrikstad, 
Kristiansand, Bærum  

11. Stavanger 

 

12. Skien/Porsgrunn 

13. FNO, Bærum, Fredrikstad, Stavanger, Tromsø, 
Trondheim  
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gry.backe@dsb.no 

 

 

 

 

• www.framtidensbyer 

• www.klimatilpasning.no 
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