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FORPROSJEKT - OVERVANNSTRATEGI 

Felles retning for hele kommunen 



Overvannsstrategi - hovedgrep  

 

Felles mål (Kilde: www.aninews.in) 

Ansvarsplassering! 

Gi overvann plass i byen (Foto: VAV) 



Oslo fra marka til fjorden 

Åpne vannveier 

Lukkede og/eller 

historiske vannveier 



Oslo skal ved hjelp av åpen og lokal overvannshåndtering: 

1. Møte klimautfordringene og 
minimere skader og ulemper 
på mennesker, bygninger, 
eiendom og infrastruktur 

  

 

  

“Unngå skader som følge av 
overvann og urban flom” 

Oversvømmelse p.g.a kraftig regn ved Arkitekthøgskolen (Foto: 

Bymiljøetaten) 



 

2. Ivaretar miljøet og sikrer god 

økologisk og kjemisk tilstand i 

vannforekomstene 

 

 

 

“alt overvann som tilføres en 

resipient skal ha kvalitet som 

resipienten tåler slik at 

vannforskriftens mål nås” 

 
Veivannsløsning på Ensjø (Foto: Vann- og avløpsetaten) 

Oslo skal ved hjelp av åpen og lokal overvannshåndtering: 



 

3. Bruker overvann som ressurs i 
bylandskapet 

 

 

 
“Overvanns skal infiltreres, 
fordrøyes og brukes lokalt der det 
er praktisk mulig. Det skal brukes 
åpne, naturlige og flerfunksjonelle 
fordrøyningssystemer” 

Overvannshåndtering på Potzdamer plats, Berlin (Foto: Vann- og 

avløpsetaten) 

Oslo skal ved hjelp av åpen og lokal overvannshåndtering: 



Ansvarlig sektormyndighet 

• Koordinering og beslutning 
– Sikre helhetlig politikk i overvannsarbeid 

– Sikre at tiltak iverksette og gjennomføres 

– Sikre at vi har og bruker nødvendige verktøy 

 

• Faginstans 
– Sikre at vi kan stille nødvendige krav 

– Sikre at vi har nødvendig kunnskap og 
kompetanse 

– Sikre at behov for kartlegging, analyser, 
evaluering osv. ivaretas 

 

• Veiledning og informasjon 
– Internt og eksternt 

– Ekstern dialog og holdningsskapende arbeid 

– Utvikle veilednings- og informasjonsmateriell 

 

Ivareta helhetlig overvannshåndtering, 

over og under bakken - spesielt i 

planarbeidet 

 

 



HOVEDPROSJEKT - HANDLINGSPLANEN 

Sette strategien ut i livet 



Når vi bygger nytt 

Handlingsplan 

Kilde: www.aftenposten.no 

I eksisterende bebyggelse 

Foto: VAV 



1. Jus-plan-finans 

 
• Bedre utnyttelse av dagens 

rammeverk: 

 
– Krav og retningslinjer 

 

– Incitamenter / gulrøtter 

 

– Avklarte ansvarsforhold 

 

• Evaluere og forbedre dagens 
samhandlingsrutiner 
– Internt  

– Eksternt 

 
Samordnet befaring, Deichmansgate 

Foto: VAV 



2. Urban flom og veivann 

 

Terrenganalyse – flomvei og lukket bekk 

Kilde: PBE 

 

• Scenarier baser på 

klimafremskrivninger 

‒ Kritiske punkt 

 

• Identifisere hovedflomveier 

og 

oversvømmmelsesområder 

 

‒ Elver og bekker 

‒ Parker og plasser 

‒ Veier 

 

• Fysiske og planmessige tiltak 

i aktsomhetsområdene 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Blågrønne løsninger 

 

 

• Eksempelsamling på 
løsningsalternativer 
– Infiltrasjonsløsninger på 

vanskelige grunnforhold 

– Veivannsløsninger 

 

 

• Vurdere egnethet 
– Kriterier for bruk 

– Styrker og svakheter 

– Tine/fryse aspektet 

 
 

• Bruk av blågrønn faktor 

 

 
 

Taknedløp, Ensjøbyen 

Foto: VAV 



Pilot – Gateopprustning Deichmannsgate 

 

Foto: VAV 



Handlingsplan 

 

Her er vi nå 



Overvannsprosjektet 

• Deltakende: 

• Vann- og avløpsetaten 

• Bymiljøetaten 

• Plan- og bygningsetaten 

• Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

Forprosjekt  

2012-2013 

 

Ledet av VAV 

Politisk behandling 

2013-2014 

 

Strategi og 
sektormyndighet 

• Deltakende: 

• Vann- og avløpsetaten 

• Bymiljøetaten 

• Plan- og bygningsetaten 

• Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

• Beredskapsetaten 

• Byantikvaren 

Hovedprosjekt  

2014-2016 

 

Ledet av VAV 

Politisk behandling 

2016 

 

Handlingsplan 
m/plankart, krav, 
veiledninger mv 

Styringsgruppe 

Tema 1  

Jus, plan og finans 

Tema 2  

Urban flom og 
veivann 

Tema 3  

Blågrønne løsninger 

Arbeidsgruppe 

Styringsgruppe Arbeidsgruppe 

Internsamarbeid: 

- Undergrunns-

prosjektet 

- Handlingsplan 

bekkeåpninger 

- Vannområde Oslo 

- Strategi Grønne tak 

 



Kommuneplan – Oslo mot 2030 



Til slutt 

• Overvannsstrategien kan hentes på 

VAVs internettsider: 
http://www.vann-og-

avlopsetaten.oslo.kommune.no/vannet_vart/overvann/ 
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takk for meg  


