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Forord

Asplan Viak AS har høsten 2014 gjennomført forprosjektet «Økt 
bruk av overvann som miljøskapende element i byer og tettsteder», 
forkortet «Overvann som ressurs». 

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (BIA-midler) og Asplan Viak 
AS.

Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap gjennom studier av 
bygde anlegg som inkluderer moderne overvannsløsninger. En viktig 
del av prosjektet har bestått i å høste erfaringer fra ti bygde anlegg i 
Oslo og Trondheim.

Arbeidet har omfattet befaring av anlegg, workshops i prosjektgruppa, 
studentarbeider ved NMBU høsten 2014 samt intervjuer og kontakt 
med myndigheter i utvalgte kommuner, prosjekteringsmiljøer og 
driftsansvarlige.

Rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe satt sammen 
av byplan-, landskaps- og VA-kompetanse i Asplan Viak AS 
samt NMBU representert ved landskapsarkitekt Ingrid Merete 
Ødegård. Landskapsarkitekt Sigrid Vasseljen har ledet arbeidet. 
Landskapsarkitekt Lisbet Haug har vært administrativt ansvarlig for 
prosjektet. Deltakere i prosjektgruppa har i tillegg til fagpersonene 
nevnt over vært ingeniør Vebjørn Knotten, sivilingeniør 
Håvard Knotten og arkitekt/urbanist Giambattista Zaccariotto. 
Landskapsarkitekt Aase Skaug og dr. scient (NLH, nå NMBU) Nina 
Syversen har gitt verdifulle innspill underveis. Landskapsarkitektene 
Ingvild Aarset, Ellen Leinonen og Vigdis Steinarsdottir Rishaug har 
bidratt i produksjonen av rapporten. 

Vi vil takke følgende for bidrag og planmateriale i forbindelse med 
studien av bygde anlegg:

Oslo kommune 
Trondheim kommune 
Bergen kommune 
Agraff AS
Bar Bakke AS
Bjørbekk & Lindheim AS
Dronninga landskap AS 
LINK Landskap AS 
Multiconsult AS

Trondheim 12.10.2016
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Innledning

«Vi opplever for øyeblikket 
at det nedfelles gode 
intensjoner i planfasen 
[...]. Det er likevel få 
anlegg som faktisk blir 
bygd.»

Vann, i form av åpne bekkeløp, renner, vannspeil og dammer, 
kan brukes aktivt for å skape opplevelseskvaliteter i utemiljøet. 
Samtidig oppnås positive effekter knyttet til fordrøyning av 
regnvann, flomforebygging, rensing og økt biologisk mangfold.

Spørsmålet er hvordan gode intensjoner innen moderne 
overvannshåndtering materialiserer seg i gode, varige løsninger både 
hydrologisk, teknisk og estetisk, slik at anleggene både gir ønsket 
miljøgevinst og besparelser knyttet til kostbar infrastruktur.

I bebygde områder må overvann tas hånd om på en kontrollert 
måte. Harde flater som tak, veier og plasser gir rask avrenning og 
genererer dermed større flommer sammenlignet med avrenning fra 
naturlig terreng. I tillegg er den delen av overvannet som kommer 
fra veier forurenset av biltrafikk, salting og strøing. Tradisjonelt har 
overvann i bebygde områder vært ledet bort via sluk og rørledninger. 
Ulemper med denne typen løsning er at vannet tas ut av sitt naturlige 
kretsløp og at vannet som naturelement raskest mulig fjernes fra 
overflaten. Lukkede systemer er dessuten følsomme mht. kapasitet i 
flomsituasjoner og holder i liten grad tilbake forurensninger. 

Alternativt kan overvann i større grad håndteres etter naturens egne 
prinsipper i forsenkninger og regnbed, åpne bekker og renner, kanaler 
og dammer. Fordelen med slike løsninger er at overvannet blir en 
ressurs for opplevelse, lek og biologisk mangfold. Åpne løsninger gir 
økt trivsel, økt flomsikkerhet og reduserte utslipp av forurensninger. 

Åpne overvannsløsninger stiller andre krav til utforming av 
utbyggingsområder enn tradisjonelle løsninger. Dette omfatter 
bla. et veldig bevisst forhold til naturgitte forhold som eksisterende 
blågrønne strukturer, grunnforhold og terrengform. I utforming av nye 
utbyggingsprosjekter er terrengforming, bearbeiding av fallforhold og 
valg av konkrete løsninger/materialer viktige for hvor velfungerende 
anlegget blir. Vintersituasjon med frost i bakken, skaper ekstra 
utfordringer i forhold til valg av løsninger på våre breddegrader. Åpne 
overvannsløsninger forutsetter et godt samspill mellom alle aktører for 
å sikre en helhetlig planlegging og gjennomføring av anleggene.

Kunnskap både i forhold til planlegging, prosjektering, etablering 
og drift av slike anlegg finnes spredt og er lite systematisert. Det er 
derfor behov for å innhente og systematisere kunnskap fra alle faser. 
Sammenstilling av erfaringer vil kunne lede til ny kunnskap som blir 
grunnlag for å utvikle nye metoder for prosjektering og integrering av 
åpent vann i byer og tettsteder. 
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Viktige begrunnelser for å velge en moderne overvannsløsning som 
inkluderer åpne løsninger er (med overvannsløsning menes her hele 
systemet for å ta hånd om regnvannet fra det faller på overflaten og til 
det er tilbake i havet igjen): 

 Ĕ Demping av flom 
Noen ganger kan dette være en sterk begrunnelse som har store 
økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. Nedstrøms-systemet 
kan være et rørsystem med begrenset kapasitet. Alternativene er da 
omfattende utskifting av rør eller demping av flommer. Én enkelt 
byggesak i et nedbørfelt har tilsynelatende liten betydning. Da kan 
det være en pedagogisk utfordring å forklare nødvendigheten av 
alternativ overvannshåndtering. Men hva skjer når det summerer seg 
opp til flere millioner enkeltsaker i store nedbørfelt? Mange bekker 
små gjør en stor å, bokstavelig talt. Oversvømmelser etter store 
nedbørmengder har vist at ulike former for flomdempende tiltak er en 
aktuell problemstilling både i utlandet og i Norge. 

 Ĕ Økt biologisk mangfold
Stilleflytende vann, fosser, stryk og dammer representerer elementer i 
landskapet som danner basis for en kraftig økning i naturmangfoldet. 
Vann skaper først og fremst en stor primærproduksjon av 
laverestående planter og dyr. Denne biomassen gir igjen grunnlag for 
mange arter fugler, pattedyr og fisk som bidrar til naturopplevelser 
for folk flest. I urbane strøk har det vist seg at økt innslag av vann, kan 
heve attraktiviteten til et område. 

 Ĕ Vannbalanse
I områder med lite vann kan det være viktig å bidra til 
grunnvannsdannelse istedenfor at overvannet skal ta raskeste veg til 
havet. I vårt land har dette betydning for sommersituasjonen for deler 
av Østlandet, mens i andre land med knapphet på vann kan dette 
være svært viktig. Knapphet på vann er på verdensbasis mer vanlig 
enn rikelig tilgang på vann.

 Ĕ Opplevelsesverdier
Dette er verdier som er mindre konkrete og som kan være vanskelig 
å beskrive, men ikke desto viktigere. Stikkord her kan være varierte 
lanskapsopplevelser med vegetasjon, dyre- og fugleliv samt 
opplevelsen av vann i alle former og uttrykk både under vanlige og 
ekstreme værforhold.

 Ĕ Tekniske og økonomiske forhold
Føring av vann i åpne løsninger kan noen ganger være billigere 
enn rørføring. Dette gjelder både anleggs- og årskostnader. Økt 
vannmengde vil vanligvis favorisere en åpen løsning. Åpne løsninger 
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har også en fordel med en betydelig restkapasitet for ekstremvær.

 Ĕ Rensing av forurenset vann
Overvann fra veger og parkeringsarealer kan inneholde forurensing 
som for eksempel miljøgifter, næringsstoffer, tungmetaller og salt. 
Naturbasert rensing av overvann kan omfatte en kombinasjon av ulike 
prinsipper som sedimentasjon, filtrering, binding av forurensing til 
jord, opptak av forurensing i planter m.m.

Etter hvert har de viktigste prinsippene for lokal overvannshåndtering 
tatt form av en huskeregel som kalles 3-leddsstrategien (evt. 
3-trinnsmodellen). De tre strategiene kort oppsummert her, er å:

 Ĕ Infiltrere den minste nedbøren

 Ĕ Forsinke større nedbørmengder

 Ĕ Trygt lede bort meget store nedbørmengder

Vi opplever for øyeblikket at det nedfelles gode intensjoner knyttet 
til overvannshåndtering i planer utarbeidet i henhold til Plan- og 
bygningsloven. Det er allikevel overraskende få anlegg som blir bygd. 
Vi har gjennom dette prosjektet ønsket å se på status i Norge i dag 
knyttet til denne type anlegg: Hva finnes av overordnede føringer? 
Hvilke erfaringer kan bygde anlegg gi oss og hvor langt har våre 
største kommuner kommet? Hva er holdningene, hva kan vi lære 
fra våre naboland og hva er viktige suksesskriterier for denne type 
anlegg? 

Hovedmålet med prosjektet er gjennom tverrfaglig samarbeid å 
utvikle gode prosesser og prinsipper for planlegging og prosjektering 
av moderne overvannsløsninger. Hensikten er å oppnå økt bruk av nye 
metoder for håndtering av overvann i byer og tettsteder.

3-trinnsmodellen: 
Illustrasjonen er 
hentet fra Strategi for 
overvannshåndtering i Oslo, 
3-trinnsmodellen. Oslo 
kommune (2014).
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Sammendrag

Bakgrunn

Asplan Viak AS har i samarbeid med Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU) utarbeidet et forprosjekt om 
overvannshåndtering, finansiert av Forskningsrådet og Asplan Viak AS.

Prosjektet har kartlagt status og holdninger til anlegg med moderne 
overvannsløsninger i Norge pr. i dag. Dette er gjort gjennom 
befaringer og evalueringer av bygde anlegg som har inkludert 
samtaler med tiltakshavere, driftsansvarlige og prosjekterende. Det 
er videre avholdt møter med representanter fra Trondheim og Oslo 
kommune samt gjennomført intervjuer av sentrale fagpersoner i 
våre tre største kommuner. De nasjonale og kommunale føringene 
(juridiske og veiledende) som pr. i dag foreligger, er gjennomgått.

Observasjoner knyttet til at det bygges relativt få anlegg med 
moderne overvannsløsninger (lokal overvannshåndtering) til tross for 
klare nasjonale føringer, er del av bakgrunnen for prosjektet.

Moderne overvannsløsninger omfatter løsninger der overvann 
fordrøyes og holdes tilbake i åpne løsninger (renner, bekker, dammer, 
kanaler, forsenkninger osv.) eller i kombinerte løsninger (åpen/lukket). 
Tradisjonelle lukkede ledningsanlegg under bakken har begrenset 
kapasitet og liten evne til å rense overvann. Med et klima med større 
nedbørmengder, er det en målsetting at overvann i større grad 
håndteres over bakken med vannhåndtering i naturen som forbilde.

Mål

Målet med rapporten er å bidra til økt kunnskap om denne typen 
anlegg. Hva er status i Norge i dag for anlegg med moderne 
overvannsløsninger? Hvilke erfaringer kan trekkes fra allerede bygde 
anlegg? Hvilke virkemidler finnes? Vi har også ønsket å se på skisser 
til modeller for hvordan vi kan planlegge og prosjektere slike anlegg 
i framtida. For å belyse Norge sin situasjon, har vi gitt eksempler 
på hvordan våre naboland (først og fremst Danmark), tar tak i 
utfordringene med større nedbørmengder.

Nasjonale og kommunale føringer - status i kommunene

Nasjonale føringer er gitt i NOU 2010 - nr. 10 og NOU 2013 - nr. 10, i 
Stortingsmelding 33, i lover og forskrifter og i EUs vanndirektiv. NOU 
2015: 16 «Overvann i byer og tettsteder — som problem og ressurs» 
ble lagt fram for Klima- og miljødepartementet i desember 2015. 
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Utvalget har gjennomgått gjeldende lovgivning og rammebetingelser 
for kommunenes håndtering av overvann i byer og tettsteder. 
Utvalget foreslår en pakke av ulike virkemidler for å gi kommunene 
gode rammebetingelser og tilstrekkelige virkemidler for å forebygge 
overvannsskader og samtidig utnytte overvann som en ressurs. 

I alle våre største kommuner er det utarbeidet klare føringer knyttet til 
håndtering av overvann. Gjennom Fremtidens byer, ble det skapt økt 
bevissthet rundt hvordan håndtere større nedbørmengder gjennom 
deltemaet klimatilpasning. Kommuneplanenes arealdel, bestemmelser 
og retningslinjer har i stor grad tatt opp og gitt føringer til temaet. Det 
er også utarbeidet en rekke veiledere i de senere år.

Fagledere for tekniske avdelinger i våre største kommuner har 
overveiende positive forventninger til at det fremover vil bygges flere 
anlegg som kombinerer åpne og lukkede løsninger. Behovet for å 
ta i bruk nye virkemidler for å håndtere overvann, understrekes. Det 
påpekes imidlertid utfordringer til arealknapphet i tettbebygde strøk, 
uavklart driftsansvar og mangel på kunnskap i alle ledd; hos bestiller, 
prosjekterende, utførende og driftspersonell.

Eksempler fra København

København opplevde en storflom 2. juli 2011 som gav store skader på 
infrastruktur, boliger og butikker. Dette var en vekker for kommunen. 
To viktige dokument ble sluttført i 2011/2012: Klimatilpasningsplanen 
og Skybrudsplanen. Planene skal sikre at det skjer en overordnet 
styring av klimatilpasningene i byen. Den skal også sikre at tiltak 
i forbindelse med klimatilpasningen utgjør en kvalitet for byens 
innbyggere og har en offensiv tilnærming til dagens utfordringer. 
Skybrudsplanen omfatter planer for hvordan vannet håndteres 
innenfor de sju nedbørfeltene som København er inndelt i.

Gjennomføring av Skybrudsplanen skal være en brekkstang for å 
skape merverdi i byen. Den skal sikre byen mot flomsituasjoner 
samtidig som den skal forbedre byens mikroklima, fremme biologisk 
mangfold, skape nye grønne rom og rekreasjonsarealer for folk i 
København. København har valgt ut Skt. Kjelds Kvarter i Østerbro 
som pilotområde og utstillingssted for klimatilpasning for å teste ut 
metoder og tiltak som kan forberede byen på større nedbørmengder. 
Ombygging av gater og byrom i Skt. Kjelds Kvarter i Østerbro er pr. i 
dag i gang og de første anleggene er ferdigstilt.

Kartlegging av bygde anlegg

Ti utvalgte anlegg i Oslo og Trondheim er kartlagt, befart og evaluert. 
Underlagsmateriale med tegninger er innhentet og tiltakshavere, 
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driftspersonell og prosjekterende er kontaktet. De utvalgte anleggene 
håndterer overvannet lokalt med åpne løsninger eller med åpne/
lukkede løsninger i kombinasjon. Anleggene som er valgt ut, er antatt 
å ha en merverdi utover å håndtere overvann. Merverdien er knyttet til 
eksempelvis opplevelse, rekreasjon, biologisk mangfold og rensing.

Anleggene viser til sammen et bredt spekter av løsninger og 
virkemidler knyttet til moderne overvannshåndtering. Anleggene 
fremstår i stor grad som en opplevelsesmessig berikelse for 
nærmiljøet. Anleggene bidrar til vannbalansen i varierende grad 
da flere av anleggene med åpne løsninger har lukkede rørføringer 
parallelt som har langt større kapasitet enn de åpne løsningene. 
Anleggene har økt det biologiske mangfoldet.

Det er gjennomgående at flere av anleggene har et uavklart 
driftsansvar. Det er også delvis mangel på driftsinstrukser. Det finnes 
også eksempler på at skjøtselsplaner er utarbeidet men at planene 
ikke har nådd frem til driftsansvarlige. Til tross for enkelte svakheter, 
fremstår mange av anleggene som vellykkede eksempler på alternativ 
håndtering av overvann.

Som en del av kartleggingen og dette prosjektet, er det utarbeidet 
prinsipptegninger, «LOD-skjema», som samlet viser vannets vei 
gjennom anleggene, inkludert løsninger over og under bakken. 
Disse skjemaene kan være nyttige redskap for å beskrive denne typen 
anlegg. En tegning tilsvarende disse «LOD-skjemaene», har manglet i 
tegningsmaterialet som i dag utarbeides i plan- og prosjekteringsfaser.

Modeller for fremtidig planlegging og prosjektering

Vi har sett på prinsipielle og grunnleggende angrepsmåter for hvordan 
man kan planlegge og prosjektere denne type anlegg i framtida. 
Bevissthet omkring ambisjonsnivå og det å definere dette i tidlig fase 
er avgjørende for resultatet. Ambisjonsnivået må forankres i alle faser 
og hos alle aktørene. Det bør være fokus på å velge løsninger som har 
en hydrologisk og økologisk virkning, og som ikke bare gir en visuell 
effekt. Kunnskap om stedlige forhold inkl. grunnforhold og topografi 
er basisen for all planlegging og prosjektering.

Konklusjoner

Gjennom arbeid med prosjektet, kan følgende suksesskriterier for 
anlegg med moderne overvannsløsninger listes:

 Ĕ Skap merverdi for hvert enkelt anlegg når utfordringer knyttet til 
overvannshåndtering skal løses. 
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 Ĕ Økt kunnskapsnivå er nødvendig i alle ledd: politikere, 
planmyndigheter, byggesaksbehandlere, tiltakshavere, 
prosjekterende, utførende og driftspersonell. Det trengs mer 
erfaring med gjennomføring av denne type anlegg, på alle nivå.

 Ĕ Overordnede planer må legge premisser for overvannshåndtering 
ut over den enkelte reguleringsplan i utbyggingsområdene. Det 
må settes av tilstrekkelig areal.

 Ĕ Tverrfaglig samarbeid er viktig mellom byplanlegger, 
landskapsarkitekt, VA-ingeniør, vegingeniør, arkitekt, biolog og 
hydrolog. Nye, innovative løsninger må være resultat av samarbeid.

 Ĕ Ambisjonsnivå i de enkelte anlegg må defineres i tidlig fase og 
være omforent for alle faser og for alle aktører i prosjektene.

 Ĕ Kunnskap om grunnforhold og stedlige forhold må være basis for 
valg av løsninger. Vannets vei i naturen bør være forbilde. 

 Ĕ Driftsansvar for denne typen anlegg må avklares. Tidligere 
grenseoppganger for ansvar mellom grønne avdelinger og 
tekniske avdelinger fanger ikke opp anlegg med kombinerte 
overvannsløsninger. Det er aktuelt å drøfte om dette bør få 
konsekvens for organisering og samarbeid i kommunene.

 Ĕ Eierskap til anleggene hos de som skal overta drift er viktig. Drift 
bør involveres i tidlige fase og driftsinstrukser må utarbeides før 
overtakelse.

 Ĕ Finansieringsordninger må tilpasses de nye løsningene for 
håndtering av overvann. Det må sees på muligheter for at 
løsninger knyttet til åpne overvannsløsninger over bakken 
finansieres på tilsvarende måte som lukkede løsninger under 
bakken.

Nasjonale og kommunale føringer er klare i sine målsettinger knyttet 
til at en større del av overvannet må fordrøyes og forsinkes ved hjelp 
av kombinerte løsninger over og under bakken. Gjennom prosjektet 
har vi fått bekreftet at spriket mellom de overordnede føringene og 
mangel på realisering av denne type anlegg er åpenbart. Det er bygd 
relativt få anlegg i Norge i dag. Eksemplene viser at vi er kommet et 
stykke på vei når det gjelder å få åpnet tidligere lukkede bekketraséer. 
Vi har færre gode eksempler på anlegg som viser hvordan overvann 
kan håndteres alternativt i tette bysituasjoner: i byrom, gater, i 
næringsarealer og i boligområder.

Det er lite som tilsier at det er tekniske og/ eller økonomiske 
grunner til at det i beskjeden grad bygges anlegg med moderne 
overvannsløsninger i Norge i dag. De relativt få anleggene som er 
bygd er i stor grad vellykkede anlegg både teknisk, hydrologisk og 
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opplevelsesmessig. Mangel på gjennomføring kan i noen grad skyldes 
at kompetansen knyttet til alternativ overvannshåndtering er for lav 
blant aktørene i alle ledd fra tiltakshaver til driftspersonell.

Den største hindringen kan ligge i at nye løsninger krever endring av 
tankesettet. Overvann har i alle år vært håndtert som et problem som 
raskest mulig skal ledes bort gjennom systemer under bakken. Dette 
er kjente løsninger for alle aktører.

Det kreves omstilling og holdningsendring for å utvikle og 
gjennomføre innovative, nye løsninger. Løsninger som gir riktige 
svar for å møte de nye utfordringene med økt fortetting, økte 
befolkningskonsentrasjoner i byer og tettsteder samt større 
nedbørmengder. 

I en slik omstilling ligger også muligheten for at regnvannet i sin vei fra 
høyereliggende til lavereliggende områder kan være en ressurs som et 
miljøskapende element og positivt bidrag til livskvalitet og biologisk 
mangfold.
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Summary

Background

Asplan Viak AS has in cooperation with the Norwegian University of 
Life Scienses (NMBU) conducted a feasibility study on stormwater 
management, funded by The Research Council of Norway and Asplan 
Viak AS.

The study has mapped the status and attitudes towards projects 
regarding modern stormwater solutions in Norway. Through case 
studies of built facilities, ten projects has been examined and 
evaluated. There were semi structured interviews and discussions 
with stakeholders, designers and operational persons on site and 
afterwards. Meetings with representatives from the Municipalities of 
Trondheim and Oslo, and interviews have been conducted with key 
professionals in our three largest municipalities. The national and 
municipal guidelines (legal and advisory) as they exist today, has been 
examined.

Observations related to the fact that there are constructed relatively 
few prosjects with modern stormwater management solutions despite 
clear national guidelines, is part of the background of the project.

Modern stormwater solutions include solutions where surface 
water is retained in open solutions (ditches, streams, ponds, canals, 
depressions, etc.), or combined solutions (open/ closed). Traditional 
closed underground pipelines have limited capacity and little ability 
to purify surface water. Given the climatic change with an increase in 
precipitation, it is of greater importance that stormwater is managed 
on surface level inspired by nature as a model.

Goal

The goal of the report is to contribute to increase the knowledge of 
modern stormwater solutions. What is the status of these solutions 
in Norway today? What can we learn from already-built facilities? Are 
there means and measures in place? We have also wanted to look 
at different ideas and sketches of models of how we can plan and 
design such facilities in the future. To illustrate Norway's situation, we 
have provided examples of how our neighboring countries (primarily 
Denmark), deals with the challenge of increased precipitation.
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National and municipal guidelines - status in municipalities

National guidelines are given in NOU 2010 - number 10 and NOU 
2013 - number 10, in White Paper No. 33 (parliamentary report), in laws 
and regulations, and the EU Water Framework Directive. NOU 2015: 
16 “Stormwater in cities and towns - as a problem and resource” was 
submitted to the Ministry of Climate and Environment in December 
2015. 

The Committee has examined the current legislation and framework 
conditions for how municipalities deals with stormwater in towns 
and cities. The Committee proposes a package of various measures to 
provide the municipalities with framework conditions and adequate 
measures to prevent stormwater damage while taking advantage of 
stormwater as a resource.

In all our larger municipalities there are clear guidelines related to 
managing stormwater. Through Cities of the Future, an increased 
awareness of how to handle greater amounts of precipitation was 
created. The regulations and guidelines of the land-use part of the 
municipal master plan has included and given guidance to the topic. 
In addition, a number of other guidelines have been worked out and 
made available in recent years.

Managers of technical departments in our major municipalities have 
a positive attitude to make future plans for combined open and 
closed stormwater management solution. The need to adopt new 
measures to manage stormwater is emphasized. However, it should be 
noted, that such solutions are area demanding in densely populated 
areas. Unresolved operational responsibility and a lack of knowledge 
among personnel in all stages; ordering, designing, constructing and 
operations is a major challenge.

Examples from Copenhagen

Copenhagen experienced a major flood on July 2nd 2011 that resulted 
in substantial damage to infrastructure, homes and shops. This was 
a wakeup call for the municipality. Two important documents were 
completed in 2011/2012: The Climate Adaptation Plan and The 
Rainstorm Plan. The plans ensure that there is an overall management 
of climate adaptations in the city. They should also ensure that 
measures related to climate adaptation represents a quality for the city 
residents and provides a proactive approach to the current challenges. 
The Rainstorm Plan includes plans for how water is managed within 
the seven river basins that Copenhagen is divided into.
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Implementation of The Rainstorm Plan should be leverage for creating 
added values within the city. It shall protect the city against flooding 
while at the same time improve the city microclimate, promote 
biodiversity, create new green space and recreational areas for the 
people of Copenhagen. Copenhagen has selected Skt. Kjelds quarters 
of Østerbro as a pilot area and exhibition space for adaptation to test 
methods and measures to prepare the city for greater rain events. 
Reconstruction of streets and urban spaces in Skt. Kjelds quarters 
of Østerbro are at present in progress and the first facilities are 
completed.

Mapping of built stormwater management solution projects

Ten selected projects in Oslo and Trondheim have been surveyed, 
inspected and evaluated. Underlying documents with drawings were 
obtained and project owners, operational personnel and planners 
were contacted. The selected projects manage the water locally with 
open solutions or with a combination of open and closed solutions. 
The projects that were selected have an added value in addition to 
manage stormwater. The additional values are such as experiential 
qualities, recreation values, biodiversity and purification.

Together, the projects show a wide range of solutions and 
constructions related to modern stormwater management. The 
projects are mostly perceived as an experiential enrichment for the 
community. The contribution to water balance varies, as several of 
the projects with open solutions have closed piping in parallel that 
has far greater capacity than the open solutions. All the projects have 
increased the biodiversity.

Several of the projects have unresolved operational responsibilities. 
There is partly a lack of defined operating instructions. There are 
also examples of made management plans and instructions, but 
these plans have not reached the maintenance staff. Despite some 
difficulties, it appears that most of the projects are mainly successful 
examples of alternative management of stormwater.

Principle drawings of sustainable drainage systems (SuDS-sketches) 
that show the water paths through the projects, including solutions 
on and below surface, have been prepared as part of the case study in 
this report. These sketches will be useful tools to describe such kinds 
of projects, as drawing in the form of "SuDS-Sketches", currently has 
been missing in the material from the planning and design phases.
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Models for future planning and design

We have investigated fundamental and basic approaches of how to 
plan and design this kind of projects in the future. A close awareness 
to defining the correct level of ambition in the early stage of the 
project is crucial for the result. There should be a focus on choosing 
solutions that have a hydrological and ecological impact in addition to 
providing a visual effect. Knowledge of local conditions including soil 
conditions and topography are the basis for all planning and design.

Conclusions

Through this project, we have found the following success criteria for 
construction of modern stormwater management solutions:

 Ĕ Create added value for each facility when challenges associated 
with stormwater management has to be resolved.

 Ĕ Increased level of knowledge is required at all levels: politicians, 
planning authorities, building officers, project owners, designers, 
contractors and operations personnel. More experience in 
implementing this type of system at all levels is needed.

 Ĕ General plans must set standards for stormwater management 
beyond the individual zoning in development areas. Sufficient land 
area must be allocated.

 Ĕ Interdisciplinary cooperation is essential between urban planners, 
landscape architects, water engineers, highway engineers, 
architects, biologists and hydrologists. New, innovative solutions is 
a result of such cooperation.

 Ĕ The level of ambition in each project  must be defined at an early 
stage and be agreed upon for all phases and for all participants in 
the projects.

 Ĕ Knowledge of soil conditions and local conditions must be the 
basis for selecting solutions. How water naturally travels in nature 
should be a role model.

 Ĕ Operational responsibility for this kind of facility has to be clarified. 
Clearly defined responsibility between the green branches and 
technical departments do not necessarily cover plans with both 
open and closed stormwater solutions. It is relevant to discuss 
whether this should have consequences for the organization and 
cooperation at the municipality level.

 Ĕ Operational personell should be involved in the early planning 
stages and operational instructions must be drawn up before the 
takeover. This will generate close ownership to the project.
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 Ĕ Funding must be adapted to the new solutions for managing 
stormwater. One has to look at possibilities of funding solutions 
related to open stormwater solutions similarly to the funding of 
traditional piped solutions.

There are clear objectives in national and local guidelines to retain and 
delay an increased amount of stormwater, managed by both open and 
closed solutions. Through this project, we have confirmed that the gap 
between the parent and existing guidelines and lack of realization of 
this type of construction is evident. Relatively few facilities have been 
realized in Norway today. The examples show that we are quite good 
at opening previously closed streams. We have fewer good examples 
of projects that show how stormwater can be managed on surface in 
dense urban situations: in city space, streets, in industrial areas and in 
residential areas.

We do not find any technical and/ or economic reasons why there 
are few modern stormwater solutions being built in Norway today. 
The relatively few built projects are mostly successful constructions 
in all aspects: technically, hydrologically and experientially. Lack of 
implementation may to some extent reflect that expertise related to 
open and local stormwater management is low among participants at 
all levels, from the developer to the maintenance and operational staff.

The largest obstacle might be that new solutions require a change 
of mindset. Stormwater has always been handled as a problem, that 
should be removed through underground systems as quickly as 
possible, a well-known solution for all stakeholders.

Realignment and a change of attitude is required to develop and 
implement innovative solutions. Solutions that provide the answers 
that meet the new challenges with increased densification, increased 
population concentrations in cities and towns as well as larger 
amounts of precipitation. 

In this kind of realignment lies the possibility that stormwater in its 
path from higher elevations to lower elevations can be a resource as 
an environment-creating element and positive contribution to the 
quality of life and biodiversity.



Del 1 - Føringer

20



Del 1 - Føringer

21

Del 1 - Føringer



Del 1 - Føringer

22

Nasjonale føringer

«Vanndirektivet 
forutsetter en 
nedbørfeltbasert og 
helhetlig forvaltning av 
vann og vassdrag, og det 
stilles krav om en
samordnet planprosess på 
tvers av ulike myndigheter 
og med aktiv medvirkning 
fra alle typer brukere».

Fra vannportalen.no

Føringer knyttet til håndtering av overvann er gitt i lover, 
Stortingsmeldinger, offentlige utredninger og gjennom EUs 
vanndirektiv.

EUs vanndirektiv

Gjennom EØS-avtalen har Norge fra 2007, forpliktet seg til å følge 
opp EU sitt vanndirektiv fra år 2000. Dette har som formål å bevare, 
beskytte og forbedre vannforekomstene og vannmiljøet samt å 
sikre en bærekraftig bruk av vannressursene. Om nødvendig skal 
det iverksettes forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre 
miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann (Vannportalen.no).

Ansvarlig myndighet for å gjennomføre EUs rammedirektiv for   
vann (vanndirektivet) er Klima- og Miljødirektoratet. Vanndirektivet 
forutsetter en nedbørfeltbasert og helhetlig forvaltning av vann og
vassdrag. Det stilles krav om en samordnet planprosess på tvers av 
ulike myndigheter og med aktiv medvirkning fra alle typer brukere.

Norge er delt inn i 11 vannregioner med egne regionale myndigheter 
knyttet til kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner. Det pekes 
ut en fylkeskommune som ansvarlig vannregionmyndighet i hver 
vannregion. Vannregionene skal på overordnet nivå sy sammen planer 
på lokalt nivå fra de om lag 105 vannområdene landet er delt inn i. 
Vannområdene følger naturlige avrenningsgrenser som går på tvers av 
kommune- og fylkesgrenser.

På detaljnivå er landet delt inn i ca. 17 000 vannforekomster. 
Gjennom forvaltning av vannområdene, skal man se på de enkelte 
vannforekomstenes miljøtilstand, påvirkninger og risiko, samt hvilke 
miljømål og tiltak som er nødvendig for å sikre godt vannmiljø. 
Arbeidet ledes av et vannområdeutvalg som skal sørge for lokal 
kunnskap og generere lokale forslag til miljøtiltak (Vannportalen.no).

Det jobbes med forvaltningsplaner for alle vannområdene i hele 
landet som skal godkjennes i perioden 2016-2021. Dette vil få 
konsekvenser for hvordan vi forvalter våre vannforekomster, og 
oppslag som dette i NRK Østlandsendingen 8. desember 2014, vil det 
nok komme flere av, se utdrag neste side.
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Vi må betale milliarder for rent vann

NRK Østlandssendingen 8. desember 2014:

Bilde over: Det er lang vei å gå før vannet i Leira er rent. EU krever at alt vann i 
naturen skal være rent innen 2021. 
Foto: Jon Gimmingsrud/ NRK

Krevende oppgave

Kravet om bedre vannkvalitet kommer i EUs vanndirektiv som 
Norge har forpliktet seg til å følge gjennom EØS-avtalen. Det slår 
fast at alt vann i naturen skal være rent innen 2021.

– Vi må gjøre opp for oss for de menneskeskapte 
forurensingskildene. De må vi ta tak i og gjøre noe med innen 2021. 
Det sier Runar Bålsrud leder for styringsgruppa i vannområdet 
Hurdalsvassdraget og Vorma.

Hele Akershus og Oslo er delt inn i vannområder og alle ligger 
innenfor vannregion Glomma.
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Norske lover og forskrifter som påvirker forvaltningen av vann

Under listes et utvalg av lover og forskrifter som har relevans:

 Ĕ Forurensingsloven (Lov om vern mot forurensing og om avfall) 

 Ĕ Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold) 

 Ĕ Plan- og bygningsloven (Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling)

 Ĕ Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften). 
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål 
som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannforekomstene. Forskriften skal sikre at det utarbeides og 
vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer 
med sikte på å oppfylle miljømålene samt sørge for at det fremskaffes 
nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet (lovdata.no).

 Ĕ Forskrift om konsekvensutredninger
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er 
å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på 
hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres (lovdata.no). 

 Ĕ Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann)

Aktuelle NOU-er og Stortingsmeldinger

I 2010 kom NOU nr. 10, «Tilpassing til eit klima i endring» med 
undertittel «Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til 
konsekvensar av klimaendringane». Denne utredningen har gitt 
viktige føringer videre i klimaarbeidet i Norge, med flere etterfølgende 
NOU-er og Stortingsmeldinger.

I Stortingsmelding 33 «Klimatilpasning i Norge» fra 2012-13 (Meld. 
St.33), sies det at det ved større og mer intense nedbørmengder 
settes store krav til overvannshåndtering i byene, på grunn av 
mange tette flater på veier og plasser. Det gis her konkrete føringer 
direkte til kommunene i forhold til deres ansvar for håndtering av 
overvann. I et eget kapittel forbeholdt overvann, vises det til ulike 
aktuelle tiltak, og det begrunnes gjennom lover og forskrifter som 
nevnt tidligere. Regjeringen mener det er viktig at kommunene aktivt 
bruker de muligheter som plan- og bygningsloven gir, samt teknisk 
forskrift (Tek 10), for å kunne stille krav til god og framtidsrettet 
overvannshåndtering. Vannressursloven gir i §7 også mulighet for 
å sikre infiltrasjon i grunnen i forbindelse med reguleringsplaner og 
bebyggelsesplaner.
 

«Ved større og mer 
intense nedbørmengder 
settes det store krav til 
overvannshåndtering
i byene, på grunn av 
mange tette flater på veier 
og plasser.»

Fra St.Meld. nr. 33
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«Det pekes på viktigheten 
av at vassdrag og trær 
bidrar til hydrologisk 
balanse, de tar unna 
overvann og er viktige 
leveområder for en del 
arter, samt sikrer biologisk 
mangfold.»

Fra NOU 2013:10

Det vises i Meld. St 33 at lovverket i dag har begrensinger i forhold til 
eksisterende bebyggelse, når det gjelder f.eks. å kunne åpne harde 
flater og lede bort vannet til naturlig bekk eller infiltrasjon, samt 
gjenåpning av bekker og elver og etablering av grønne tak. Det pekes 
i den forbindelse på at det bør vurderes nærmere om kommunene 
skal kunne stille krav til overvannshåndtering innenfor eksisterende 
bebyggelse.

I NOU 2013:10 «Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester» 
tas grøntområder i byer og tettsteder opp særskilt, de såkalte urbane 
økosystemene. Det pekes på viktigheten av at vassdrag og trær 
bidrar til hydrologisk balanse, de tar unna overvann og er viktige 
leveområder for en del arter, samt sikrer biologisk mangfold. De er 
også viktige for å gi naturopplevelser i hverdagen, for rekreasjon 
og aktivitet og som viktige arenaer for læring, lokal identitet og 
naturforståelse. I dag bor ca. 80% av Norges befolkning i byer og 
tettsteder (SSB). Det uttrykkes bekymring for utviklingstrekkene i de 
urbane økosystemene, og det vises til at det er stort behov for mer 
kunnskap.

I april i 2014 nedsatte regjeringen i samsvar med forslag fra Meld. 
St. 33, et lovutvalg som bl.a. skal vurdere rammene for å håndtere 
overvann i byer og tettbebyggelser. Formålet med utvalgets utredning 
og forslag skal være at kommunene og andre aktører skal ha 
tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for å kunne håndtere 
overvann i tettbebyggelsen. 

Utvalget leverte sin rapport NOU 2015:16 «Overvann i byer og 
tettsteder – som problem og ressurs» i desember 2015. Utvalget har 
gjennomgått gjeldende lovgivning og rammebetingelser og foreslår 
en pakke av ulike virkemidler for å forebygge skader og samtidig 
utnytte overvann som ressurs.

Vi ser av dette at håndtering av overvann er et viktig 
samfunnsansvar vi må ta på alvor sett i lys av klimautfordringene 
med økende nedbør og temperaturstigninger parallelt med 
økende urbanisering og fortetting.
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Kommunale føringer

«Det viktigste grepet 
vi kan gjøre, er å ta inn 
overvannshåndtering
som en like naturlig del 
av planprosessen som 
etablering av veier og 
annen infrastruktur.»

Fra Strategi for 
overvannshåndtering i 
Oslo 2013–2030 (2013)

Hvilke føringer gir våre største kommuner i forhold til håndtering 
av overvann? I våre tre største bykommuner, er tema knyttet
til åpen overvannshåndtering tatt med i bestemmelser og 
retningslinjer i kommuneplanens arealdel. Både Oslo, Bergen og 
Trondheim beskriver at overvann fortrinnsvis eller i den grad det 
er mulig, skal infiltrere i grunnen og ledes i åpne vannveier. Alle 
byene har bestemmelser knyttet til at elver og bekker ikke skal 
lukkes.

Oslo og Bergen kommune har videre med bestemmelser som 
krever at tilstrekkelig areal for overvannshåndtering skal sikres i 
reguleringsplaner. Begge kommunene har gode og informative 
nettportaler knyttet til temaet.

13 byer i Norge har i en 6-års periode vært med i nettverket 
Fremtidens byer. Denne satsningen kom som en oppfølging av 
klimameldingen i 2007/2008. Arbeidet ble avsluttet høsten 2014. 
Klimatilpasning av våre byer har vært en sentral del av arbeidet. I 
en evaluering av arbeidet i Fremtidens byer som Rambøll har utført, 
slås det fast at arbeidet med klimatilpasning er det nettverket 
som har hatt størst effekt på byenes arbeid. Dette har blant annet 
ført til at kommuner i langt større grad enn tidligere har inkludert 
klimatilpasning i planverket.

Oslo kommune vedtok i 2014 Strategi for overvannshåndtering 2013- 
2030. Strategien skal følges opp med en handlingsplan. Her innledes 
det med å poengtere at det å løse utfordringene krever samarbeid på 
tvers av sektorer og interesser. Det slås fast at kommunen skal sikre at 
klimaendringer og miljøet ivaretas samtidig som de valgte løsningene 
bør gi byen en merverdi. Det er nødvendig å gjøre plass til overvann
i byen. Å tilpasse overvannshåndteringen til mer utfordrende vær, 
krever at vi frigjør oss fra tanken om at alt vann skal ned i rør. Åpne og 
flerfunksjonelle overvannsløsninger må primært velges. Vi må tørre å 
teste ut nye løsninger og vi må lære av løsninger som allerede er bygd 
eller under etablering. Det viktigste grepet vi kan gjøre, er å ta inn 
overvannshåndtering som en like naturlig del av planprosessen som 
etablering av veier og annen infrastruktur.

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2014-2023 (høringsutkast) for Bergen 
kommune, beskriver at avløpssystemet må separeres. En større del 
av overvannet må ledes vekk via flomveier på overflaten. Det betyr 
mer overvann i gatene, ny utforming av veigrøfter og gjenåpning 
av vassdrag. Parker, lekeplasser, idrettsanlegg vil kunne fungere 
som fordrøyningsmagasiner for overvannet. Grønne tak vil bidra 
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Hovedplanen beskriver videre at overvannshåndteringen må være 
en integrert del av areal- og byplanleggingen. Det innebærer at VA-
ingeniørene må sette seg ned med byplanleggerne, 
landskapsarkitektene, vegingeniørene og de kreative nytenkerne 
for å finne gode helhetsløsninger. Politikere, etatsledere og vegeiere 
må vektlegge samarbeid og tverrsektoriell helhetstenking i den 
moderne byen.

til å redusere overvannsmengdene. Kommunedelplan «Blågrønn 
infrastruktur i Bergen» (Grøntmiljøplanen), 2012-2020, høringsutkast, tar 
i beskjeden grad opp temaer knyttet til overvann.

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2013-2024 for Trondheim kommune, 
beskriver at overvann som hovedprinsipp skal forsinkes og fordrøyes 
lokalt før det føres til nedenforliggende overvannssystem (ledninger, 
bekker). Overvannet skal søkes utnyttet som et positivt element 
i bymiljøet, og i den grad det er mulig, tilbakeføres til grunnen 
og vegetasjonen. Dette krever en samordnet arealplanlegging 
der vannet inkluderes i tidlig planfase. Trondheim kommune har 
laget et aktsomhetskart. Kartet er tenkt som et hjelpemiddel for 
saksbehandlere på ulike nivå som jobber med arealplanlegging, 
byggesaksbehandling og ulike prosjekteringoppgaver. Kartet skal gi 
informasjon om det kan forekomme flomfare eller høyt havnivå som 
bør hensyntas ved planlegging og utbygging.

Stavanger kommune gir håndtering av overflatevann liten 
oppmerksomhet både på nettsidene, i kommuneplanen og i Klima- 
og miljøplan 2010-2025. Her er fokuset større på havstigning (0,75 
– 1,2 m er et anslag i dette århundret) og flomveier. Det er gitt krav 
om laveste høyde på kjellergolv på +3,0 m. I notatet «Vann som tema 
i kommuneplanen», påpekes at Stavanger kommune har relativt god 
kapasitet på overvannsnettet, men at det ved fremtidige utbygginger 
må stilles krav til å begrense ytterligere belastning. Det vil være aktuelt 
å vurdere lokal fordøyning eksempelvis gjennom at det settes krav om 
blågrønn faktor. Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en veileder 
for overvannshåndtering: «På lag med regnet» (2013).

Fredrikstad kommune var tidlig ute med Overvannsrammeplan 
fra 2007. Del av planen var utarbeidelse av kart som viser 
hovednedbørfelt. Det ble angitt krav til dokumentasjon og tiltak i 
forbindelse med utbygging innenfor disse feltene. Flere interessante 
påpekninger gjøres i planen, blant annet knyttet til finansiering av 
VA-tjenestene og gebyrsatsene. Vann- og avløpstjenester er 100% 
finansiert gjennom gebyrgrunnlaget. Dammer og andre åpne 
vannveier er ikke omfattet av VA-gebyrene. Rammeplanen påpeker 
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Fellessystem Separatsystem LOH
Lokal overvannshåndtering

Overløpsledning Fellesledning Overløp

Forurensningsutslipp

Fordrøyning åpen/lukket

Vannveg åpen/ lukket
Kloakkrenseanlegg

SpillvannsledningOvervannsledning

Illustrasjon av forskjellige avløpssystemer. Fra Overvannsrammeplan, Fredrikstad kommune (2007)

«Det må sees på som en 
viktig oppgave å utforme 
bestemmelser
(finansiering) som ivaretar 
drift og vedlikehold av 
åpne overvannssystemer, 
veier og parkeringsareal»

Fra Overvanns- 
rammeplan (2007), 
Fredrikstad kommune

at «i og med at åpne systemer for overvannshåndtering blir mer 
og mer vanlig må slike systemer også defineres som kommunale 
overvannssystemer på lik linje med lukkede rørsystemer. Veier og 
parkeringsarealer «abonnerer» ikke på VA-tjenester, og faller derfor 
heller ikke inn under gebyrgrunnlaget for VA. Avrenning fra veier 
og veiarealer bidrar i vesentlig grad til den høye belastningen på 
fellessystemene.»

Det poengteres videre at etterhvert som flere og flere 
overvannsanlegg i kommunen blir utformet med åpne løsninger, 
fordrøyningsbasseng, osv. er det viktig at behov for vedlikehold 
klarlegges og at ansvar for drift og vedlikehold bestemmes.

For å kunne ivareta kravene til disse anleggene, er det en forutsetning 
at vei, vann og avløp (VVA), landskap og bebyggelse planlegges 
samlet. VVA ivaretar prosjektering av tekniske røranlegg og 
fordrøyningsvolumer, landskap ivaretar estetisk utforming og 
grøntarealer, vannveier og åpne vannflater mens bebyggelsesplanene 
ivaretar tomte-interne tiltak (Lokal Overvanns Håndtering – LOH).
Fra Overvannsrammeplan (2007), Fredrikstad kommune.
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Oslo kommune – sentrale dokument:

 Ĕ Kommuneplan – Oslo mot 2030, høringsutkast (kart over 
dreneringslinjer)

 Ĕ Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030 (i tillegg 
handlingsplan som er under arbeid)

 Ĕ Kommunedelplan for blågrønne strukturer

 Ĕ Overvannshåndtering – en veileder til utbygger, 2012

 Ĕ Oslo åpne overvannskatalog, 2013 (eksempeloversikt over 
anlegg i Oslo)

 Ĕ Byøkologisk program 2011-2026

Oslo kommune

Fra bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel:

§ 4.2 Vannforsyning, avløp og overvann (jf. pbl § 11-9 nr.3)

1. Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, dvs. 
gjennom infiltrasjon og fordrøyning i grunnen og åpne vannveier, 
utslipp til resipient, eller på annen måte utnyttet som ressurs, 
slik at vannets naturlige kretsløp overholdes og naturens 
selvrensingsevne utnyttes.

2. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier 
bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot oversvømmelse oppnås.

Retningslinjer:

 Ĕ Overvannshåndtering bør også planlegges som et bruks- og 
opplevelseselement i utearealer.

 Ĕ Oslo kommunes veileder for overvannshåndtering er 
retningsgivende for overvannshåndteringen.

 Ĕ Naturlige flomveier fremkommer på kommunens kart over urbane 
dreneringslinjer.

 Ĕ Oslo kommunes til enhver tid gjeldende norm for Blågrønn 
faktor (BGF), Grønn arealfaktor (GAF) eller tilsvarende metode, er 
retningsgivende for å sikre tilstrekkelige arealer og opparbeiding 
av disse for vannhåndtering og vegetasjon.

§ 6.2 Vann- og vegetasjonskvaliteter ved tiltak (jfr. pbl §§ 11-9 nr. 
3, nr. 5 og nr. 6)

1. Ved regulering og søknad om tiltak skal det, i tillegg til leke- 
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og oppholdsarealer, sikres tilstrekkelig areal for lokal åpen 
overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og vegetasjon.

Retningslinjer:

 Ĕ Oslo kommunes til enhver tid gjeldende norm for Blågrønn 
faktor (BGF), Grønn arealfaktor (GAF) eller tilsvarende metode, er 
retningsgivende for å sikre tilstrekkelige arealer og opparbeiding 
av disse for vannhåndtering og vegetasjon.

 Ĕ Arealer benyttet til BGF/GAF kan også benyttes til andre formål 
som ikke er i konflikt med BGF/GAF (for eksempel leke- og 
oppholdsareal eller uteareal).

 Ĕ Følgende minimumsfaktorer iht. norm for BGF anbefales:

• Prosjekter i indre by (jf. bestemmelsesgrense)/ 
kollektivknutepunkter (som vist på plankartet): 0,7

• Prosjekter i ytre by: 0,8

• Allment tilgjengelige gater og plasser: 0,3.

Illustrasjon veilederen Blågrønn faktor. Veilederen skal sikre tilstrekkelig areal og 
opparbeiding av disse for vannhåndtering og vegetasjon.



Del 1 - Føringer

31

Bergen kommune – sentrale dokument:

 Ĕ Kommuneplanens arealdel 2010-2021

 Ĕ Hovedplan for avløp og vannmiljø 2014-2023, høringsutkast

 Ĕ Retningslinjer for håndtering av overvann i Bergen kommune, 
2005

 Ĕ Kommunedelplan «Blågrønn infrastruktur i Bergen» 
Grøntmiljøplanen, 2012-2020, vedtatt mars 2014.

Bergen kommune

Fra bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel:

18 - Vann, avløp og overvannshåndtering

VA-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner. Rammeplanen skal 
angi prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet 
hovedsystem og dimensjonere samt vise overvannshåndtering og 
flomveier.

Nedbør skal fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i 
åpne vannveier. Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer
for overvannshåndtering, og beskrive hvordan løsningene kan gi nye 
bruksmessige og visuelle kvaliteter til det offentlige rom.
Hjemmel: § 11-9, nr. 3 (Plan- og bygningsloven).

Følgende dokumenter skal legges til grunn for arealplanlegging og 
søknad om tiltak:

 Ĕ Kommunens VA-norm med tilhørende vedlegg

 Ĕ Retningslinjer for overvannshåndtering

 Ĕ Reglement for sanitæranlegg
 
Fra retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune, 
2005:

En fremtidsrettet og bærekraftig overvannshåndtering må baseres 
på å fordrøye og redusere/infiltrere overflateavrenningen ved lokal 
håndtering av overvannet. God overvannshåndtering i urbane strøk
kan oppnås gjennom løsninger som i størst mulig grad opprettholder 

«I Bergen regner det en hel 
etasje – 2,5 meter i året» 

Sitat fra Bergen 
kommunes youtube-film 
om overvannshåndtering 
(2011). 
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den naturlige vannbalanse i området (naturtilstanden). Skånsom 
arealbruk med en hydrologisk orientert arealplanlegging og bruk av et 
sett velfungerende og integrerte håndteringsmetoder, er avgjørende 
for å minimere effekten av menneskelige inngrep på opprinnelig 
hydrologisk situasjon.

Mål for overvannshåndtering i Bergen kommune:

Det skal benyttes løsninger for overvannshåndtering som ikke 
medfører skade på miljø, bygninger og konstruksjoner. Lokal 
overvannshåndtering (LOH) skal benyttes der dette er mulig.

Illustrasjonene viser to av Bergens førende dokumenter for håndtering av 
overvann. Overvannshåndtering er godt forankret i kommunen og alle 
involverte aktører i byutviklingen må tenke helhetlig.



Del 1 - Føringer

33

Illustrasjon fra 
forstudie Fredlybekken, 
Multiconsult AS (2009).

Trondheim kommune – sentrale dokument:

 Ĕ Kommuneplanens arealdel 2012-2024

 Ĕ Hovedplan for avløp og vannmiljø 2013-2024 

 Ĕ Aktsomhetskart for flomfare og havstigning

 Ĕ VA-norm, vedlegg 5: Beregning av overvannsmengde, vedlegg 
13: Krav til innhold i overordnet VA-plan.

Trondheim kommune

Fra bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel:

16. Vann i by

§ 16.1 Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige 
form som mulig. Bekkelukking tillates ikke. Lukkede vannveier bør 
åpnes og restaureres i den grad det er praktisk gjennomførbart.

§ 16.2 I arealplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, 
vegetasjon og overvannshåndtering samordnes. Overvann skal i den 
grad det er mulig tilbakeføres til grunnen og til vegetasjon nærmest 
mulig kilden.

Vann og overvann skal søkes utnyttet som positivt element i bymiljøet. 
Grønne overvannsløsninger i kombinasjon med tradisjonelle 
overvannsløsninger bør vurderes i alle utbygginger.

For alle planforslag med bebyggelse og anlegg skal det utarbeides en 
overordnet vann- og avløpsplan, i henhold til Trondheim kommunes VA- 
norm.

Ved utbygging av mer enn fire boenheter og alle øvrige bygninger 
og anlegg der overordnet VA-plan ikke foreligger, skal vann- og 
avløpsløsninger avklares med kommunen. Ved behov kan overordnet VA-
plan kreves utarbeidet.

17. Flomveier

§ 17.1 Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad 
bevares. Der det er behov skal det avsettes areal for nye flomveier.
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Illustrasjon: Eksempel fra forprosjekt Fredlybekken. Multiconsult AS (2013)

§ 17.2 Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at 
tilstrekkelig sikkerhet oppnås.

Dersom reguleringsplaner eller tiltak etter plan- og bygningsloven 
§20-1 enten berører områder for flomveier kartlagt i aktsomhetskart 
for flomveier, berører en flomvei som ikke er kartlagt, eller vil skape nye 
flomveier som følge av planlagt utbygging, skal konsekvenser kartlegges. 
Plassering av bygninger og anlegg skal sikre at flomveier ivaretas og at 
tilstrekkelig sikkerhet oppnås.

Vurdering av konsekvenser og behov for risikoreduserende tiltak utredes 
etter NVEs retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplanar og 
aktsomhetskart for flomveier i Trondheim kommunes kartløsning.
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Status Oslo, Bergen, Trondheim gjennom 
intervju

Intervju med konstituert direktør Per Kristiansen, 
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
17.12.14

Hvordan vil du beskrive status for lokal/åpen 
overvannshåndtering i din kommune:
Viktig prinsipp er at utbygger har ansvar for å håndtere 
overvann på sin tomt. Det vises til «Strategi for åpen og lokal 
overvannshåndtering» og vedtatt i byøkologisk program for Oslo 
kommune. De aller fleste prosjekt med nye reguleringsplaner er 
basert på lokal og åpen overvannshåndtering. Overvann skal være 
en ressurs for byen og skal ikke forurense vassdragene.

Det jobbes med områdeplaner der det vil skje større utbygginger 
parallelt. De enkelte områdene blir del av en overordnet strategisk 
plan for utbyggingene. Det lages rekkefølgebestemmelser 
blant annet knyttet til terrenginngrep. Det er viktig at 
terrengbehandling på en tomt ikke ødelegger for håndtering av 
overvannet på nabotomtene.

Planrekkefølgen: Kommuneplan viser utbyggingsområde, deretter 
utarbeides områdeplan som følges av en veiledende plan for 
offentlig rom og til slutt utarbeides detaljreguleringsplanen.

Er det pr. i dag (mange/noen) prosjekt under planlegging som 
inkluderer «moderne overvannsløsninger» primært løst over 
bakken?
Ja, det er mange. Eksempler er Ensjøbyen, Deichmannsgate 
(pilotprosjekt med regnbed som skal instrumenteres) og Iladalen 
kommer. VAV (Vann- og avløpsetaten i Oslo) bruker mye tid på å 
formidle til utbyggere hvordan overvannshåndtering best kan 
løses.

Er det pr. i dag (mange/noen) prosjekt under gjennomføring 
som dere kjenner til - i kommunal eller privat regi/evt. annen 
tiltakshaver innenfor din kommune?
Ja, Ensjøbyen m.fl. Kommunen er restriktive for påslipp til 
overvannssystemet og vi blir mer restriktive. Kommunen setter 
også   krav om at trygge flomveier skal kartlegges. Det må (re-)
etableres flomveier gjennom Oslo. Mange gamle flomveier kan 
ha blitt bygd    igjen. Avløpssystemet i Oslo fra 1880-90 tallet 
var ganske robust i flomsituasjoner opprinnelig. Viser i den 
sammenheng til «Overvannshåndtering. En veileder for utbygger».
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Hva ser du som den største hindringen for at denne type 
anlegg bygges?

 Ĕ Økonomi

 Ĕ Plass, areal. Vann og vegetasjon trenger plass.

 Ĕ Kunnskap 

Det trengs gode veiledere til utbyggere for konstruksjoner, 
dimensjonering og drift. Mange prosjekter tenker lite økologisk, er 
veldig stiliserte og har liten variasjon. I Danmark har de mer fokus 
på truede arter, stedegne arter og biologisk mangfold. Det trengs
her også. Det må tenkes at prosjektene skal være bidrag til å gjøre 
byen grønnere. Holdningsendring må til. «Changing our mindset!»  
Det trengs forståelse og kunnskap om de økologiske prosessene 
og geologiske forhold for å skjønne hva som er naturlig på stedet.

Hva er de viktigste suksessfaktorene for at denne type anlegg 
skal bli vellykkede anlegg?

 Ĕ Drift og vedlikehold: Kunnskap om hvordan drifte slike anlegg.

 Ĕ Økonomi til å drifte på en ordentlig måte.

 Ĕ Medvirkning fra beboere: viktig at beboere forstår løsningen. 

 Ĕ Ansvarsforhold må avklares. Bymiljøetaten(BYM) og Vann- og 
avløpsetaten(VAV) har ansvar for hver sin del. BYM er ansvarlig 
for vegetasjonen og parkdriften, mens VAV er ansvarlig for 
vassdragene. Ved f.eks. bekkeåpninger henger dette nært 
sammen og krever koordinering og samkjøring.

 Ĕ Bygge attraktivt. God design og materialbruk.

 Ĕ Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Dette er viktig 
suksessfaktor for det vi har fått til i Oslo kommune.

Hvordan tror du status vil være for denne typen anlegg om 
5-10 år i din kommune?
Om 5-10 år vil vi ha kommet lengre. Som følge av «Strategi for 
overvannshåndtering i Oslo 2013-2030», jobber kommunen med 
en handlingsplan for overvannshåndtering. Handlingsplanen 
vil bli et plandokument med forslag til tiltak og prioriteringer. 
Forhåpentligvis vil denne være politisk behandlet innen 
1.1.2016. Kommunen er i god gjenge i dag og vil stå enda bedre 
rustet om 10 år. Kommunen er moden    i sin tenkning rundt 
håndtering av overvann. Vi er opptatt av at denne tenkningen 
blir innarbeidet hos utbyggere inkl. de prosjekterende: arkitekter, 
landskapsarkitekter og VA-ingeniører. Holdning til vann må endres. 
Det må bli mer vilje til å gi mer plass til vann og vegetasjon. Det 
viktig å avlaste eksisterende avløpssystem for overvann, både 
av hensyn til kapasitet på ledningsnettet og renseanleggene. 
Stormflo i indre Oslofjord kan bli en utfordring i løpet av 30-50 år. 
Mange av vassdragene renner lukket det siste partiet ut i fjorden.
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Intervju med fagdirektør Magnar Sekse, 
Bergen kommune
9.12.14

Hvordan vil du beskrive status for lokal/åpen 
overvannshåndtering i din kommune? Er det pr. i dag (mange/ 
noen) prosjekt under planlegging som inkluderer «moderne 
overvannsløsninger» primært løst over bakken?
Ja, vi har mange prosjekt under planlegging. Eksempel på 
det er områdeplan for Mindemyren der et åpent kanalsystem 
skal gå gjennom området og delvis samle overvann fra åpne 
system. Reguleringsplan for Nygårdstangen – Bygarasjen 
inkluderer et åpent kanalsystem fra Lille Lungegårdsvann til 
Store Lungegårdsvann. Litt lenger frem i tid er det planer for 
Løvstien; en gate som er ment å samle overvann fra vestsiden av 
Bergensdalen og vurdere mulighet for å lede vannet i delvis åpne 
løsninger til Puddefjorden. For Fjellveien opp mot Fjellsiden, er 
det på tilsvarende vis planer for overvannet som inkluderer åpne 
løsninger ned mot Sandviken.

Er det pr. i dag (mange/noen) prosjekt under gjennomføring 
som dere kjenner til - i kommunal eller privat regi/evt. annen 
tiltakshaver innenfor din kommune?
Det vil nok være en del mindre prosjekter som er under 
gjennomføring i privat regi. Eksempler på ferdig bygde anlegg 
er Nordahl Grieg videregående skole og Sædalen skole. 
Damsgårdselven er nylig åpnet. Kommunen stiller krav om at 
VA-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner. Rammeplanen 
skal bl.a. vise overvannshåndtering og flomveier. Planen angir at 
nedbør fortrinnsvis skal gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen 
og i åpne vannveier m.m.

Hva ser du som den største hindringen for at denne typen 
anlegg bygges?

 Ĕ Finansiering (usikkerhet om åpne løsninger kan finansieres 
gjennom avløpsgebyr).

 Ĕ Uavklart ansvarsforhold på driftsside (VA, veg, park).

 Ĕ Nytenkning tar tid – vi er ikke kommet langt nok i modning. 
Ikke akseptert i alle miljø ennå.

 Ĕ Konsekvenser knyttet til åpne løsninger f.eks. åpne vannspeil 
kan gi negative publikumsreaksjoner – blant annet knyttet til 
sikkerhet. Det er viktig at denne type løsninger oppfattes som 
en merverdi for alle og at de utnyttes positivt som visuelle 
element.

 Ĕ De aktuelle LOD-tiltakene vil ofte være mer arealkrevende enn 
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ledningssystem under bakken.

 Ĕ Det er nok slik at skader fra styrtregn/flom fører til handling og 
endringsvillighet (f.eks. København m.fl.)

 Ĕ  Vi må sette av tilstrekkelig areal, volum, reserve.

 Ĕ Vi trenger å få frem gode erfaringer med denne type anlegg 
og systemer. Eksempelvis viste det seg at valgte løsninger i 
Ørestad, Malmø og Augustenborg, fungerte godt ved styrtregn 
i slutten av august 2014.

Hvordan tror du status vil være for denne typen anlegg om 
5-10 år i din kommune?
Jeg håper vi har mange flere! All tenkning rundt klimatilpasning 
tilsier at vi må bygge mer robuste løsninger, planlegge for 
flomveier og bygge større andel åpne overvannsløsninger. Når vi 
ser til utlandet, er dette omforente svar på utfordringer vi fremover 
vil stå overfor. Jeg har positive forventninger til at lovutvalget som 
er satt ned for å se på finansieringsløsninger, vil komme frem til 
gode løsninger som bidrar i riktig retning. 
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Intervju med teknisk sjef Anne Kristine Misund, 
Trondheim kommune (kommunalteknikk)
3.12.14

Hvordan vil du beskrive status for lokal/åpen 
overvannshåndtering i din kommune? Er det pr. i dag (mange/ 
noen) prosjekt under planlegging som inkluderer «moderne 
overvannsløsninger» primært løst over bakken?
Det er nok en del prosjekter under planlegging, eksempelvis åpning 
av Fredlybekken. Trondheim kommune/Forskningsrådet støtter 
Ph.D. om Grønne tak i kaldt klima (NTNU).

Er det pr. i dag (mange/noen) prosjekter under gjennomføring 
som dere kjenner til - i kommunal eller privat regi/evt. annen 
tiltakshaver innenfor din kommune?
Regnbed og åpne overvannsløsninger ved Åsveien barneskole.

Hva ser du som den største hindringen for at denne type anlegg 
bygges?

 Ĕ Arealbehovet i tette bystrøk.

 Ĕ Politiske prioriteringer, interessekonflikter

 Ĕ Nabomotstand.

 Ĕ Økonomi er ikke hinder, antakelig tvert imot.

Hva er de viktigste suksessfaktorene for at denne type anlegg 
skal bli vellykkede anlegg?

 Ĕ Kunnskap

 Ĕ Gode erfaringer fra anlegg som bygges nå.

 Ĕ Politiske prioriteringer

Hvordan tror du status vil være for denne typen anlegg om 5-10 
år i din kommune?
Er i tvil om i hvor stor grad lokale/åpne løsninger vil velges 
fremover. Fordrøyning kreves av kommunen pr. i dag, men 
kommunen lar det være opp til utbygger om dette utføres over eller 
under bakken. Fokuset er nok mer på reparasjon enn forebygging. 
Ingen sterke interesser som går inn for disse anleggene – «moderne 
overvannshåndtering» er i stor grad båret frem av ildsjeler i 
fagmiljøene. Kanskje er det slik at større flommer og skader er 
nødvendig før endringer skjer. Så langt har overvannsnettet   i 
Midtbyen hatt kapasitet til å ta imot den nedbøren som har 
kommet. Kommer det mer intense nedbørmengder, vil det 
bli større utfordringer. Separering av nettet og bygging av 
nye ledningsanlegg med bruk av sikkerhetsfaktor 1,2 har økt 
overvannsnettets kapasitet de senere år.
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Bilder fra noen av befaringene som prosjekt-
gruppa med bidragsytere gjennomførte i løpet 
av 2014 i Oslo og Trondheim.
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Studie av anlegg

Som del av dette forprosjektet, er ti anlegg i Oslo og Trondheim 
undersøkt og evaluert. Dette er anlegg som håndterer overvann 
med vekt på åpne løsninger som bekker, dammer, renner osv. 

Følgende anlegg inngår i studien:

 Ĕ Bjerkedalen park, Oslo

 Ĕ Grorud park, Oslo

 Ĕ Hølaløkka, Oslo

 Ĕ Nansenparken, Oslo

 Ĕ Pilstredet park, Oslo

 Ĕ Tiedemannsparken, Ensjøbyen, Oslo

 Ĕ Brøsetbekken, Trondheim

 Ĕ Byåsen skole, Trondheim

 Ĕ Ilabekken, Trondheim

 Ĕ Utleir Østre, Steindalsbekken, Trondheim

Trondheim og Oslo er de to byene i Norge som har flest anlegg av 
denne typen og som kunne inngå i en evaluering høsten 2014.  Det 
er bygd relativt få anlegg forøvrig i byer og tettsteder her i landet pr. i 
dag. 

Gruppene som befarte anleggene, ble satt sammen så bredt som 
mulig med tiltakshavere, prosjekterende og representanter fra 
driftsansvarlige. Plan - og grunnlagsinformasjon ble hentet inn 
og gjennomgått. Hvert enkelt anlegg er dokumentert med foto, 
evalueringsskjema, plantegning og prinsipptegning – et  «LOD-
skjema».  

LOD-skjemaet er utviklet gjennom prosjektet og viser vannets 
vei gjennom anlegget både via åpne og lukkede løsninger. Et 
LOD-skjema kan på en visuell måte raskt forklare prinsippet for 
vannhåndteringen i et anlegg.

Følgende kriterier ble benyttet i evalueringen:

 Ĕ Hydrologi

 Ĕ Økologi

 Ĕ Opplevelseskvalitet 

 Ĕ Drift
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Bjerkedalen park, situasjonsplan

Illustrasjon: Dronninga Landskap AS 
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«LOD-skjema» Bjerkedalen park
Prinsipptegning for vannets vei gjennom anlegget 

1   Oppstrøms Hovinbekken
2   Kulvert
3   Kum
4   Liten kaskade
5   Overvannsrør fra skole
6   Gangbro
7   Bekk
8   Dam 1 og 2
9   Overvannsrør fra boligområde
10 Steinsatt renne
11 Bekk og våtmark
12 Hoveddam
13 Utløp

1

2

3

4
5

6

7

8

9 10

11

12

13

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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Innløp fra bekk i rør oppstrøms, under 
Refstadveien, ut i Bjerkedalen park.

Åpnet bekk sørover Bjerkedalen 
med naturlikt forløp.

Bekken svinger seg 
naturlikt nedover dalen.

Bro ovenfor kanalen og terskel med 
strupet utløp for liten vannføring.

Bjerkedalen park

Terskler bygget opp av morenestein 
o.l. for å gi naturlig preg. 
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Fra kanalen, midt i parken, 
mellom idrettsplass og paviljong.

Bjerkedalen park

Gangveisystem, D6, går gjennom Bjerkedalen park.

Dammen hvor bekken renner inn. Ved siden 
av ligger det eksisterende overvannsrøret 
som et overløp med steinsetting rundt.

Under: Foto: Studenter NMBU.  Bildet viser hvor bekken ledes inn i rør 
igjen i enden av parken.

Under: Detalj av en renne i 
parken.
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Evalueringsskjema for Bjerkedalen park

PROSJEKTFAKTA 
Prosjektnavn Bjerkedalen park
Geografi/adresse Hovinbekken, Bydel Bjerke (mellom Refstadveien og Nordalveien)
Byggherre Bydel Bjerke sammen med Oslo kommune v/ Bymiljøetaten og Vann- og 

avløpsetaten
Byggeår/ferdigstilt 2012 - 2013
Prosjekttype Bekkeåpning
Myndighetskrav Oslo kommune, byøkologisk program 2011-2026: Mål (delmål 5.3): Oslo 

skal gjenåpne elver og bekker og skape blågrønne korridorer.

Gjenåpnet trasé skal om mulig følge vassdragets historiske løp.
Prosjekterende firma LARK Dronninga Landskap AS i samarbeid med SWECO Norge AS
Prosjekterende firma VA Rosim AS
Entreprenør Steen & Lund AS
Anleggsgartner Steen & Lund AS
Underleverandør
Driftsansvar Steen & Lund AS første 3 år, deretter bydelen
Informanter Rainer Stange, landskapsarkitekt i Dronninga Landskap AS.  

Sidsel Andersen, arkitekt/ planlegger i Groruddalssatsingen 
Bydel Bjerke.

Bakgrunn for prosjektet: 

Bydel Bjerke startet i 2006 et samarbeid med borettslag og organisasjoner i området for å ruste opp 
Økernbråten/ Bjerkedalen park og for å få tilbake vann i den tørrlagte badedammen. Parken ligger i et 
område med stor tetthet og store endringer i befolkningen. Det pågår omfattende byggeaktivitet på 
Økern, noe som vil gi økt press på området. Prosjektet kom i 2007 med i Groruddalssatsingen. I 2008 
fikk bydelen midler fra MD (0,5 mill. for å starte planleggingen av bekkeåpningsprosjektet).

Hovedelementer i overvannsanlegget:

 ◦ Bekkeåpning over en strekning på 300 m
 ◦ Dam ca. 50 m i diameter, badedam på sikt når vannkvaliteten er bedret.
 ◦ Fall på 15 m tas opp av terskler og små fossefall

Bekken skal legge til rette for: 

 ◦ Gytemuligheter for ørret (og bekkerøye), terskler tilrettelagt for naturlig vandring av fisk 
 ◦ Naturlig etablering av arter fra oppstrømsområdene 
 ◦ Bidra til mer egenrensing av overvann 
 ◦ Lek og opplevelse av rennende vann 
 ◦ På sikt etablere badevannskvalitet i den sentrale dammen 
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FELTDATA
Nedbørfelt      36 dekar. Opparbeidet park med store gresskråninger, noe staude- og 

buskfelt, enkelttrær og grupper av trær. Blokk- og villabebyggelse rundt.
Bakgrunn og mål for 
prosjektet hydrologisk 
(beholde grunnvannsnivå, 
begrense flomtopper, 
begrensninger nedstrøms, 
rent visuelt element osv. ?)

Etablere vann som visuelt og miljøskapende element i parken, begrense 
flomtopper og rense vannet gjennom tilgang på luft og sol. Ingen 
spesialtiltak for rensing.

Dimensjonering av 
OV-anlegget (antatte 
vannmengder)

Vanlig vannmengde er 180 l/s (20 l/s i tørkeperioder). Maks. vannmengde 
er 600 l/s, da er det flom.

Åpent eller lukket anlegg 
evt. kombinasjon?

Kombinasjon, «hengende» bekk. Membran i bunnen av bekken sørger for 
at lekkasje unngås. Opprinnelig rør er fremdeles intakt som overløp og tar 
flomtoppene. Både bekk og vann fra opprinnelig overvannsrør renner ut i 
dammen.

Grunnforhold Leire, opprinnelig ravinedal
Avrenningsfaktor (type 
flater i området)

Gress, grus, litt asfalt, plantefelt

Urbaniseringsgrad. Er 
oppstrømssystemer 
naturlig felt, dyrket mark, 
tettbygd osv. 

Området ligger høyt oppe i nedbørfeltet  og det  er hovedsakelig blokk- 
og villabebyggelse rundt parken

EVALUERING  HYDROLOGI
Er vanntilførselen jevn eller 
ujevn, naturlig og/eller 
påvirket urban?

Forholdsvis jevn tilførsel av vann

Omfatter anlegget eksternt 
og/eller internt vann?

Eksternt vann fra Hovinbekken nord for anlegget, pluss internt , 
oppsamlet regnvann fra åpne granittrenner langs gangveiene.

Er taknedløp/takrenner 
frakoblet ledningsnett?

Nei. Taknedløp fra boligene rundt går utvendig, men er ikke 
frakoblet husenes ledningsnett. Her er det et forholdsvis stort ubrukt 
overvannspotensiale.

Grønne tak Nei
Grønne vegger Nei
Tørre fordrøyningsbasseng 
(tørre arealer som fylles opp 
v/intens nedbør)

Nei

Infiltrasjonsbasseng, 
regnbed 
(vegetasjonsdekket 
forsenkning som mottar og 
infiltrerer vann)

Nei

Åpen grøft/
Synkgrøft(pukkmagasin)

Nei

Permeable flater For det meste permeable flater, grusstier, store gressarealer og 
vegetasjonsfelter.

Terskel med strupet 
utløp (hvordan reguleres 
videreført vannmengde ut 
fra anlegget)?

Mange små terskler i bekken, med naturlik utforming (morenestein og 
grovhogd stein). Større strupet utløp i enden av dammen, bekk under 
gangbro og videre ca 30 m før den går inn i rør igjen og blir lukket bekk.
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Renne/kanal Støpte renner i smågatestein langs gangveier. Noen tverrgående renner i 
løs grus/pukk på tvers for å hindre erosjon.

Dam med 
fordrøyningsvolum

Dammen tar imot både vannet fra bekken og overløpet fra den 
eksisterende overvannsledningen under bekken.

Lommevåtmark Nei
Bekkeåpning Ja, stabilt bekkeløp
Renseanlegg (rensedam, 
infiltrasjon, filteranlegg, 
lukket renseanlegg kjemisk/
biologisk).

Nei

Flomvei (åpen eller lukket, 
fungerer denne som 
planlagt)?

Bekken tar imot liten flom, opptil 600 l/sek. Overskytende vannmengde 
går i overløp til eksisterende overvannsrør under bekken. 

Utfordringer i 
vintersituasjon – frost 
(flomveier når anlegget ikke 
fungerer)

Fungerer bra første vinteren (2014)

Inntaksløsning. Hvordan 
samles vann opp når det 
går fra åpent til lukket (i 
rør) system, bekkeinntak, 
kumløsninger osv. 

Innløpet er tydelig markert med en stor murkonstruksjon i rød granitt 
med stor rist

EVALUERING  ØKOLOGI 
Økt biologisk mangfold 
tilsiktet/utilsiktet

Målet med prosjektet var blant annet å sikre biologisk mangfold, og det 
har økt som forventet. Fugler og fisk har etablert seg i området. 

Vekstvilkår for planter Vegetasjon langs bekken er utvalgte vanntolerante arter (busker, 
trær og stauder). Stauder og vegetasjonsmatter langs bekk og 
kanal. Spesielt langs kanalen er vegetasjonsetableringen svak og lite 
vegetasjonsetablering i kokosmatter gir et noe skjemmende uttrykk. 
Dette må følges opp.   

Levevilkår for dyr og 
insekter (fisk/yngel.osv.)

Stryk, kulper og småfosser skaper leveområder for fisk og bunndyr. 
Observerte arter: røye, bekkørret, edelkreps, ender og måker og tallrike 
insektarter. 

Biotopkvalitet forbedret/
forringet?

Biotopkvalitet er forbedret etter bekkeåpningen.

Lokalklima Det er mye vind i parken, bl.a. fordi området er åpent, uten vegetasjon 
som skaper le. Parken ligger sørvendt og har derfor gode solforhold.

Støy/Støv Ikke plagsomt. Noe støy fra biler i nærheten av veien i nord og støyskjerm 
er etablert ved barnehagen. Mulig noe støv fra grusstier om sommeren.

Grønnstruktur (hvordan 
er sammenhengen til 
omgivelsene ivaretatt)?

Tanken med å etablere denne blågrønne strukturen i Bjerkedalen, 
er at den utgjør en etappe av en grønn åre langs Hovinbekken, 
sammenhengende fra marka ned til sjøen. 

Plantebruk (stedegen, 
svarteliste)

Langs breddene er det plantet stedegne, vanntålende trær og busker, 
bl.a. Alnus- , Salix- og Prunusarter. Det er også plantet store mengder 
sverdiris (Iris pseudacorus) og mjødurt (Filipendula ulmaria), også 
stedegne arter.
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EVALUERING  VISUELT INNTRYKK / OPPLEVELSESKVALITET / SOSIAL ARENA
Vannkvalitet 

(klart, uklart, lukt, 
varierende vannstand)

Fysiske, kjemiske og biologiske prosesser fører til at vannkvaliteten 
blir bedre. Sollys, planter og fossefall gir naturlig renseeffekt, og 
vannkvaliteten i bekken skal derfor være bedre her enn der hvor bekken 
ligger i rør. Vannet er ganske klart og vannmengden jevn. Bunnen spesielt 
kanalen er noe grå, eller skjemmet av alger, noe som kan tyde på for mye 
næring.  Vannkvaliteten er påvirket av ureglementert utslipp. Vann- og 
avløpsetaten arbeider med å utbedre dette. For en tid tilbake reagerte 
folk på beskjeden lukt fra vannet. 

Erosjon Lite erosjon
Forsøpling Lite søppel
Materialvalg i bygde 
elementer

Granitt i veikanter, vannrenner (smågatestein) og terskler. Broer i tre og 
stål. Gangveier i rød grus.

Uttrykk permeable flater 
(sedum, plen, grus osv.)

Nesten alle flater er permeable og ser bra ut. Store plenarealer, plantefelt, 
grusganger og plasser. 

Tørrværssituasjon Det er alltid vann i bekken

Romlige kvaliteter Tydelig åpen dalform med bekken som en iøynefallende streng i bunnen. 
Bebyggelsen ligger på et høyere nivå enn det man beveger seg på langs 
bekken. Bebyggelsen er med å forsterke / danne vegger i rommet som 
følger bekken. Rommene mellom blokklamellene har kontakt mot de 
åpne gressarealene langs bekkedraget og integreres dermed visuelt i 
selve parken. Gangveier ligger for det meste på to plan langs begge sider 
av bekken med fire kryssende gangbroer. Man har dermed god visuell 
kontakt med bekken fra flere nivå og vinkler. 

Sosial møteplass Parken har blitt det nye møtestedet i en bydel med få parker og 
plasser. Det skal åpnes kafé i parken som skal invitere til mer opphold. 
Bjerkedalen barnehage benytter området flittig til dagsturer. Beboerne i 
nærområdet bruker parken som gjennomfartsåre eller som turområde. 

Tilgjengelighet T-banestoppet på Vollebekk ligger noen hundre meter unna parken. I 
tillegg kjører buss 60 Vippetangen forbi området.

Alle gangveier er universelt utformet med maks fall 1:20.

Fire broer krysser bekken og henger sammen med Oslo bys turveisystem 
(D6).

Rekreasjonsmuligheter. 
Genereres det aktivitet i 
området (bademulighet, 
sykkeltur, gange, vannlek, 
fiske)?

Området brukes til sykkelturer, fisking, bading og turgåing. Det er 
tilrettelagt for ulike aktiviteter sentralt i området bla. paviljong og 
ballbane samt mulighet for å anlegge skøytebane om vinteren.

Sol- og lysforhold Ligger i sørvendt helling og er dermed svært solrikt. Parken er åpen, uten 
mye høy vegetasjon som skaper skygge. 

Årstidsvariasjoner Trær, busker og blomstrende stauder gir årstidsvariasjoner. Vannet vil 
kunne stige til maks vannstand i flomperioder. Minimumsvannstand 
opprettholdes hele året.



Del 2 - Studie av utvalgte anlegg i Oslo og Trondheim

52

EVALUERING DRIFT 
Årlig driftskostnad Siden anlegget er i etableringsfasen er det fortsatt entreprenør som 

drifter anlegget (i hovedsak vegetasjon og søppelhåndtering). Resterende 
vedlikehold gjøres av bydelen selv. I og med at det var en tørr sommer 
i 2014 måtte det vannes mye. De har brukt rundt 200 000 kroner på 
vanning. I alt har de brukt rundt 300 – 400 000 kroner denne sesongen.

Hvem drifter anlegget og 
hvordan?

Steen og Lund i garantitiden.

Intensjonen er at parken og bekken skal driftes av Bymiljøetaten og Vann- 
og avløpsetaten.

Bydel Bjerke har påtatt seg å drifte paviljongen og aktivitetsplassen. 

Kostnadsdrivende 
enkeltelementer i 
overvannsanlegget (f.eks. 
strømkrevende elementer)

Ikke direkte, men på grunn av feil i kloakksystemet er det en 
millionregning som må fordeles på ulike parter, blant annet Vann- og 
avløpsetaten pluss private som eier de private ledningene. Badedammen 
måtte stenges for bading i 2014 pga. for mye forurensing (kloakk) i 
vannet. Bekkeåpningen avdekker påslipp på den eksisterende ledningen. 

Grad av driftsvennlighet Litt ekstra nå i etableringsfasen i forhold til vegetasjon og økologisk 
balanse.

Forbedrende tiltak 
gjennomført etter at 
anlegget var ferdigstilt

Ja, det jobbes med vannkvalitet

Sikkerhet. Hvilke tiltak 
er utført? Er noe utført i 
ettertid ? (Drukningsfare, 
fallfare, klemfare osv.)

Gjerder og rister ved innløp og utløp 

Hovedutfordringer knyttet 
til drift

Til tider problemer med algevekst, grumsete vann, grått og dødt 
bunnsubstrat.

Etablere/reetablere godt, robust vegetasjonsdekke langs kanalen.

Avklare og involvere de som skal ha driftsansvar etter garantitiden. Finne 
fordeling Bydel Bjerke og Oslo kommune VAV pluss Bymiljøetaten.  
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SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER – ER MÅLET MED PROSJEKTET NÅDD?

Helhetsvurdering hydrologi: Selve bekkeåpningen har vært positiv for lufting og rensing av vannet. 
Kombinert løsning gir utfordringer, her med kloakkutslipp i eksisterende rør. Tilkobling av taknedløp fra 
omkringliggende boliger ville gitt en større hydrologisk og flomdempende effekt.  

Helhetsvurdering økologi: Bekkeåpningen har gitt økt biologisk mangfold, mye liv i bekken og 
i vegetasjonen langs bekken og i parken. Etablering av vegetasjonen langs bekken, spesielt langs 
kanalen, er ikke optimal i dag. Noe reetablering må gjøres.

Helhetsvurdering visuelt inntrykk/opplevelseskvaliteter/sosial arena: Parken har svært gode 
opplevelseskvaliteter og gir mangfoldige rekreasjonsmuligheter. Gangveier på begge sider av bekken 
pluss broene gir flere turrunder for brukerne. Vannet i bekken er litt grumsete og har noe skjemmende 
algevekst, men har ikke stor betydning for helhetsinntrykket. Vannet og bekken oppleves både på 
avstand og på nært hold og har stor positiv effekt på opplevelsen av parken. 

Helhetsvurdering drift: Grøntanlegget både langs bekken og ellers trenger skjøtsel. Selve bekken 
vil etter hvert framstå som en naturlik bekk, og vil trenge trenge lite drift utenom jevnlig ettersyn og 
søppelrensking. Vannkvaliteten må forbedres. 

I første etableringsfase av anlegget vil det bli driftet av entreprenør, deretter er det en utfordring å få 
Bymiljøetaten og Vann- og avløp til å ta over driften av parken i samarbeid med bydelen.

Konklusjon: I hovedsak et vellykket prosjekt etter to vekstsesonger. Ting som som gjenstår å forbedre 
er reparasjoner av kommunale og private kloakkledninger. Vegetasjonen langs bekken, spesielt 
kanalen, trenger mer etableringshjelp for å bli bra. Etter disse utbedringene og etter at bekken har fått 
tid til å etablere seg skikkelig, vil anlegget fremstå både vakkert og funksjonelt. 

BJERKEDALEN PARK: Figur som illustrerer grad av 
måloppnåelse for de fire utvalgte suksesskriteriene.

Hydrologi Økologi

Drift

Opplevelseskvalitet
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Grorud park, situasjonsplan

Illustrasjon: LINK Landskap AS
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1   Alna
2   Vei 
3   Kulvert 
4   Grønn renne
5   Grønn renne (rør under vei) 
6   Liten dam 
7   Lokalt overvann fra vei (rør)
8   Kum 
9   Kjede av renner og terskler som leder vannet til en større dam
10 Dam
11 Sedimentasjonsdam
12 Lokalt overvann (rør) 
13 Dam
14 Terskel 
15 Bro over Trondheimsveien
16 Lokalt overvann (rør)  fra Grorud park
17 Kjede av renner og terskler
18 Større magasin
19 Alna 

1 2

3 4
5

6

7

8

9
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13

14 15
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19

«LOD-skjema» Grorud park
Prinsipptegning for vannets vei gjennom anlegget 

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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Stille vann i overvannskanalen 
før vannfall og trapper.

Under: Trapper for lufting av vannet, sedimentering 
i rolig basseng før utløp i Groruddammen.

Over: Starten på overvannsanlegget fra Grorud 
idrettspark. Foreløpig løsning: Overvannsnett 
tilføres via sandfang før vannet slippes ut i kanal 
mot Groruddammen. Løsningen starter med 
sedimentering.

Kanal med trapper, vannfall og 
stillestående dammer med vegetasjon.

Overvannskanalens 
utløp i Groruddammen.

Grorud park
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Innløp overvann fra RV4 (i sedimentasjonsdammer).

Veivannet går i et 
naturlikt bekkedrag 
ned mot Alna.

Rensedam.
Veivannet fra RV4 
sedimenteres i dam før 
det slippes ut i Alna.

Alna går i kanal under RV4 
og ut i Groruddammen.

Grorud park
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Evalueringsskjema for Grorud park

PROSJEKTFAKTA 
Prosjektnavn Grorud park med Groruddammen som fokus
Geografi/adresse Alna mellom Ammerud og Grorud togstasjon, under Grorud bru til 

Leirfossen
Byggherre Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV)
Byggeår/ferdigstilt Etappevis utbygd, området rundt Groruddammen ferdigstilt 2013
Prosjekttype Park med bekk, restaurering av dam, overvann i kanaler, sedimentasjon/

rensing av veivann 
Myndighetskrav Groruddalsatsinga. Etappe i åpning av Alnaelva.
Prosjekterende firma LARK LINK Landskap AS (hovedkonsulent)

Prosjekterende firma VA Konsulent tekn. anlegg og damkonstruksjon: Multiconsult AS.  
Oslo VAV sterkt inne i planleggingen

Entreprenør Hovedentreprenør: Braathen Landskap AS
Anleggsgartner Braathen Landskap AS
Driftsansvar Oslo kommune, VAV
Informanter LINK Landskap AS, Oslo kommune VAV og BYM (Bymiljøetaten)

Bakgrunn for prosjektet: 

Prosjektet er en del av Groruddalsatsinga -  et samarbeid mellom kommune og stat for 
miljøforbedringer i Groruddalen. Del 2 av fire satsingsområder: Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø 
(Miljøverndepartementet og byrådsavdeling for miljø og samferdsel). Byrådet har bestemt at det 
skal lages en plan for utvikling av Alna miljøpark etter mønster fra kommunedelplanen for Akerselva. 
Målet er å gjenåpne Alna fra marka til fjorden innen 2020. Planarbeidet har tatt utgangspunkt i tre 
hovedtema:

 ◦ Alna i landskapet - den blå-grønne strukturen og mulighetene for rekreasjon
 ◦ Biologisk mangfold og vannkvalitet – «urbant naturvern»
 ◦ Urban utvikling som bygger på mulighetene aktiv bruk av vann gir 

Alna er ryggraden i Groruddalens grønnstruktur og det satses bevisst på nøkkelprosjekter langs 
vassdraget. Prosjektene omfatter elveåpninger, turveier, oppholds- og rekreasjonssoner samt vern 
av biologisk mangfold, stedegen vegetasjon og viktige naturtyper. Grorudparken er en sentral del av 
vassdraget og den strekker seg fra Grorud jernbanestasjon til Ammerud. 

Tilgjengeligheten til vassdraget skal bedres. Arbeidet med Grorudparken er preget av en helhetlig 
tilnærming hvor Grorud sentrumsområde, Grorudveien 3 og 5, idrettsparken, Shoddyfabrikken, Grorud 
amfi, Ammerud amfi og aktivitetsaksen fra Grorud skole til Groruddammen i størst mulig grad er 
koordinert. 

Hovedelementene i overvannsanlegget: 

 ◦ Støpte kanaler og vannfall
 ◦ Sedimentasjonsdammer med terskler
 ◦ Elv og stor dam med regulert utløp
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FELTDATA

Nedbørfelt Ravinedalen som elva ligger i. Mye naturmark, bebyggelse på høydene på 
hver side, veganlegg.

Bakgrunn og mål for 
prosjektet hydrologisk 
(beholde grunnvannsnivå, 
begrense flomtopper, 
begrensninger nedstrøms, 
rent visuelt element osv.)

Restaurere og rense Alna og Groruddammen, tilrettelegge for åpen 
overvannshåndtering fra området Grorud idrettspark. Rense veivann fra 
RV4 og interne boligveier før det renner ned i Alna. 

Tilrettelegging for rekreasjon og bading.

Dimensjonering av 
OV-anlegget (antatte 
vannmengder)
Åpent eller lukket anlegg 
evt. kombinasjon?

Åpent

Grunnforhold Leire. Alna renner i en dyp ravinedal.
Avrenningsfaktor (type 
flater i området)

Naturmark langs elvebreddene, park med store gressarealer sentralt 
rundt Groruddammen.

Urbaniseringsgrad. Er 
oppstrømssystemer 
naturlig felt, dyrket mark, 
tettbygd osv. 

Villastrøk, naturmark, idrettsanlegg, skole, senterbebyggelse.

EVALUERING  HYDROLOGI
Er vanntilførselen jevn eller 
ujevn, naturlig og/eller 
påvirket urban?

Forholdsvis jevn vannstrøm i elva. Vannet strømmer hovedsakelig fritt, 
men kan reguleres ved spesielle vedlikeholdsbehov.  

En pumpe sørger for kontinuerlig vann i overvannsanlegget (kanalene), 
5 l/sek. 

Omfatter anlegget eksternt 
og/eller internt vann?

Eksternt (elva renner gjennom) og internt, overvann fra 
sedimementasjonsdammer oppstrøms fra RV4 og overvannskanal fra 
idrettsanlegg.

Er taknedløp/takrenner 
frakoblet ledningsnett?

I liten grad foreløpig

Grønne tak Nei
Grønne vegger Nei
Tørre fordrøyningsbasseng 
(tørre arealer som fylles opp 
v/intens nedbør)

Nei

Infiltrasjonsbasseng, 
regnbed 
(vegetasjonsdekket 
forsenkning som mottar og 
infiltrerer vann)

Ja. For overvann fra vei, oppstrøms Groruddammen. Veivann går 
via sandfang til åpen nedføringsrenne/bekk som leder vannet til et 
sedimentasjonsbasseng. Utløp til elva skjer via infiltrasjon gjennom 
gangvei med overløp til elva via rør. Ser ut til å fungere som tiltenkt, men 
masser brukt som filter mot gangvei er for grove slik at det har dannet seg 
hull igjennom GS vei. Skal utbedres. I nedføringsrenne/bekk ned fra utløp 
ved RV4 er det brukt en kombinasjon av store steinblokker omfylt med 
rundstein som er for liten. Tydelig erosjon. Bekkeløpet er ikke stabilt da 
det er benyttet for liten stein i kombinasjon med større blokker. 

Åpen grøft/synkgrøft 
(pukkmagasin)

Nei

Permeable flater Ja, store gressarealer, grus i gangveier.
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Terskel med strupet 
utløp (hvordan reguleres 
videreført vannmengde ut 
fra anlegget)?

Ja. Flere små terskler med strupet utløp i sedimentasjonsdammene 
oppstrøms. Groruddammen har en stor demning/mur, hvor man kan 
regulere vannet nedstrøms. Alltid en viss gjennomstrømming i elva. 

Renne/kanal Ja, støpt kanal med terskler og sprang (kaskader). 
Dam med 
fordrøyningsvolum

Ja. Groruddammen

Lukket 
fordrøyningsbasseng 

Nei

Erosjon Ja. Lekkasje i et hjørne i Groruddammen etter at 1 m forurensede 
sedimenter (hovedsakelig fra RV4) ble fjernet. Vannstand ble en meter 
lavere enn vanlig påfølgende sommer på det tørreste. Skal repareres i 
høst/vinter (2014), omfattende arbeid.  

Lommevåtmark Nei
Bekkeåpning Ja, lenge før dette nye prosjektet.
Renseanlegg (rensedam, 
infiltrasjon, filteranlegg, 
lukket renseanlegg kjemisk/
biologisk)

Ja. Groruddammen var svært forurenset fra overvannstilsig fra RV4, ført 
med Alna og sedimentert i dammen. 1m forurenset masse (sedimenter) 
ble gravd opp fra dammen, kjørt delvis til spesialavfall (det verste), resten 
ble lagt som depot/fylling ovenfor dammen og tilplantet med Salix. 
Plantene skal ta til seg forurensingen (etter erfaringer utenlands). Følges 
opp jevnlig, tas prøver. Planen er å fjerne plantemateriale etter ca 5år. 

I tillegg finnes sedimentasjonsdammer i overvannsbekker fra veivann 
RV4. 

Flomvei (åpen eller lukket, 
fungerer denne som 
planlagt)?

Elva har god kapasitet, tar flomtopper..

Utfordringer i 
vintersituasjon – frost 
(flomveier når anlegget ikke 
fungerer)

Ikke meldt som problem

Inntaksløsning. Hvordan 
samles vann opp når det 
går fra åpent til lukket (i 
rør) system, bekkeinntak, 
kumløsninger osv. 

Ikke aktuelt her

EVALUERING  ØKOLOGI 

Økt biologisk mangfold 
tilsiktet/utilsiktet

Ja, ved bedre vannkvalitet 

Vekstvilkår for planter Bra. Naturlik vegetasjon langs elva og sideterrenget. I støpt kanal 
er vekstvilkårene noe dårligere, men det er etablert noe stauder i 
overvannsanlegget ned mot Groruddammen. En pumpe sørger for at det 
alltid sirkulerer litt vann i dette området. 

Levevilkår for dyr og 
insekter (fisk/yngel osv.)

Bra

Biotopkvalitet forbedret/
forringet?

Forbedret pga. bedre vannkvalitet.

Lokalklima Solrikt og lyst i le rundt Groruddammen. 
Støy/støv Ikke spesielt registrert
Grønnstruktur (hvordan 
er sammenhengen til 
omgivelsene ivaretatt)?

En del av sammenhengende grønnstruktur langs Alna i Groruddalen.
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Plantebruk (stedegen, 
svarteliste)

Mest stedegne planter langs elva, noe mer parkmessig i selve 
Grorudparken. 

EVALUERING  Visuelt inntrykk /opplevelseskvalitet /sosial arena 
Vannkvalitet (klart, uklart, 
lukt, varierende vannstand)

Sedimentasjonsdammer har uklart vann, graden varierer med vannstand. 
Sedimentering og algevekst i overvannskanalen gir noe redusert 
opplevelseskvalitet. Blir ekstra synlig i støpt kanal. 

Forsøpling Ikke registret som problem, men det er få søppelkasser i området.
Materialvalg i bygde 
elementer

Granitt, tre, betong

Uttrykk permeable flater 
(sedum, plen, grus osv.)

Store åpne gressbakker ned mot Groruddammen. Grus på gangveiene.

Tørrværssituasjon Lite vann i anlegget til tider. Lekkasje i Groruddammen ble ekstra synlig 
sist sommer med lang tørkeperiode. Vannstanden sank med 1 m. Pumpe 
i overvannsanlegget fra Groruddammen gjør at det alltid går litt vann i 
overvannskanalene med vannfall. Vegetasjonen ser ut til å klare seg. 

Romlige kvaliteter Groruddammen danner bunnen i et stort landskapsrom med gressbakker 
mot øst og naturlig løvtrevegetasjon mot vest. I nord danner rommet 
under broa med RV4 et stort, høyt buet rom med elva i bunnen, kalt 
«katedralen» pga. spesielt god akustikk og lyssetting. Romopplevelsen 
videre langs elva (både oppstrøms og nedstrøms) er tettere med 
stedegen løvtrevegetasjon. Gangveien går langs elva.

Sosial møteplass Ja, opprustningen rundt Groruddammen har gjort den til en viktig sosial 
møteplass for rekreasjon, turgåing, jogging, grilling og bading (hvis 
vannkvaliteten tillater det).

Tilgjengelighet God tilgjengelighet nær offentlig kommunikasjon ved Grorud senter 
(T-bane, tog og buss). Terrengets helning ned mot Groruddammen 
gjør området vanskelig tilgjengelig uten bruk av trapp. Skrå gangveier 
bøter på dette. Ikke universelt utformet etter forskriftene langs hele 
elvestrekningen, kun på deler. 

Rekreasjonsmuligheter. 
Genereres det aktivitet i 
området (bademulighet, 
sykkeltur, gange, vannlek, 
fiske)?

Ja. Turgåing, jogging, lek, bading i dammen, fiske.

Sol- og lysforhold Rommet rundt Groruddammen åpner seg mot sør-øst hvor sola kommer 
inn. En stor lysning. 

Årstidsvariasjoner Ja. Løvfellende vegetasjon, snø og is.  

EVALUERING DRIFT 
Hvem drifter anlegget og 
hvordan?

Entreprenøren har vanlig skjøtselsgaranti av det grønne i 5 år. BYM 
drifter parken forøvrig (generelt vedlikehold, brøyting osv.), bortsett fra 
vanninstallasjonene, som VAV drifter.

Kostnadsdrivende 
enkeltelementer i 
overvanns-anlegget (eks. 
strømkrevende elementer)

Pumpe for sirkulering av overvann i kanalene. Ikke veldig 
kostnadsdrivende.

Grad av driftsvennlighet Parkdrift av gressarealer og buskvegetasjon rundt Groruddammen. 
Forbedrende tiltak 
gjennomført etter at 
anlegget var ferdigstilt

Tetting av lekkasje i Groruddammen er i gang, pr. 2014.
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Sikkerhet. Hvilke tiltak 
er utført? Er noe utført i 
ettertid (drukningsfare, 
fallfare, klemfare osv)?

Ikke spesielt. Dammen er dyp (2,5m), men terrenget skrår, ikke brådypt.

Hovedutfordringer knyttet 
til drift

Sikre god vannkvalitet og hindre lekkasjer. Renske bort greiner, kvist og 
kvast som legger seg i vannløpet. 

Sørge for jevnlig opprensking av sedimenter i sedimentasjonsdammer. 
Gjelder også uønsket sedimentering og algevekst i kanalen, som er viktig 
for opplevelsen av anlegget.

SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER – ER MÅLET MED PROSJEKTET NÅDD?
Helhetsvurdering hydrologi: Bedret vannkvalitet. Pumpe sørger for kontinuerlig sirkulasjon av 
vann i anlegget. Lekkasje i Groruddammen har gitt og gir noen uheldige konsekvenser nedstrøms 
med lite vann og lav vannstand. Reparasjon på gang (2014). Bygde konstruksjoner kan virke noe 
overdimmensjonerte da det er lite naturlig tilsig fra omgivelsene. 

Helhetsvurdering økologi: Økt biologisk mangfold og bedret vannkvalitet. 

Helhetsvurdering visuelt inntrykk/opplevelseskvaliteter/sosial arena: Et flott rekreasjonsområde 
både langs elva og rundt dammen. Lite vann i deler av anlegget reduserer inntrykket noe. Anlegget 
fremstår tydelig som et bygd anlegg med mange konstruksjoner.

Helhetsvurdering drift: Største driftsmessig utfordring er knyttet til vannets kvalitet både 
opplevelsesmessig og sunnhetsmessig i forhold til rensing, og må gis høyere prioritet for å få et 
velfungerende anlegg. Grøntanlegget er godt skjøttet. 

Konklusjon: Anlegget er ambisiøst og har bidratt til et stort løft for Alna-området og brukerne. 
Anlegget er såpass nytt så det trenger tid for å «sette seg» og komme i balanse. Driften i dette 
utfordrende anlegget med flere rensedammer, blir viktig fokus i tiden framover. 

Hydrologi Økologi

Drift

Opplevelseskvalitet

GRORUD PARK: Figur 
som illustrerer grad av 
måloppnåelse for de fire 
utvalgte suksesskriteriene.
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Grorud park rommer både storskala overvannshåndtering og samtidig inneholde detaljer, bl.a. tersklene 
med rennende vann.
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Hølaløkka, situasjonsplan

Illustrasjon: LINK Landskap AS
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1   Nedbørfelt Alna (overvannskilde fra marka)
2   Bekk
3   Bro (kjørbar)/ kulvert
4   Dam
5   Terskel
6   Bekk
7   Rist
8   Tunnel
9   Dam
10 Overvann fra industriområde
11 Steinsatt renne
12 Bekk
13 Dam
14 Våtmark
15 Overvann
16 Kanal
17 Rist
18 Kum
19 Alna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

«LOD-skjema» Hølaløkka
Prinsipptegning for vannets vei gjennom anlegget

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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Over: Alna, Leirfossen og dam.

Over: Dam og innløp ved Leirfossen. Lite 
vannføring kan skyldes delvis tett utløp til elva

Under: Sedimentasjonsdam med lite vann og ny 
sprøytebetong.

Over: Alna, fra Leirfossen til dammen på Hølaløkka. 
Tettet med spørytebetong for å hindre erosjon.

Under: Dammen på Hølaløkka. Naturlik dam. Flott rekreasjonsområde.

Hølaløkka



Del 2 - Studie av utvalgte anlegg i Oslo og Trondheim

67

Innløp i rør videre fra Hølaløkka.

B) Alna Hølaløkka med middels vannføring 8.9.14A) Alna Hølaløkka utløp med lite vannføring 14.10.14

Adkomst og møteplass med benker ved 
vannet, konstruert våtmark til høyre.

Dam til venstre, infiltrasjonsområde 
med konstruert våtmark til høyre.

Hølaløkka
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Evalueringsskjema for Hølaløkka

PROSJEKTFAKTA 
Prosjektnavn Hølaløkka
Geografi/adresse Området mellom Grorudveien og Nordlisvingen ved Grorud 

jernbanestasjon, Oslo.
Byggherre Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten og Friluftsetaten
Byggeår/ferdigstilt 2004
Prosjekttype Elveåpning, kanaler, dam
Myndighetskrav Del av Groruddalsatsingen: å skape et rekreasjonsområde med elveåpning 

og rensing av vannet. Området er regulert til parker, turvei og friområde. I 
et bystyrevedtak fra 1997 vises det til målsetningen om at «Alnavassdraget 
skal sikres som åpent vassdrag i god sammenheng og kontakt med den 
øvrige grønnstrukturen i Groruddalen». Det bes om vurdering av åpning av 
Alna ved bl.a. Hølaløkka, med rapporten «En vandring med vann» fra 2002 
som grunnlag. Hølaløkka ble i 2003 plukket ut som pilotprosjekt for åpning 
og rensing av Alna. 

Prosjekterende firma LARK 13.3 Landskapsarkitekter, nå LINK Landskap AS
Prosjekterende firma VA Atelier Dreiseitl GmbH
Entreprenør Braathen og Thorvaldsen AS
Anleggsgartner Braathen og Thorvaldsen AS
Underleverandør
Driftsansvar Oslo kommune er bestiller. ISS, nå Vaktmesterkompaniet AS, har ansvar for 

det grønne. VAV har ansvar for vannet.
Informanter LINK Landskap AS, Oslo kommune bymiljøetaten
Bakgrunn for prosjektet: 

Utgangspunkt for prosjektet har vært områdets potensial som rekreasjonsareal og som start på den nye 
«livsnerven» i en blå‐grønn struktur i Groruddalen. 13.3 Landskapsarkitekter og Terje Nordeide ved VAV, 
Oslo kommune, laget en mulighetsstudie for åpning av Alna, som ligger til grunn for videre arbeid med 
åpning av elva og tilhørende prosjekter. 

Viktige aspekter ved utformingen har vært å forbedre det delvis sterkt forurensete vassdragets 
selvrensingsevne, med sedimentasjonsdammer og infiltrasjonsområder, samt å gjenskape biologisk og 
økologisk mangfold.

Hovedelementer i overvannsanlegget:

 ◦ Sedimentasjonsdam
 ◦ Hoveddam
 ◦ Terskel
 ◦ Våtmarksområde
 ◦ Overløpsdam
 ◦ Biologisk rensing

Spesielle detaljløsninger:
 ◦ Overløpsterskel (i granitt) gir dammen en stor fordrøyningskapasitet ved større vannføring og 

regnperioder.
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FELTDATA
Nedbørfelt – hvilket 
område blir betjent?

Elva med sideterreng, noe vei/p-plassareal. 

Bakgrunn og mål for 
prosjektet hydrologisk 
(beholde grunnvannsnivå, 
begrense flomtopper, 
begrensninger nedstrøms, 
rent visuelt element osv. ?)

Å avlaste ledningsnettet, rense veivann i biofilter (konstruert våtmark), 
bedre vannkvaliteten og å være et positivt visuelt element.   

Dimensjonering av 
OV-anlegget (antatte 
vannmengder)

Dimensjonert for 800 l/sek. Det går kun 80-100 l/sek da utløpet kun tåler 
100 l/sek.

Åpent eller lukket anlegg 
evt. kombinasjon?

Kombinasjon. Eksisterende rør beholdt fra Leirfossen til utløpet ved 
Hølaløkka.

Grunnforhold Leire

Avrenningsfaktor (type 
flater i området)

Naturområder, skråninger (til dels bratte) ned mot elv og dam. Gressletter, 
asfaltert p-plass og industri.

Urbaniseringsgrad.  Er 
oppstrømssystemer 
naturlig felt, dyrket mark, 
tettbygd osv. 

Tettbygd område. Noe naturområder tilknyttet elva.

EVALUERING  HYDROLOGI
Er vanntilførselen jevn eller 
ujevn, naturlig og/eller 
påvirket urban?

Jevn, kontrollert mengde. På befaringstidspunkt var det mindre vann 
enn vanlig pga. delvis tett utløp ved Leirfossen, øverst i prosjektområdet 
(og antakelig pga. vann tilbakeholdt oppstrøms for vedlikehold av 
Groruddammen). Anlegget er dimensjonert for langt større vannmengder 
og kan derfor virke overdimensjonert. Den lille mengden vann som er 
regulert inn gjør at anlegget ikke vil få den tiltenkte funksjonen. 

Omfatter anlegget eksternt 
og/eller internt vann?

Vann fra Alna. Ikke tilført friskt vann

Er taknedløp/takrenner 
frakoblet ledningsnett?
Grønne tak Nei
Grønne vegger Nei
Tørre fordrøyningsbasseng 
(tørre arealer som fylles 
opp v/intens nedbør)

Ja, infiltrasjonsbassenget (se under)

Infiltrasjonsbasseng, 
regnbed 
(vegetasjonsdekket 
forsenkning som mottar 
og infiltrerer vann)

Ja, infiltrasjonsbasseng og våtmark med spesialoppbygget substrat 
for biologisk rensing av vann fra p-plass. Det virker som om dette 
er overdimensjonert ut i fra de vannmengdene som kommer fra 
parkeringsarealer alene. Ved større vannmengder i bekken vil deler av 
hovedstrømmen til bekken gå via filteret. Dette vil fungere bedre ved at 
det åpnes for mer vann gjennom anlegget.

Åpen grøft/
Synkgrøft(pukkmagasin)

Nei

Permeable flater Ja, gress, vegetasjon, grus og våtmark
Terskel med strupt utløp 
(hvordan reguleres 
videreført vannmengde ut 
fra anlegget)?

Ved overløpsterskel, samt den nederste dammen som fungerer som et 
infiltrasjonsanlegg (en konstruert våtmark).
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Renne/kanal Ja
Dam med 
fordrøyningsvolum

Ja. Flere større og mindre dammer. I nedre del er det laget en terskel som 
gir overløp til infiltrasjon/rensing

Lommevåtmark Ja
Bekkeåpning Ja
Renseanlegg (rensedam, 
infiltrasjon, filteranlegg, 
lukket renseanlegg 
kjemisk/biologisk)

Ja, se infiltrasjonsbasseng/konstruert våtmark.

Flomvei (åpen eller lukket, 
fungerer denne som 
planlagt)?

Ja, dvs. at anlegget har stor kapasitet i det eksisterende lukkede 
overvannsrøret som går delvis under bekken. Dersom det går flomvann 
gjennom området, kan dette føre til oversvømmelser i nedstrøms 
rørsystem som igjen er begrensingen for mengde vann igjennom 
anlegget.

Utfordringer i 
vintersituasjon – frost 
(flomveier når anlegget 
ikke fungerer)

Ingen spesielle, muligens gjenising i trange løp mellom steinblokker ut fra 
sentraldammen.

Inntaksløsning. Hvordan 
samles vann opp når det 
går fra åpent til lukket (i 
rør) system, bekkeinntak, 
kumløsninger osv. 

Kulvert med rist fra Leirfossen, delt til bekkeåpning Hølaløkka og 
eksisterende overvannsledning. Ved utløpet av Hølaløkka samles 
vannet fra åpnet bekk og dam og det biologiske filteranlegget gjennom 
en slukrist inn i eksisterende overvannsledning. Rist ut fra Leirfossen 
var tett på befaringstidspunktet. Det virker som en unødvendig 
sårbar konstruksjon. Det burde vært en løsning for å fange greiner før 
reguleringen.

EVALUERING ØKOLOGI
Økt biologisk mangfold 
tilsiktet/utilsiktet

Bekken og omgivelsene er i hovedsak gitt et naturlikt uttrykk og bidrar 
dermed til økt biologisk mangfold.

Vekstvilkår for planter Vegetasjonen rundt dammen har gode vekstbetingelser og har blitt 
frodig og til dels svært høy. Det er en del uønskede arter i infiltrasjons/ 
våtmarksområdet.

Levevilkår for dyr og 
insekter (fisk/yngel osv.)

Bekkeåpningen har bidratt til bedret vannkvalitet og bedre forhold for dyr 
og planter, eksempelvis er det fisk og ender i vannet.

Biotopkvalitet forbedret/
forringet?

Forbedret

Lokalklima Området med dam og rensefilter er lunt og vindstille med gode solforhold. 
Bekken starter inne i den vegetasjonsrike skogen.

Støy/Støv Grorudveien går rundt området, men det fremstår som relativt stille. Noe 
støvreduksjon gjennom opptak i bladverk/vegetasjon.

Grønnstruktur (hvordan 
er sammenhengen til 
omgivelsene ivaretatt)?

Parkanlegget er del av et større vannanlegg som strekker seg fra 
litt nord-vest for Grorudparken til Hølaløkka. Områdene har en 
overordnet sammenhengende plan, etappevis utbygd over ca. 10 år.  
Åpningen av Alna har som målsetting å være og har blitt en viktig og 
sammenhengende blågrønn struktur i Grorudsatsningen.

Plantebruk (stedegen, 
svarteliste)

Det er blitt brukt lokale planter i frøblandingen som ble plantet i området. 
Eksempel på arter er sverdlilje, kjempepiggknopp, strutseving, kurvpil. Det 
er registrert 81 karplantearter som har etablert seg i området. Uønskede 
oppslag av lupin, canadagullris og russekål(svartelistet) i naturenga.

EVALUERING Visuelt inntrykk / opplevelseskvalitet / sosial arena
Vannkvalitet (klart, 
uklart, lukt, varierende 
vannstand)

Vannkvaliteten har forbedret seg siden prosjektet ble ferdigstilt. Det er 
ikke anbefalt å bade i vannet til tross for at det fremstår som klart og 
luktfritt. Det har tidvis vært oppblomstring av gulgrønnalgen Tribonema.
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Erosjon Det var problemer med erosjon i sedimentasjonsdammen og i elva der 
hvor den gjør en 90-graders sving. Det ble gjort erosjonssikrende tiltak 
som plastring med leire ved anlegging av prosjektet. Erosjonsproblemene 
har ført til at de senere måtte støpe med sprøytebetong i bunn og vegger 
av sedimentasjonsdam og elv langs p-plass. 

Forsøpling Kvister, greiner o.l. gjør utløpet til elva delvis tett. Området for øvrig 
fremstår som ryddig og velholdt. Lokalbefolkningen setter stor pris på og 
har også passet på området. Det er likevel et ønske om flere søppelkasser 
i anlegget ifølge en undersøkelse gjennomført av NINA (Norsk institutt for 
naturforskning).

Materialvalg i bygde 
elementer

Iddefjordgranitt, cortenstål, tredekke av furu. Prosjektet er utført i robuste 
materialer for å gi anlegget en lang levetid. God håndtering av detaljer.

Uttrykk permeable flater 
(sedum, plen, grus osv.)

Plenen i sørenden av anlegget samt grus er permeable flater i tillegg til 
naturområdene.

Tørrværssituasjon Det er alltid vann i anlegget. Det er riktignok deler av anlegget som ligger 
tørt til tider. Disse områdene er konstruert for å tåle dette.

I anleggsperioden for Leirfossen nord i prosjektområdet, noen år etter 
anlegging av Hølaløkka, ble vannet stoppet. Dermed ble vegetasjonen 
i den konstruerte våtmarken/ rensefilteret for tørt, og dette førte til 
en del plantedød. Ved befaring i oktober 2014 var det spesielt lite og 
stillestående vann i elva både ved innløpet og utløpet. Våtmarksområdet 
var også lite fuktig. 

Romlige kvaliteter Selve elvelandskapet er et forholdsvis trangt rom med bratte skråninger 
som danner vegger, spesielt på vestsiden av elva. Mot p-plass og industri 
i øst og sør danner en cortenstålpergola en vegg i elvas rom. Området 
utvides ved dammen og våtmarken til et stort, åpent, lyst og frodig rom.

Sosial møteplass Ved dammen er det spesielt tilrettelagt med plassdannelse og 
sittemuligheter. 

Tilgjengelighet Anlegget ligger nært vei og forholdsvis nært offentlig kommunikasjon 
(buss, tog og bane). Fra nedre deler av dammen og oppover langs bekken 
er det lagt inn sprang i dekket, delvis over åpent vann, noe som gir 
begrenset tilgjengelighet for mange brukergrupper. 

Rekreasjonsmuligheter. 
Genereres det aktivitet i 
området (bademulighet, 
sykkeltur, gange, vannlek, 
fiske)?

Området har blitt brukt til bading, men dette er ikke anbefalt. Soling og lek 
skjer ofte og området er attraktivt som turområde og møtested.

Sol- og lysforhold Gode lysforhold i det åpne rommet
Årstidsvariasjoner Variert vegetasjon

EVALUERING DRIFT
Årlig driftskostnad Den faste driften er slått av tørrbakkeeng, grasbakke og plen, skjøtsel 

av busker og slyngplanter, vårrengjøring av hele anlegget, renhold 
på gressarealer før hver klipping og tømming av avfallsbeholder. 
Beskrivelsene for dette er hentet fra NS 3420. Årlig pris for dette er ca.  
25 000 kr. 

Hvem drifter anlegget? Omorganisering i Oslo kommune fra 2010: Kommunen er bestiller. ISS, nå 
Vaktmesterkompaniet AS, har det grønne. VAV ansvarlig for vannet.

Kostnadsdrivende 
enkeltelementer i 
overvannsanlegget (f.eks. 
strømkrevende elementer)
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Grad av driftsvennlighet Relativt driftsvennlig, med naturpreget vegetasjon. Har hatt fokus på 
slåtteng og fjerning av svartelistede arter.

Hvordan driftes anlegget? Ved jevne mellomrom har våtmarksområdet ved Stasjonsveien blitt slått 
for å hindre etablering av lignoser. Det har vært litt problemer med at det 
har vært mye grønske/ alger i vannet til tider.  Dette renskes opp med 
ujevne mellomrom.

Forbedrende tiltak 
gjennomført etter at 
anlegget var ferdigstilt

Høsten 2012 var det en stor lekkasje fra elva som skapte synkehull i 
p-plassen nord for anlegget. Plastring av sedimentasjonsdam med betong 
i 2013 pga. sprekker og erosjon i opprinnelig dam og elv, spesielt ved der 
elva gjør en 90-graders sving. 

Sikkerhet. Hvilke tiltak 
er utført? Er noe utført i 
ettertid ? (Drukningsfare, 
fallfare, klemfare osv.)

Det er ingen spesielle kostnadsdrivende enkeltelementer. Ikke gjort noe 
spesielt ift. sikkerthet.

Hovedutfordringer knyttet 
til drift

Driftsanvar er delt mellom parkforvaltningen (det grønne) og Vann- og 
avløpsetaten (det blå). Hovedutfordringene ved grøntanlegget er at 
lupiner har etablert seg i tørrbakkeenga, ugrashåndtering i grusarealene 
og dårlig etablert buskfelt. Vegetasjonen i den konstruerte våtmarka har 
blitt ensartet og veldig stor og det trengs opprensking både av vegetasjon 
og antakelig også sedimentasjon.

Drift av vannanlegget henger sammen med drift oppover hele Alna. 
Jevnlig opprensking av kvist og kvast samt fjerning av algeoppblomstring 
må gjøres ofte, men virker til tider litt forsømt. Store reparasjoner o.l. 
oppstrøms gjøres ved å holde igjen vannet i demning øverst i Alna i 
perioder. Dette påvirker vannføring gjennom hele elveløpet. 

Det påpekes både fra entreprenør og prosjekterende at vedlikeholdet bør 
bli bedre.
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SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER – ER MÅLET MED PROSJEKTET NÅDD?
Helhetsvurdering hydrologi: Anlegget er dimensjonert for ti ganger mer vann enn det som slippes 
ut. Det er begrenset kapasitet ved utløpet (inn i ny kulvert) nedstrøms. Den maksimale vannmengden 
i anlegget blir strupet pga. dette. Til tider kommer det veldig lite vann i elva nedenfor Leirfossen. 
Anlegget er preget av dette. Ujevn og til dels liten vannføring har ført til oppsprekking og erosjon 
av opprinnelig leirtetting. Tiltak med sprøytebetong måtte gjøres. Lite vannføring har også negative 
konsekvenser på vegetasjonen i den konstruerte våtmarka. Vannspeilet/ dammen har ikke lidd spesielt 
under dette. Våtmark virker noe overdimensjonert i forhold til mengden vann som skal renses. 

Helhetsvurdering økologi: Anlegget har naturlikt preg og har en økt betydning som biotop. 
Renseeffekten og fordrøyningseffekten fra veivannet inn i den konstruerte våtmarken er sannsynligvis 
god, uten at man har noen måleresultater som viser dette. 

Helhetsvurdering visuelt inntrykk/opplevelseskvaliteter/sosial arena: Godt formgrep og design gir 
anlegget karakter. Anlegget er svært populært og ser frodig og flott ut rundt dammen. Tiltakene med 
sprøytebetong langs elv og sedimentasjonsdam blir uheldig eksponert når det er lav vannstand. Valg 
av løsninger med sprang i dekket og trappetrinn ved nedre deler, gjør anlegget mindre tilgjengelig for 
mange brukergrupper.

Helhetsvurdering drift: Innløpsterskel nedstrøms fossen er sårbar mht. tetting og krever hyppig 
ettersyn. Grøntanlegget rundt vannanlegget er godt drevet, med unntak av infiltrasjonsdammen/
konstruert våtmark. Vannanlegget bør ettersees mer og det bør renskes opp i rister ved innløp slik at 
vannføringen blir bedre. Det bør sikres en minstevannføring. 

Konklusjon: Dette er et pilotprosjekt som bruker økologiske prinsipper for å fordrøye og rense vann. 
Med utgangspunkt i målsetningen er prosjektet vellykket og ofte brukt som referanse til lignende 
prosjekter. Vannkvaliteten er blitt bedre men det anbefales ikke å bade i området. Sett i sammenheng 
med opprustningen av resten av elveløpet, er forholdene for biologisk mangfold forbedret. 

Hydrologi Økologi

Drift

Opplevelseskvalitet

HØLALØKKA: Figur som illustrerer grad av 
måloppnåelse for de fire utvalgte suksesskriteriene.
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Nansenparken, situasjonsplan

s e n t r a l p a r k e n  f o r n e b u b e a r b e i d e t  p l a n k o n s e p t  6 . 1 0 . 2 0 0 4        M  =  1 : 1 0 0 0Illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim AS
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0   Fontene og renne
1   Fordrøyning/ sandfang
2   Rør, overvann fra vei 
3   Bro (kjørbar) - ikke kulvert
4   Våtmark
5   Overvann fra boligområde
6   Terskel
7   Rør, overvann
8   Grønne renner
9   Fordrøyning/ sandfang
10 Våtmark (sirkulasjonsdam)
11 Rør fra dam til fontene
12 Dam 1
13 Dam 2
14 Pumpe fra dam og fra grunnvann (i tilfelle tørke)
15 Våtmark
16 Infiltrasjon til grunnvann (grunnvann gjenoppfylling)
17 Utløp til fjorden

1
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4
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9
10

11
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«LOD-skjema» Nansenparken
Prinsipptegning for vannets vei gjennom anlegget

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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Over: Renna går over i en kanal med en stramt 
utformet side mot gangveien og en mykere, naturlig 
avslutning mot den grønne parken på utsiden. Kanal 
med terskler. Daglig ettersyn og rensing kreves for å 
beholde den fine, jevne vannfilmen over terskelen.

Over: Innløp via kunstnerisk utformet renne fra 
det gamle flytårnet på Fornebu. Vannet sirkulerer 
kontinuerlig vha. pumpe fra dammen.

Over: Det er lagt inn små, tverrgående terskler, for 
å få mer bevegelse og luft i vannet samt fin visuell 
effekt.

Gresskledt rensefilter for veivann fra 
ringveien rundt Nansenparken.

Vannet renner videre som en meandrerende 
bekk mot sentraldammen. Bildet illustrerer 
hvilke kvaliteter vann kan gi til et grønt 
gangstrøk.

Nansenparken
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Åpne biofilter for sedimentering og rensing av 
overvann. Vannsprut tilfører oksygen i vannet.

Konstruert våtmark, Froskeparken og Salamanderdammen sør for Sentraldammen. Foto: Studenter NMBU

Over: Gressrenner (swale/ vadi), fanger overvann 
i parken og leder vannet ned til dammen. 
Betongklopper slipper vannet frem under 
gangveiene. Et nesten usynlig, men svært effektivt 
LOD-tiltak i parken. 

Renset vann fra biofiltrene renner ut i 
Sentraldammen ved Festplassen. Der finnes 
også et teknisk hus for instrumentering av 
rensesystemet og pumpe for sirkulasjon.

Nansenparken
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Evalueringsskjema for Nansenparken 

PROSJEKTFAKTA 
Prosjektnavn Nansenparken
Geografi/adresse Fornebu, Bærum kommune
Byggherre Statsbygg 
Byggeår/ferdigstilt 2008
Prosjekttype Parkanlegg med åpen overvannshåndtering
Myndighetskrav Regulert grøntområde etter nedlagt flyplass
Prosjekterende firma LARK Bjørbekk & Lindheim AS
Prosjekterende firma VA Norconsult AS og Atelier Dreiseitl GmbH
Entreprenør Skanska AB
Anleggsgartner Steen og Lund AS 
Underleverandør

Driftsansvar Obos bestiller, Steen & Lund AS utfører
Informanter Bjørbekk & Lindheim AS, Steen & Lund AS, Johan Steffensen

Bakgrunn for prosjektet: 

Hovedflyplassen på Fornebu ble nedlagt i 1998. I kommunedelplanen var området regulert til 
grøntområde. Det ble utlyst en konkurranse om utforming av parken i 97/98. Det finske teamet Helin 
og Sitonen vant. Deres forslag gikk ut på å etablere en sentralpark med grønne «armer» ut til hver bukt. 
Denne konkurransen ble utgangspunktet for videre formgivning. Videre var det opp til myndighet og 
tomteutbygger å bestemme hvordan den endelig utformingen skulle bli. Statsbygg og Oslo kommune 
som grunneier solgte ut tomtene. 

Hovedelementene i overvannsanlegget: 

Sentraldammen fungerer som fordrøyningsdam. Det ble brukt grunnvann til å fylle opp dammen. Fra 
det gamle kontrolltårnet til flyplassen går det en åpen vannrenne ned til dammen og det blir pumpet 
vann fra Sentraldammen slik at det alltid er vann i renna. Det blir også tilført vann i en renne hele veien 
ned mot Sentraldammen fra drenering av ringveien rundt parken. Nedenfor dammen er det en grøft/
swale som tar av for flomtopper som fyller opp dammen. Videre renner vannet som ikke blir infiltrert i 
grunnen her, ned i en åpen våtmark som var der opprinnelig. Overskuddsvann fra våtmarken (eller vann 
som ikke blir infiltrert på veien) renner til slutt ut i fjorden. 

Spesielle detaljløsninger: 

Det er etablert tre vegetasjonsbed som skal rense vannet mest mulig før det renner ned i 
Sentraldammen. Disse består av sandholdige masser og var derfor vanskelige å få til å gro godt til i 
etableringsfasen. Siden dammen har et strupet utløp som bare har vannføring ved flomtopper eller 
mye nedbør, vil anlegget fremstå forskjellig gjennom året og ut i fra nedbørmengde. 
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FELTDATA
Nedbørfelt – hvilket 
område blir betjent?

Nedbørfeltet er lokalt innenfor ringveien. 

Bakgrunn og mål for 
prosjektet hydrologisk 
(beholde grunnvannsnivå, 
begrense flomtopper, 
begrensninger nedstrøms, 
rent visuelt element osv. ?)

Et ønske om å drive faget videre med åpne løsninger som et positivt 
element. Å få til gode åpne løsninger samtidig som en renser veivannet. 
Statsbygg gjorde derfor Nansenparken til et pilotprosjekt. Anlegget 
reduserer avrenning ut i fjorden med opp til 90 %. 

Et grunnleggende premiss var god vannbalanse i forhold til eksisterende 
våtmark og fuglereservat. 

Dimensjonering av 
OV-anlegget (antatte 
vannmengder)

Underdimensjonert OV-anlegg i bakken, kun 200 mm rør tvinger 
mesteparten av overvannet til åpne systemer. Noe av vannet blir derfor 
drenert ut i grøntdragene hvor det infiltreres i grunnen. 

Åpent eller lukket anlegg 
evt. kombinasjon?

En kombinasjon. Hoveddelen av vannet går i åpne løsninger, men noe av 
vannet går i lukkede systemer som blir renset i dagen før det fortsetter ut i 
fjorden. Dette gjelder i hovedsak veivann. 

Grunnforhold Vekslende, noe fjell med leire i mellom. Mye av massene etter flyplassen 
var sprengsteinsmasser, som er veldig drenerende. 

Avrenningsfaktor (type 
flater i området)

Primært grønne flater. 95 % grønne flater. 5‐10 % harde flater i parken. 

Urbaniseringsgrad. Er 
oppstrømssystemer 
naturlig felt, dyrket mark, 
tettbygd osv. 

Ikke stort oppstrømsfelt. Områder rundt som er ubebygde i dag, vil etter 
hvert bygges ut med høy urbaniseringsgrad. Er beregnet inn i prosjektet.

EVALUERING  HYDROLOGI
Er vanntilførselen jevn eller 
ujevn, naturlig og/eller 
påvirket urban?

Varierer noe, men en pumpe som sirkulerer vannet fra Sentraldammen 
opp i renna sørger for kontinuerlig vannstrøm. I tørkeperioder tas det 
vann fra et grunnvannsreservoar til formålet. Kapasitet 10 l/sek. Ved videre 
utbygging i området vil det ledes mer vann til parken ved at permeable 
flater blir til tette flater som igjen gir økt avrenning.

Omfatter anlegget eksternt 
og/eller internt vann?

Intern vanntilføring. Pumper sørger for sirkulasjon. 

Er taknedløp/takrenner 
frakoblet ledningsnett?

Ikke bygget enda, men planlagt på kommende bebyggelse rundt. 
Takvannet skal føres på overflaten, dvs. ikke tilkobles overvannsnettet.

Grønne tak Nei, ikke foreløpig

Grønne vegger Nei

Tørre fordrøyningsbasseng 
(tørre arealer som fylles 
opp v/intens nedbør)

Ja, flere steder i parken. Infiltrasjonen ser ut til å fungere som planlagt. 

Infiltrasjonsbasseng, 
regnbed 
(vegetasjonsdekket 
forsenkning som mottar 
og infiltrerer vann)

Ja, rensefelt for veivann. Sandfiltre med gress som vegetasjon. Vann fra 
dam pumpes opp til et sandfilter. De har hatt problemer med for stor 
hastighet igjennom filter. Vanskelig å vurdere effekten av rensingen, men 
ser ut til å fungere som planlagt.

Åpen grøft/
Synkgrøft(pukkmagasin)

Ja, i hele parken (svales)

Permeable flater Stort sett, men ikke i faste dekker

Terskel med strupet 
utløp (hvordan reguleres 
videreført vannmengde ut 
fra anlegget)?

Ja, terskler med strupet utløp
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Renne/kanal Ja

Dam med 
fordrøyningsvolum

Ja, Sentraldammen 

Lommevåtmark Ja, sør for Sentraldammen

Bekkeåpning Nei

Renseanlegg (rensedam, 
infiltrasjon, filteranlegg, 
lukket renseanlegg 
kjemisk/biologisk)

Åpne biofiltre for sedimentering og rensing. Lukket mekanisk rensing i 
pumpehuset som pumper vann opp i anlegget (rennene). 

Flomvei (åpen eller lukket, 
fungerer denne som 
planlagt)?

Åpne, fungerer som planlagt

Utfordringer i 
vintersituasjon – frost 
(flomveier når anlegget 
ikke fungerer)

Ikke som de har erfart. Biofiltre fungerer ikke på vinteren. Må bygges opp 
ny biologisk kultur hver vår, tar 3-4 uker.

Inntaksløsning. Hvordan 
samles vann opp når det 
går fra åpent til lukket (i 
rør) system, bekkeinntak, 
kumløsninger osv. 

Ikke aktuelt, åpent hele veien ut i Oslofjorden. 

EVALUERING ØKOLOGI
Økt biologisk mangfold 
tilsiktet/utilsiktet

Ja, fra å være Norges største flyplass til å bli en stor park som knytter 
grøntdragene i området sammen har dette økt betraktelig. Dette var 
tilsiktet.

Vekstvilkår for planter Generelt gode. Stort renseprosjekt etter flyplassen (avisningskjemikalier 
fra flyplassdriften i grunnen har vært den største utfordringen).

Trær (Salix) som står i kontakt med sedimentasjonsfeltene for veivann fra 
ringveien, har tydelig bedre vekst enn trær i samme rekke som ikke når tak 
i dette filteret (se bilde).

Levevilkår for dyr og 
insekter (fisk/yngel osv.)

Ikke fisk, men mye salamander. Gode levevilkår for dyr. 

Biotopkvalitet forbedret/
forringet?

Forbedret

Lokalklima Forbedret i forhold til hva det var da det var flyplass. Vegetasjon og 
ettehvert bebyggelse gjør området mindre vindutsatt. 

Støy/Støv Mindre enn da Fornebu var flyplass
Grønnstruktur (hvordan 
er sammenhengen til 
omgivelsene ivaretatt)?

Forbedret – i høyeste grad. Laget forbindelseslinjer ut til eksisterende 
strukturer. 

Plantebruk (stedegen, 
svarteliste)

Det er brukt noen arter som nå er svartelistet. «Naturlike» planter benyttet. 
Innkjøpt, en blanding mellom stedegne og importerte. Ikke lokalprodusert 
plantemateriale. Det var en gang planer om å innhente frø fra lokale 
frøkilder, men det ble ikke gjort. 
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EVALUERING  Visuelt inntrykk /opplevelseskvalitet /sosial arena
Vannkvalitet (klart, 
uklart, lukt, varierende 
vannstand)

Klart vann, men til tider mye alger i bunn. Varierer med årstid og nedbør. 

Erosjon Ikke vært noe problem
Forsøpling Ja, til dels, men oppfattes ikke som et stort problem. Mindre forsøpling her 

enn i offentlige parker. 
Materialvalg i bygde 
elementer

Kebony benyttet til alle tredekker. Gjenbruk av asfalt under nye 
asfaltdekker (som øker holdbarheten). Stedlig produsert jord, med 
kloakkslam for å sikre næringsrik jord. Dette med stedlig produserte 
masser har også begrenset inn- og utkjøring. Ellers er det mye betong og 
kinesisk granitt i anlegget. Robust, gjennomgående, enkel og tiltalende 
materialbruk.

Uttrykk permeable flater 
(sedum, plen, grus osv.)

Gress og vegetasjon. Fuger i granittdekkene og drenerende masser 
under. Ut over dette er de faste dekkene ikke-permeable.  Varierte og fint 
sammensatte vegetasjonsgrupper av trær, busker og stauder.

Tørrværssituasjon Det er alltid vann i bevegelse i anlegget i sommerhalvåret pga. pumpe 
som sirkulerer vannet. Vannet stenges ned 31. oktober.

Romlige kvaliteter Nansenparken er preget av store og åpne arealer. Terrenget er formet noe 
siden det var flyplass. Dammen sentralt i parken ligger forsenket, romlig 
uttrykk som en skål med utløp videre sørover i en liten dalforsenkning mot 
fjorden. Åpenhet gjør at området føles trygt. 

Sosial møteplass Parken blir mye brukt. Det er masse folk her særlig i helgene, rekreasjon 
og turgåing, jogging. Parken har blitt et svært populært sted for 
rulleskiløpere. Scene/amfi gir mulighet for arrangementer. Rause 
gressareal gir varierte bruksmuligheter.

Tilgjengelighet Parken er privat (eies av Fornebu Boligspar/ OBOS), men er åpen for 
allmenheten. Tilgjengelig med buss og bil, til fots og med sykkel. Parken er 
universelt utformet.

Rekreasjonsmuligheter. 
Genereres det aktivitet i 
området (bademulighet, 
sykkeltur, gange, vannlek, 
fiske)?

Ja, alt, selv om bading i utgangspunktet ikke var tiltenkt. 

Sol- og lysforhold Gode

Årstidsvariasjoner Løvfellende vegetasjon sørger for årtidsvariasjoner. Vannet som sirkulerer i 
kanal og dam skrus av om vinteren.
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EVALUERING DRIFT
Hvem drifter anlegget og 
hvordan?

Steen & Lund AS drifter både grøntanlegget og vannanlegget, 4 års avtale 
med Fornebu utvikling.

Drift består i gressklipping tre dager per uke i vekstsesongen. 3-4 personer 
drifter anlegget. Det gjødsles sparsomt for å hindre algevekst. For intens 
gjødsling fører til stor næringsavrenning til vannelementene og stor 
algeoppblomstring. Omlegging av klippemetode langs kanalen har 
forbedret algeproblemet da de sluttet å klippe i et 50 cm bredt belte ved 
vannet. Det er daglig tilsyn hele året og algefjerning med håv nesten 
daglig i juni og juli. Algene legges over på gresset.  Vannrenna spyles to 
ganger hver sesong. Festplassen vaskes, vaskevann samles opp, men går 
ikke i dammen. Vinterstid omfatter vedlikeholdet i hovedsak brøyting og 
beskjæring.

Kostnadsdrivende 
enkeltelementer i 
overvannsanlegget (f.eks. 
strømkrevende elementer)

De første årene var det store kostnader knyttet til å fjerne algevekst. 

Pumpene som sørger for sirkulering av vannet, kan oppfattes som 
kostnadsdrivende, men de bruker ikke mye strøm (dvs. at de koster lite). 

Biofiltrene krever ekstra innsats med rensing av sedimenter og 
igangsetting av biologisk kultur hver vår. For grov grus ble brukt ved 
anlegging slik at de dreneres for godt, de blir for tørre og dermed tørker 
plantene ut. For grov sand gir for kort oppholdstid for vannet i filteret. 

Grad av driftsvennlighet Ikke spesielle problemer knyttet til drift, men rensesystemet er 
gjort unødvendig teknisk. Driftsinstruks til anlegget ble laget etter 
ferdigstillelse. Anlegget er relativt driftsintensivt.

Forbedrende tiltak 
gjennomført etter at 
anlegget var ferdigstilt

Driftsmessige justeringer i biofiltrene for å få dem til å gro til. Søker å 
unngå at de står tørre på vinteren. 

Sikkerhet. Hvilke tiltak 
er utført? Er noe utført i 
ettertid ? (Drukningsfare, 
fallfare, klemfare osv.)

Ikke noe spesielt. Dammen er dyp, men skrår gradvis ned fra bredden.

Hovedutfordringer knyttet 
til drift

Relativt kostnadskrevende skjøtsel. Plenklipping er dyrest. Tredekkene vil 
etter hvert koste litt når de må skiftes ut. Gummidekkene brukes en del 
til rullebrett, noe som sliter det fortere ned enn hva som var forventet. 
Algefjerning og arbeid med biofilter.
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SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER – ER MÅLET MED PROSJEKTET NÅDD ?
Helhetsvurdering hydrologi: Godt gjennomført anlegg med mange elementer som er knyttet 
sammen. To typer vannrensing i biologiske filtere er interessant å se integrert i et parkmessig 
opparbeidet anlegg. Pumpe for sirkulering fungerer godt og er nødvendig for å sikre vann i anlegget 
og ikke minst bevegelse og luft. Det blir spennende å se hvordan helheten blir når det blir utbygget i 
områdene rundt. Blant annet om fremtidige utbyggere følger opp planene med utvendig taknedløp og 
åpen overvannshåndtering. Høyteknologisk anlegg foreløpig. Skal ta i mot mer overvann i fremtiden 
ved ferdig utbygging. Liten hydrologisk effekt pr. i dag, men har potensial til å øke effekten.

Helhetsvurdering økologi: Stort sett bra, men noen svartelista arter er tilført anlegget (bl.a. 
kanadagullriss). Det er satt i gang et arbeid med å fjerne uønsket vegetasjon. Man har plantet noen 
svartelistede arter, men antakelig vil ikke disse spre seg nevneverdig. Økt biologisk mangfold. 

Helhetsvurdering visuelt inntrykk/opplevelseskvaliteter/sosial arena: Anlegget er fint og romslig. 
Det har stor kapasitet og kan romme ulike arrangementer, samt gi gode rekreative muligheter for tur, 
jogging osv. Det fremstår noe tomt og ubrukt på hverdager. Dette vil bedres når det kommer mer 
bebyggelse rundt.  Vannanlegget gir flotte opplevelser både å ferdes langs og være ved, i og se på 
avstand.

Helhetsvurdering drift: Velfungerende drift. Skjøtselsplanene blir fulgt opp bra. Ordningen med at 
Stiftelsen Fornebu Driftsforening står for driften av parken fungerer bra. Dette blir finansiert ved at 
alle beboerne rundt parken betaler en årlig sum til driftsforeningen, som igjen har engasjert Steen & 
Lund AS til å drifte parken. Bærum kommune har ansvaret og utgiftene for vedlikehold av gang- og 
sykkelveier i parken. Dette innebærer også brøyting om vinteren. Årsbudsjettet er på ca. 3 millioner 
kroner. 

Konklusjon: Et flott, velfungerende anlegg med høy standard på både prosjektering, utførelse og drift. 
Det har god kapasitet for å håndtere større vannmengder.  

Hydrologi Økologi

Drift

Opplevelseskvalitet

NANSENPARKEN: Figur som illustrerer grad av 
måloppnåelse for de fire utvalgte suksesskriteriene.

Score for hydrologi vil øke i takt med utbyggingen av 
området.
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Pilestredet park, situasjonsplan

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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1   Tak og takrenne
2   Rør/ kjellernivå 
3   Overvann til steinsatt renne
4   Fordrøyningsdam
5   Fordrøyning/ tank
6   Kommunalt ledningsnett

1

2

3

4

5

6

«LOD-skjema» Pilestredet park
Prinsipptegning for vannets vei gjennom anlegget

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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Over: Vannet kommer opp og inn i parken via 
spesialdesignet granittelement. Pumpe resirkulerer 
overvann og supplerer med tappevann i tørre 
perioder.

Over: Friskt vann i vannrenna av granitt.

Under: Utvidelse av vannrenna til små kulper. Løv i 
renner og kulper er en utfordring driftsmessig.

Over: Det tilføres vann kun i én vannrennetrasé. 
Taknedløp fra bygning går her overraskende nok 
ikke til renna.Renne i cortenstål samler overflatevann fra gårds-

rommet. Den står ofte tørr, men da elementet er 
godt integret i anlegget, er ikke dette skjemmende.

Overvann fra gårdsrom og 
bebyggelsen rundt selve parken, 
samles i renner og ledes til parken.

Pilestredet park
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Sentralparken med vannbassenget og vanngardin 
er en attraksjon. Den fanger ikke overvann men er 
basert på resirkulering av vann med pumpe.

Under: Nederst i området er det tilrettelagt for en 
sump, som står tørr det meste av tiden.

Under: Krav gitt i 
miljøoppfølgings-
programmet: min. 30% 
av grøntarealet skal 
beplantes med tett 
vegetasjon.

Venstre: Bebyggelsen 
har grønne tak. For 
det meste tynne, lette 
sedumtak som vist her.

Pilestredet park
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PROSJEKTFAKTA 
Prosjektnavn Pilestredet park
Geografi/adresse Område innenfor disse veiene: Pilestredet, Holbergs gate, Stenberggata, 

Ullevålsveien, Frimanns gate, Langes gate, Nordahl Bruns gate.
Byggherre Statsbygg og Skanska AB/ Obos m.fl. 
Byggeår/ferdigstilt 1999-2006
Prosjekttype Bolig- og rekreasjonsområde med handel og næring
Myndighetskrav Ingen spesielle krav til overvannshåndtering satt i reguleringsplanen, men 

et miljøoppfølgingsprogram (MOP) ble utarbeidet av Statsbygg etterpå. 
Pilestredet park skulle bli et byøkologisk pilotprosjekt.

Krav gitt i MOP for Pilestredet Park: Minimum 30 % av det mulige 
grøntarealet skal tilplantes med tett vegetasjon i ulike sjikt: trær med 
minimum stammeomkrets 18-20 cm skal benyttes. Man skulle vurdere 
grønne tak, som senere ble et krav. 30 % av takarealene måtte ha 
beplantede felt, her ble ikke sedum regnet med i utgangspunktet. I 
etterkant fikk utbyggere tillatelse til å legge sedumtak på 100 % av arealet 
som alternativ til 30 % plantefelt med tykkere vekstvolum.

Det skulle legges frem planer og beregninger som dokumenterte at 
målene til overvannshåndtering for den enkelte eiendom var tilfredsstilt.

Overvann/ takvann skulle inngå i fellessystemer. Lokal 
overvannshåndtering måtte (pga. grunnforholdene) i hovedsak baseres på 
fordrøyning.

Prosjekterende firma LARK Bjørbekk & Lindheim AS (for offentlige arealer, parker, plasser og 
gangveier), Asplan Viak AS (delområder og Gjenbruksparken)

Prosjekterende firma VA Forskjellig VA-ingeniør på forskjellige delfelt
Entreprenør Se anleggsgartner
Anleggsgartner Oslo Vei AS, Braathen og Thorvaldsen AS
Driftsansvar Obos eiendomsdrift og AS, Hageform AS 
Informanter Asplan Viak AS, Hageform AS
Bakgrunn for prosjektet:

Prosjektområdet skulle transformeres fra sykehus til boligområde som et byøkologisk pilotprosjekt.

Da det gamle Rikshospitalet i Oslo flyttet ut av sentrum, kunne et område på 70 dekar omdannes til 
et bolig- og rekreasjonsområde midt i byen. Fokus lå på at prosjektet skulle ha en miljøprofil, med 
gjenbruk av materialer fra deler av det gamle Rikshospitalet, samt på miljøvennlig drift av anlegget 
med blant annet avfallshåndtering og kompostering.

For å hindre overbelasting på det kommunale avløpsnettet ved kraftig regnskyll, ønsket Vann- og 
avløpsetaten intern fordrøyning i anlegget av regnvann. For å forsinke regnvannet ble det satset 
på grønne tak og fordrøyningbasseng under bakken. Overvannet føres i åpne renner, gjennom et 
sirkulasjonsanlegg og gjenbrukes samt at det suppleres med tappevann i visuelle elementer.

Evalueringsskjema for Pilestredet park
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Hovedelementene i overvannsanlegget: 

Anlegget har hatt fokus på overflatebasert overvannshåndtering med vannrenner og basseng i alle 
uterom. Alt vann tas vare på og brukes flere ganger til å risle, renne, dryppe, fosse eller ligge stille i 
vannspeil. Prosjektet legger ikke opp til rensing av gråvann inne på området.

Spesielle detaljløsninger:

 ◦ Renner: Vannrenner er gjennomgående i hele området. Disse leder til fordrøyningsbasseng og 
kummer. I boligområdet nord for Hospitalplassen, snirkler det seg en vannrenne i cortenstål, som 
leder til en renne ved trappeløp ned til Hospitalplassen.

 ◦ Fordrøyningsbasseng: Under bakken på flere steder.

 ◦ Permeable flater: Pilestredet park består av en stor andel permeable flater. Store gressplener, 
plantefelt og mye grusarealer infiltrerer vann. I tillegg kommer de grønne takene.

 ◦ Grønne tak: Sedumtak, samt enkelte steder plantekasser på tak.

 ◦ Strupet rør: Vann føres ut av fordrøyningsbassengene i overløp via strupet rør til kommunalt 
overvannsnett. 

FELTDATA
Nedbørfelt 
Bakgrunn og mål for 
prosjektet hydrologisk 
(beholde grunnvannsnivå, 
begrense flomtopper, 
begrensninger nedstrøms, 
rent visuelt element osv.)

Miljøoppfyllings programmet har som mål: Maksimal avrenning fra 
hele Pilestredet Park søkes redusert med 90 % i forhold til dagens (ved 
planlegging) maksimalbelastning ved nedbørtopper. Tiltak for å forbedre 
infiltrasjon skal vurderes. Ønske om å begrense vannet nedstrøms i 
anlegget, vannet skal også benyttes som visuelle elementer.

Dimensjonering av 
OV-anlegget (antatte 
vannmengder)

Dimensjoneringskriterier for avrenningen: 

 ◦ Returperiode: 10 år
 ◦ Konsentrasjonstid: 10 min
 ◦ Nedbørintensitet: 224 l/s.ha (Blindern) 

Det er ikke gjort en helhetlig beregning på hvor mye vann hele prosjektet i 
sammenheng kan romme. Hvert område er et eget prosjekt.

Åpent eller lukket anlegg 
evt. kombinasjon?

Overvann behandles både over og under bakken.

Grunnforhold Grunnforholdene her er stedvis fjell, leire og alunskifer. Dette gjør at 
overvann kun i mindre grad kan infiltreres.

Avrenningsfaktor (type 
flater i området)

Avrenningskoeffisienter (ved planlegging):

 ◦ Bebygd areal: 0,9
 ◦ Veier, plasser: 0,7
 ◦ Grøntarealer: 0,3

Urbaniseringsgrad. Er 
oppstrømssystemer 
naturlig felt, dyrket mark, 
tettbygd osv. 

Beliggenhet midt i Oslo, tett urbant område.

EVALUERING  HYDROLOGI
Er vanntilførselen jevn eller 
ujevn, naturlig og/eller 
påvirket urban?

Det er alltid noe vann i hovedvannrenna, øverst i parken. Vannelementene 
skrus av vinterstid.
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Omfatter anlegget eksternt 
og/eller internt vann?

Anlegget har lokal vannhåndtering, der vannet blir brukt flere ganger. 
Tappevann brukes i vannelement (fontene). I tillegg suppleres det med 
tappevann i tørre perioder til hovedvannrenna. 

Er taknedløp/takrenner 
frakoblet ledningsnett?

Alt takvann leder til fordrøyning under bygg.

Grønne tak Blokkene har sedumtak og buskplantinger i takhager. Noen har kun 
sedumtak og noen en kombinasjon. Her er også tette flater som er 
tilrettelagt for opphold. Fra de tette overflatene vil avrenningen gå raskt, 
mens avrenningen fra de grønne flatene vil forsinkes. I tillegg til forsinkelse 
vil de grønne flatene gi en viss magasineringseffekt, avhengig av hvor 
tørre de er i forkant av nedbørtilfellet.

Grønne vegger Klatreplanter på mange vegger. Grønne vegger har hatt et fokus i anlegget 
for å maksimere grønn overflate.

Tørre fordrøyningsbasseng 
(tørre arealer som fylles 
opp v/intens nedbør)

Flere steder i forbindelse med vannrenne. 

Området sør i anlegget i forbindelse med trebrygge, er dimensjonert for 
å ta vann ved mye nedbør. To store sluk i to sumper skal ta ekstra mye 
nedbør ned i et stort fordrøyningsmagasin under bakken. Her samler det 
seg sjelden vann, og det er dimensjonert for mye mer enn det regnet som 
faktisk kommer (og trolig noen gang vil komme).

Bocciabane fungerer også som fordrøyningsbasseng. Vann kan samles her 
og renne ned i sluk.

Infiltrasjonsbasseng, 
regnbed 
(vegetasjonsdekket 
forsenkning som mottar 
og infiltrerer vann)

Nei, ikke spesielt designet til formålet

Åpen grøft/synkgrøft 
(pukkmagasin)

Nei

Permeable flater Grusfelt med sykkelparkering og en del gangveier i grus, gruslagt 
bocciabane og gressareal.

Terskel med strupt utløp 
(hvordan reguleres 
videreført vannmengde ut 
fra anlegget)?

Nei

Renne/kanal Vannrenner i granitt og betong er et gjennomgående element i hele 
anlegget. 

Dam med 
fordrøyningsvolum

Nei

Lukket 
fordrøyningsbasseng 

Ja, tre fordrøyningsbasseng under bakken, ved Hospitalveien, ballplassen 
og nederst i området. I tillegg til hvert boligområde. Vann fra tak går til 
disse.

Erosjon Nei
Lommevåtmark Nei
Bekkeåpning Nei
Renseanlegg (rensedam, 
infiltrasjon, filteranlegg, 
lukket renseanlegg 
kjemisk/biologisk)

Nei

Flomvei (åpen eller lukket, 
fungerer denne som 
planlagt)?

Nei
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Utfordringer i 
vintersituasjon – frost 
(flomveier når anlegget 
ikke fungerer)

Nei, ukjent

Inntaksløsning. Hvordan 
samles vann opp når det 
går fra åpent til lukket (i 
rør) system, bekkeinntak, 
kumløsninger osv. 

Overvann ledes gjennom renner, kanal og sluk. Kuppelrist er ofte brukt for 
å ha god kapasitet.

EVALUERING  ØKOLOGI 
Økt biologisk mangfold 
tilsiktet/utilsiktet

Det er plantet mange ulike arter med bær og blomster for å tilrettelegge 
for økt biologisk mangfold, for fugler og insekter. Naturforvalter hadde 
prosjekt med fuglekasser. Lagt vekt på nærhet mellom vegetasjon og 
vann. Større fokus på at det skal være økologisk enn at det skal være 
elegant.

Vekstvilkår for planter Det ble lagt ekstra tykt dekke med jord på noen steder slik at det er mulig 
å ha parsellhager for interesserte beboere i fremtiden. Vekstforholdene ser 
ut til å være gode. 

Noen planter konkurrerer med hverandre. Mye groblad i plen, muligens 
på grunn av for mye vanning. Det ser noen steder ut til å være litt for 
næringsrik jord (kraftig plantevekst). 

Levevilkår for dyr og 
insekter (fisk/yngel osv.)

Flere små vannpytter som skal ta overvann, trekker til seg insekter. Mye 
beplantning plantet for et rikt fugle- og insektliv.

Biotopkvalitet forbedret/
forringet?

Dette var tidligere sykehuspark med store trær og gressarealer. Prosjektet 
har bevart de store trærne og det er tilført flere nye arter, som gir økt 
biologisk mangfold.

Lokalklima Mange høye bygg gir endel skygge, men her er også store åpne arealer 
som er mer solrike. Området oppleves som lunt. Målet var å bedre 
lokalklimaet gjennom planting for å redusere vindtunneler/trekk og 
lignende. Planting av løvtrær mot sør og vest som solavskjerming 
sommerstid.

Støy/støv Bygg demper støy utenfra. Plassen er bilfri så det er generelt lite støy på 
området. Vegetasjon binder noe støv.

Grønnstruktur (hvordan 
er sammenhengen til 
omgivelsene ivaretatt)?

Anlegget ligger mellom to store grønne områder, Vår Frelsers gravlund 
og Slottsparken. Det er ikke tydelig eller bevisst laget forbindelse mellom 
disse områdene og Pilestredet Park. Mulig potensiale i en forbindelse?

Plantebruk (stedegen, 
svarteliste)

Beskyttelse og bevaring av etablert vegetasjon har økologisk egenverdi. 
Fokus på dette i startfase vha. høye bøter ved skade på trær. Marikåpe 
(Alchemilla mollis) er brukt i stor skala. Den har i ettertid blitt svartlistet.

EVALUERING  Visuelt inntrykk /opplevelseskvalitet /sosial arena 
Vannkvalitet (klart, 
uklart, lukt, varierende 
vannstand)

Vannet som sirkulerer blir tilført springvann, så dette er rent. Det er også 
brukernes oppfatning at vannet er rent og ser fint ut. 

Forsøpling Bra vedlikehold og lite søppel på området.
Materialvalg i bygde 
elementer

Mye naturstein og betong. Tre på noen sitteelement og gangvei. 
Gjenbruksmaterialer: skifer, granittelementer, knust betong og tegl som er 
blandet i betongen.

Uttrykk permeable flater 
(sedum, plen, grus osv.)

Frodig plen og noen grusdekker med mye ugress. Rød grus gir variasjon. 
Sedumtak fine, men oppleves av få.
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Tørrværssituasjon Vannrenner og tørre basseng ser OK ut både med og uten vann. Enkelte 
vannrenner er det ikke observert vann i. Vann pumpes i basseng og renne, 
så her renner det vann også i tørrværssituasjoner. Dette vannet tilføres 
tappevann når det minker (f.eks. ved fordampning).

Romlige kvaliteter Sentralparken er et stort rom med vanngardin i basseng som 
hovedelement. Parken har en offentlig karakter. Tydelig definert av 
byggene rundt. Et luftig rom som inviterer til bruk. Her føler en seg ikke 
overvåket. Rolig tempo. Passer for flere brukergrupper.

Ballplassen er mer for gjennomfart. Amfiaktig, med flere etasjer. Bratt 
bakke som ikke er god å sitte i, men er møblert med benker som blir 
hyppig brukt. Plassen er mindre klart definert og avgrenset, og flyter litt ut 
i veibanen. Men den er en luftig plass.

Rundt Hospitalplassen gjør høye bygg rommet litt trangt. Her mangler 
et mellomsjikt, for eksempel kunne flere trær laget et godt tak. Flere 
elementer uten en klar sammenheng i et stort grått dekke.

Sosial møteplass Sentralparken: lek med klatrevegg, stativ, slangekonstruksjon og 
vannelement som er spennende å bade/ vasse i. Vanngardinen er populær. 
Store gressareal som gir god romslighet for mange grupper. Naturlig 
samlingsplass.

Ballplassen: gressplener mye brukt av studenter i områdene rundt som 
spiser lunsj her. Lang, bratt trapp opp mot Kvinneklinikken blir brukt til 
trening. Stor gjennomfart på plassen.

Hospitalplassen: gjennomfartsplass. Blir ikke brukt mye til opphold.

Store gressareal mellom blokkene ser ikke ut til å bli brukt mye, kanskje 
fordi beboerne har sine egne verandaer. Kan også være fordi disse 
områdene har et mindre offentlig preg, og en kan føle seg litt mer «utsatt» 
her.

Tilgjengelighet Området ligger nær offentlig transport, trikk og buss. Pga. stor 
høydeforskjeller er ikke området gjennomgående universelt utformet, 
men ved å gå omveier kommer de fleste seg fram. Området er tilgjengelig 
for dem som skulle ønske å gå gjennom eller å sette seg i parken. 

Rekreasjonsmuligheter. 
Genereres det aktivitet i 
området (bademulighet, 
sykkeltur, gange, vannlek, 
fiske)?

Vannlek. Forsøkt aktivisering ved bocciabane og sjakkbord, men disse 
virker ikke å bli brukt mye. 

Sol- og lysforhold Endel skygge fra høye bygg og trær. Mer sol i store åpne områder. 
Anlegget heller mot sør.

Årstidsvariasjoner Ikke mye vintergrønn vegetasjon, men flere høstfarger. Det er ikke mange 
sommerblomster, men en del blomstrende vegetasjon.

EVALUERING DRIFT 
Årlig driftskostnad
Hvem drifter anlegget og 
hvordan?

Obos eiendomsdrift AS har den daglige driften av anlegget, mens 
Hageform AS har skjøtsel og vedlikehold av det grønne.

Kostnadsdrivende 
enkeltelementer i 
overvanns-anlegget (eks. 
strømkrevende elementer) 

Pumpe for sirkulering av vannet

Grad av driftsvennlighet Det samler seg løv som kan tette avløp
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Forbedrende tiltak 
gjennomført etter at 
anlegget var ferdigstilt

Fordrøyningsdam i gårdsrommet til borettslaget – Stensberggata 10-14 er 
omlagt til gressareal, angivelig fordi pumpen ikke fungerte, så området ble 
sumpaktig. Endringen er foretatt av boligrettslaget selv.

Sikkerhet. Hvilke tiltak 
er utført? Er noe utført i 
ettertid (drukningsfare, 
fallfare, klemfare osv.)?
Hovedutfordringer knyttet 
til drift

Pilestredet Park er delt opp i forskjellige borettslag med ulike eiere, noe 
som er utfordrende for driften av anlegget. På grunn av oppdelingen 
er Pilestredet Park Økodrift opprettet for å sikre økologisk drift. Det er 
imidlertid ikke alle som vil være en del av dette driftsfelleskapet og noen 
områder rundt bygg bærer preg av dette med mye ugress og dårlig vekst.

Dekket med mange fuger gir mye ugress og siden dette anlegget drives 
økologisk kan man ikke bruke sprøytemidler. Mange timer går til luking 
og dette er dyrt. Det blir derfor vurdert å gå bort fra økologisk drift, da 
sprøyting av dekket vil redusere driftskostnadene. Dette kan være negativt 
med tanke på insekt- og dyrelivet.

Veldig mange løvtrær gjør at det er mye løv som må tas hånd om og 
fjernes fra vannrenner.
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SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER – ER MÅLET MED PROSJEKTET NÅDD?
Helhetsvurdering hydrologi: Totalt sett velfungerende anlegg med gjennomtenkte vannelementer. 
Det finnes en del momenter som ikke fungerer som de var tenkt, for eksempel de tørre 
regnvannsdammene i sør. Disse er veldig overdimensjonerte. Mange trær i området feller mye løv, som 
kan tette vannrennene. Vannet sirkuleres for å gjenbrukes i vannelementene, samt for å være attraktive 
for fugleliv. Anlegget har stor flomdempende effekt. Takvann ledes til fordrøyningsbasseng under bygg. 
Dette kunne også vært håndtert på overflaten.

Helhetsvurdering økologi: Planen var at Pilestredet Park skulle være et pionerprosjekt innen 
byøkologi. Sett i sammenheng med områdene ellers i Oslo, har svært mye av arealet blitt brukt til 
grøntområder. Det er stort spenn i artssammensetningen og anlegget har et mer naturlig preg enn 
ellers i byen. Det er valgt plantearter som tiltrekker seg insekter, sommerfugler og fugler. Økologien i 
vannelementene er begrenset da kanalene/ vannmennene er utført i stein, uten noe vegetasjon, med 
et svært urbant preg. 

Helhetsvurdering visuelt inntrykk/opplevelseskvaliteter/sosial arena: Pilestredet Park fremstår 
som et frodig og livlig område i et urbant miljø, som appellerer til mange ulike brukere. Selv om 
det er mange som oppholder seg her, blir anlegget holdt søppelfritt og oppfattes rent. Fugler og 
sommerfugler er en naturlig del av anlegget og vannelementene er attraktive elementer. Området 
fremstår som helhetlig.

Helhetsvurdering drift: Området fremstår som veldrevet.

Konklusjon: Prosjektets ønske om en miljøvennlig profil har gitt mange utfordringer i prosessen, med 
noen løsninger som fungerer og andre som ikke har fungert. Prosjektet viser at det å aktivt integrere 
overvannshåndtering i hele anlegget har flere positive sider. Samtidig som det forsinker vannføringen 
til avløpsnettet har det estetiske verdier og positiv innvirkning på det biologiske mangfoldet.

Som byøkologisk pilotprosjekt har anlegget blitt brukt som referanse og forbilde for senere prosjekter.

Hydrologi Økologi

Drift

Opplevelseskvalitet

PILESTREDET PARK: Figur som illustrerer grad av 
måloppnåelse for de fire utvalgte suksesskriteriene.
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Over: Renner samler vannet og fører det fra basseng til basseng ned langs gangveien.
Under: Det store gårdsrommet er utformet med cortenstålrenner hvor overflatevann samles og bl.a. 
bidrar til den visuelle opplevelsen.
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Tiedemannsparken Ensjøbyen, situasjonsplan

Illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim AS
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1   Hovinbekken
2   Kulvert
3   Fordrøyning/ rensedam 
4   Kum
5   Dam med våtmarksplanter
6   Terskel og gangbro
7   Rør til parallell overvannsystem 
8   Renne
9   Overvann fra boligområde
10 Overvann fra vei (rør)
11 Regnbed langs vei
12 Oslofjorden 

2 3

4 5

6

7

8

9 10
11

12

1

9

«LOD-skjema» Tiedemannsparken, Ensjøbyen
Prinsipptegning for vannets vei gjennom anlegget

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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Marienfryd: åpne renner fra gårdsrommet føres 
langs trapp til terrassert fordrøyning. Krevende å få 
gode løsninger i overgang mellom ulike materialer.

Over: Marienfryd. Terrassert fordrøyning. Overvannet 
ledes mot Tiedemannsparken. Løsning beslaglegger 
verdifullt areal uten å gi opplevelsesverdier tilbake.

Over: Marienfryd. Overvann fra innvendig taknedløp 
kommer ut fra veggen i terrassert fordrøyning.

Overvannet er ledet i renner langs veg og ut i 
Tiedemannsparken via grunn gressgrøft.

Detaljutsnitt av renna fra bildet over.

Vann fra konstruert våtmark 
og bekk føres sammen og går 
videre som bekk langs broa.

Tiedemannsparken
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Prinsippskisse, Ensjøbyen Tiedemannparken

Tiedemannsparken. Regnbed tar imot 
overvann fra internvei i sørvest. 

Under: Overvann fra boligene ledes ut i parken 
gjennom vegetasjon og grusfelt før det går i 
bekken. 

Bekken langs gangbro og vei mot Tiedemannsparken. 
Bekken gir liv til sideareal som ofte har liten kvalitet.

Over: Ved hjelp av terskler dannes små vannspeil.

Tiedemannsparken
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Evalueringsskjema for Tiedemannparken
Ensjøbyen

PROSJEKTFAKTA 
Prosjektnavn Tiedemannsparken og Marienfryd borettslag, Ensjøbyen
Geografi/adresse Hovinveien, Ensjø Oslo 
Byggherre Bymiljøetaten, Oslo VAV (Tiedemannsparken), Veidekke AS (Marienfryd) 
Byggeår/ferdigstilt 2013 - 2014 
Prosjekttype Offentlig park, bekkeåpning (Tiedemannsparken) og boligområde 

(Marienfryd). 
Myndighetskrav  ◦ Planleggingsprogram for Ensjø vedtatt av bystyret 2004

 ◦ Veiledende prinsipplan for det offentlige rom (VPOR) 
 ◦ Reguleringsplan feltvis

Prosjekterende firma LARK Tiedemannsparken: Bjørbekk & Lindheim AS 
Marienfryd: Bar Bakke AS

Prosjekterende firma VA Norconsult AS (Tiedemannsparken) 
Entreprenør Implenia Norge AS (Tiedemannsparken)
Anleggsgartner Oslo vei AS (Konkurs) – Implenia Norge AS (Tiedemannsparken)
Driftsansvar Implenia Norge AS – Kontrakt på tre år (Tiedemannsparken) 
Informanter Bjørbekk & Lindheim AS, Oslo VAV
Bakgrunn for prosjektet:

I kommunedelplanen for indre Oslo av 1998 blir Ensjø definert som et byutviklingsområde. I 
byrådserklæringen fra de tre byrådspartiene heter det at Ensjø skal utvikles til et variert boligområde. 
Bystyret vedtok 17. mars 2004 et planleggingsprogram for området. I bystyrets behandling av 
planleggingsprogrammet for Ensjø ble det vedtatt at «overvann skal håndteres i dagen med avløp 
til vassdraget, og ikke til kloakksystemet». Med det som utgangspunkt ble det utviklet «Veiledende 
prinsipplan for det offentlige rom» (VPOR), hvor det fremkommer at Hovinbekken åpnes fra 
Teglverksdammen til Ensjøtorget. Lokalt renset og fordrøyd overvann skal renne ut i Hovinbekken der 
dette er praktisk mulig. 

I motsetning til tradisjonell byplanlegging, er det ikke utarbeidet en kommunedelplan for 
Ensjøområdet. Byutviklingen skal styres gjennom private og kommunale reguleringsplaner. 
Reguleringsplanene må holde seg i samsvar med bystyrets vedtak om planleggingsprogram og 
de underliggende dokumentene som bystyret har vedtatt utarbeidet. Planleggingsprogrammet 
representerer en alternativ fremgangsmåte til tradisjonell planlegging, både gjennom innhold og 
prosess. Det hevdes at fordelen med et planleggingsprogram er at det gir fleksibilitet og smidighet for 
nye løsninger, for å nå målet.

Fra bilby til boligby: Tiedemannsparken og Marienfryd boligprosjekt er begge en del av Ensjøbyen. 
Ensjøbyen er et pågående prosjekt der et stort område på Ensjø i Oslo skal transformeres fra en grå 
bydel med store arealer for næring, bilbutikker og bruktbilbrakker til en blågrønn boligby. En ny bydel 
med urban utforming, bestående av 5000-7000 nye boliger, nye parker, plasser og torg.

Et viktig element er gjenåpning av Hovinbekken som i dag ligger i kulvert. Den skal renne gjennom 
området. Turveier og grøntdrag skal gå gjennom området og knytte seg på Valle Hovin i nordøst og 
Kampen i sørvest. Ensjøbyen ligger i kort avstand fra Oslo sentrum med to T-baneforbindelser fra både 
Hasle og Ensjø.
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Hovedelementene i overvannsanlegget: permeable vegetasjonsdekker og hager, fordrøyningsbed/
bassenger, permeable dekker og plasser, åpne renner, gjenåpning av Hovinbekken.

Spesielle detaljløsninger: overflatevann fra borettslag ledes ut via rør og renner til gresskledte 
fordrøyningsbed/ bassenger. Fordrøyningsbassengene ligger terrassert i fallende terreng med overløp 
til neste bed/ basseng. Videre ledes overvannet fra bassengene og renner ut i åpne renner av granitt 
eller gress som følger ned gjennom Tiedemannsparken og ut i den nyetablerte delen av Hovinbekken. 
Vannet i bekken er her fortsatt kunstig, da Hovinbekken enda ikke er endelig åpnet.  

FELTDATA
Nedbørfelt Tiedemannsparken samler overflatevann fra bebyggelsen rundt. 

Takvann fra Marienfryd går via innvendig taknedløp til underjordiske 
fordrøyningsbasseng og videre i overvannsnettet, selv om takvannet 
ifølge VPOR skal føres åpent. 

Bakgrunn og mål for 
prosjektet hydrologisk 
(beholde grunnvannsnivå, 
begrense flomtopper, 
begrensninger nedstrøms, 
rent visuelt element osv.)

Overvannshåndtering i et tett urbant område skal avlaste eksisterende 
overvannssystem. 

 ◦ Økologiske målsetninger: åpne Hovinbekken, skape en naturlik bekk 
innen stramme rammer

 ◦ Rensetiltak: Teglverksdammen renseprosjekt (pågående prosjekt 
oppstrøms) 

Bekkeåpning og åpen overvannshåndtering, visuelt vann som 
miljøskapende element. 

Dimensjonering av 
OV-anlegget (antatte 
vannmengder)

Maks 500 l/sek i bekken. Normalt 100 l/sek

Åpent eller lukket anlegg 
evt. kombinasjon?

Kombinasjon: kulvert under og bekk over (hengende bekk). 

Grunnforhold Tett leire i grunnen. Noe fjell. Vanskelig infiltrasjon. 
Avrenningsfaktor (type 
flater i området)

Tak, gress, vegetasjonsdekker, permeable flater og harde flater. Totalt ca. 
50 % harde flater ifølge landskapsarkitekt.

Urbaniseringsgrad. Er 
oppstrømssystemer 
naturlig felt, dyrket mark, 
tettbygd osv. 

Tettbygd, boligfelt

EVALUERING  HYDROLOGI
Er vanntilførselen jevn eller 
ujevn, naturlig og/eller 
påvirket urban?

Fordi Teglverksdammen oppstrøms ikke er ferdig, og bekken ikke enda 
er tilkoblet Hovinbekken, er det for tidlig å vurdere hydrologisk effekt. I 
framtiden vil det være både eksternt og internt vann i anlegget.

Omfatter anlegget eksternt 
og/eller internt vann?

Pr. i dag kun regnvann og drikkevann. 

Er taknedløp/takrenner 
frakoblet ledningsnett?

Taknedløp fra Marienfryd er ført innvendig. Noe går til eget 
fordrøyningsbasseng under bygget, men det meste går ut via rør e.l. til 
utvendig terrassert fordrøyningsanlegg langs bygning og vei. Dette er et 
ledd i kravet om å måtte håndtere overvann på egen tomt. Alt takvannet 
skal etter planen føres ut i Hovinbekken fra fordrøyningsanleggene.

Grønne tak Nei
Grønne vegger Nei
Tørre fordrøyningsbasseng 
(tørre arealer som fylles 
opp v/intens nedbør)

Åpne fordøyingsområder, se neste punkt.
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Infiltrasjonsbasseng, 
regnbed 
(vegetasjonsdekket 
forsenkning som mottar 
og infiltrerer vann)

Infiltrasjonsbasseng med gress og grus lang bebyggelsen. Tar imot 
overflatevann fra gårdsrommene i Marienfryd. Regnbed ved vei. 

Åpen grøft/synkgrøft 
(pukkmagasin)

Ja, gresskledt renne (vadi) i gressplen 

Permeable flater Grusdekker, gressarealer, vegetasjonsfelt. 
Terskel med strupet 
utløp (hvordan reguleres 
videreført vannmengde ut 
fra anlegget)?

Ja, vann går fra et infiltrasjonsfelt til et nytt, som ligger lavere i terrenget 
(Marienfryd). I bekkeåpningen er det også noen terskler med strupet 
utløp. 

Renne/kanal Ja. Renne av granittelementer og stålkanter. I boligfeltet er det renner av 
brostein med fuger. De to rennene møtes/ kobles sammen og viser tydelig 
de ulike prosjektene. Uheldig at materialbruk i denne type element ikke er 
samordnet. Ulik kvalitet på utførelse på de to rennetypene.

Dam med 
fordrøyningsvolum

Ja, i noen grad i Tiedemannsparken

Lukket 
fordrøyningsbasseng 

Ja, under bebyggelsen i Marienfryd

Erosjon Området er flatt med sakterennende vann og liten fare for erosjon.

Lommevåtmark Nei

Bekkeåpning Ja, Hovinbekken åpnes oppstrøms ved Teglverksdammen. Rensedam er 
under bygging. Følger som åpen hengende bekk til Ensjø T-banestasjon. 
Dette er den første av flere delprosjekter, og er noenlunde ferdig.

Renseanlegg (rensedam, 
infiltrasjon, filteranlegg, 
lukket renseanlegg 
kjemisk/biologisk)

Nei

Flomvei (åpen eller lukket, 
fungerer denne som 
planlagt)?

Blir det for mye vann i bekken, renner det ned i kulverten under bakken. 

Utfordringer i 
vintersituasjon – frost 
(flomveier når anlegget 
ikke fungerer)

Nytt anlegg, så dette har ikke blitt testet innen befaringen. Mild vinter året 
før gjør det vanskelig å si. Et område med trang passasje kan muligens by 
på utfordringer hvis vannet løper over og fryser til.

Inntaksløsning. Hvordan 
samles vann opp når det 
går fra åpent til lukket (i 
rør) system, bekkeinntak, 
kumløsninger osv. 

Ved for mye vannføring i bekken, går det ut av bekk og ned i kulvert. 

EVALUERING  ØKOLOGI 
Økt biologisk mangfold 
tilsiktet/utilsiktet

Prosjektet knytter seg på grøntdrag fra Hovin mot Kampen/ Tøyen og 
åpning av bekken skaper økt biologisk mangfold. 



Del 2 - Studie av utvalgte anlegg i Oslo og Trondheim

103

Vekstvilkår for planter Bra, lagt på mye ny jord, 20-40 cm

Levevilkår for dyr og 
insekter (fisk/yngel osv.)

Vil komme etterhvert 

Biotopkvalitet forbedret/
forringet?

Jobber med forbedringstiltak

Lokalklima Solrikt, delvis skjermet for vind

Støy/støv Ligger i et søkk fra Groruddalen. Kan få et drag av inversjon og 
stillestående forurenset luft i vinterhalvåret. Grenseveien har en ÅDT på  
20 000 biler i døgnet. 

Grønnstruktur (hvordan 
er sammenhengen til 
omgivelsene ivaretatt)?

Grønnstrukturen til områdene rundt er ivaretatt og forbedret. Der 
kraftgatene gikk tidligere (går nå i bakken) er det laget grønne årer som 
knytter seg med omkringliggende grøntarealer. 

Plantebruk (stedegen, 
svarteliste)

Stedegne arter langs bekken. Litt stauder (høye arter). Noen trær. 

EVALUERING  Visuelt inntrykk /opplevelseskvalitet /sosial arena 
Vannkvalitet (klart, 
uklart, lukt, varierende 
vannstand)

Vannkvaliteten i bekken som lå i kulvert, var meget dårlig i henhold til 
vanndirektivet. Bl.a. pga. tarmbakterier, høyt innhold av næring (man 
ønsker å senke dette med 30 %) som resulterte i grønt slim og få smådyr. 
Forholdene er bedre høyere opp, men fortsatt ikke bra nok. Her vil det 
aldri bli badevannskvalitet. Det jobbes med å styrke omkringliggende 
ledningsnett slik at ikke overløp går ut i bekken.

Forsøpling Litt utfordring

Materialvalg i bygde 
elementer

I bekkeløp er det lagt man betonittmembran og leiremembran. I 
anlegget er det ulike fraksjoner av elvestein og grovere, større stein. Ellers 
finnes kinagranitt, plasstøpt betong, plastdekke på lekeplass, asfalt og 
grusdekker. Varierende standard i løsninger og utførelse mellom de to 
prosjektene. Tiedemannsparken har en betydelig høyere kvalitet enn 
boligområdet.

Uttrykk permeable flater 
(sedum, plen, grus osv.)

Store åpne gressarealer i Tiedemannsparken og gruslagte gangveier.

Tørrværssituasjon Det vil til en hver tid gå noe vann i Hovinbekken, men det er litt problemer 
med alger i stillestående vann.

Romlige kvaliteter Tiedemannsparken ligger som et åpent, solrikt rom i Ensjøbebyggelsen. 
Ikke alle bygninger har kommet opp enda, så det vil lukke seg mer mot sør 
etter hvert.

Sosial møteplass Ja, det finnes flere sittegrupper, møteplasser, lekeplasser og aktivitetssoner 
i anlegget. Vannet tiltrekker oppmerksomheten, spesielt hos barn.

Tilgjengelighet Lett tilgjengelig for beboere. Fine gang- og sykkelveier. Ingen bilveier 
gjennom anlegget. To T-banestopp i nærheten. 
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Rekreasjonsmuligheter. 
Genereres det aktivitet i 
området (bademulighet, 
sykkeltur, gange, vannlek, 
fiske)?

Vannlek, gangvei, sykkelvei, lek og turgåing

Sol- og lysforhold Gode solforhold

Årstidsvariasjoner Vegetasjonen har tydelige årstidsvariasjoner. Stauder har perioder i 
vinterhalvåret hvor de ikke synes, mens de kan være store og frodige 
i sommerhalvåret. Ulik blomstring og høstfarger. Vannføringen i 
Hovinbekken varierer fra ca. 100 til 500 l/sek. 

EVALUERING DRIFT 
Hvem drifter anlegget og 
hvordan?

Entreprenøren, tre år (Implenia Norge AS)

Kostnadsdrivende 
enkeltelementer i 
overvanns-anlegget (eks. 
strømkrevende elementer)

Det er prioritert solide kanter rundt dammene i bekken, granittelementer i 
renner. 

Grad av driftsvennlighet Naturlige kanter langs bekkeløp som skal gro til av seg selv. 
Forbedrende tiltak 
gjennomført etter at 
anlegget var ferdigstilt

Bytte ut rullesteine, mot mer stedegen stein som knollekalk osv.

Sikkerhet. Hvilke tiltak 
er utført? Er noe utført i 
ettertid (drukningsfare, 
fallfare, klemfare osv.)?

Dammer er bygget opp med en gradvis helning ned mot de dypeste 
områdene. Gjerder eller benker der det er dypest.

Hovedutfordringer knyttet 
til drift

Algevekst. Forsøpling. Noe problemer med at stein forsvinner fordi barn 
kaster det i bekken. Noe materialtyveri, folk som tar seg til rette.
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SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER – ER MÅLET MED PROSJEKTET NÅDD?
Helhetsvurdering hydrologi: Bystyrets vedtak om at overvann skal håndteres i dagen med avløp til 
vassdraget er kun delvis utført her. Takvann i Marienfryd, som skulle føres utvendig, er ført innvendig 
i lukket system til underjordiske fordrøyningsmagasin. Dette er svært uheldig, da takvannet i regelen 
regnes som rent nok til å føres rett i bekken. Øvrig overvann og bekkeåpning fungerer godt så langt 
prosjektet er kommet til nå.

Helhetsvurdering økologi: Bekkeåpningen fører til økt biologisk mangfold og gir bedre 
sammenhengende grønnstruktur i og utover området.  

Helhetsvurdering visuelt inntrykk/opplevelseskvaliteter/sosial arena: Anlegget ser ut til å fungere 
svært godt som sosial arena og arena for rekreasjon. Mange turgåere, barn som leker og folk som møtes 
på benker/ sittegrupper. Dammer med vegetasjon ved brokar gir fine opplevelser i soner som vanligvis 
ikke gis så mye oppmerksomhet.

Det er tydelig at det ikke er sammenheng mellom de ulike utbyggerne og parken som de sokner 
til. Den fysiske prosjektgrensen er åpenbar. Marienfryd blir her kun et eksempel på hvordan dette 
håndteres. Det tekniske, estetiske og kvalitetsmessige løsningene fra Tiedemannsparken er ikke fulgt 
opp i boligutbyggingen, noe som svekker inntrykk og opplevelse. 

Helhetsvurdering drift: Anlegget er i etableringsfasen og har noen utfordringer knyttet til driften.

Konklusjon: Åpningen av Hovinbekken er et veldig godt grep for håndteringen av overvann i området. 
Parken blir mye brukt og det er mange gode detaljløsninger. Den er opparbeidet med solide elementer, 
gode planløsninger og er et fint visuelt element i området. Vegetasjonen ved vann bidrar svært positivt 
til opplevelsen. En mer helhetlig sammenheng mellom parken og de enkelte utbyggingstomtene for 
boligene rundt, burde vært løst bedre både med hensyn til hydrologi, dvs overvannshåndteringen, 
tekniske løsninger, materialvalg og estetiske og funksjonelle løsninger. En overordnet landskapsplan 
eller designmal kunne samordnet de enkelte feltreguleringsplanene bedre.

Fordi parken ikke har vært i drift i mer enn ett år ved befaring, har man ikke sett hvordan anlegget 
fungerer ved store regnskyll og frost. Det gjenstår derfor å se hvordan store vannmengder vil bli 
håndtert.

Hydrologi Økologi

Drift

Opplevelseskvalitet

TIDEMANNSPARKEN: Figur som illustrerer grad av 
måloppnåelse for de fire utvalgte suksesskriteriene.
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Brøsetbekken, situasjonsplan

Ortofoto hentet fra Norge i bilder. Bekken er lagt inn med 
grunnlag i plantegning.
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Brøsetbekken

1

2

3
4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1   Fra Estenstadmarka (rør)
2   Overvann fra landbruks- og boligareal (rør)
3   Dam
4   Gangbro
5   Takvann fra boliger
6   Dam
7   Bromstadvegen
8   Kulvert med gangveg og renne
9   Terskler, naturstein
10 Fordrøyningsdam
11 Terskel
12 Regnvann fra tak og terreng (idrettshall) (rør)
13 Overflatevann fra fotballbane (rør)
14 Rist
15 Til Leangenbukta (rør)

«LOD-skjema» Brøsetbekken
Prinsipptegning for vannets vei gjennom anlegget

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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Over: Starten på åpent bekkeløp øverst i ravinedalen. 
Betongrøret stikker ut i skråningen (for lite bearbeidet 
punkt). Energidreper av stor stein etablert inn mot 
skråningen for å hindre erosjon.

Over: Bekkeløpet i øverste del har naturlig 
uttrykk og vegetasjonen har vokst helt inntil 
bekkeløpet.

Den røde gangbroen med asketreet utgjør et 
landemerke langs Brøsetbekken.

Sti og bekk i fint samspill nedstrøms gangbrua. 
Grasarealet slås et par ganger i året.

Brøsetbekken
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Over: Naturlig bekkeløp med god vannføring 
nedenfor gangbrua. Vegetasjon helt inntil 
bekken gir frodig uttrykk. Den visuelle 
kontakten mellom bekk og sti er stedvis 
redusert pga. mye vegetasjon. 

Støpt renne for bekken gjennom kulvert 
under Bromstadvegen. Bekken har over 
tid fraktet stein og løsmasser inn i renna. 

Dammen nede ved idrettshallen er i 
ferd med å slammes igjen. Vegetasjonen 
etablerer seg raskt langs kantene og 
dammen minsker i størrelse.

Under: Mye søppel og kvist har samlet seg langs nedre del av bekken og særlig ved rista før bekken igjen 
går inn i rør (retning Gildheimvegen og videre ut i Leangenbekken). Rista er underdimensjonert.

Brøsetbekken
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Evalueringsskjema for Brøsetbekken

PROSJEKTFAKTA 
Prosjektnavn Bekkeåpning Brøsetdalen – Brøsetbekken
Geografi/adresse Brøset i Trondheim
Byggherre Trondheim kommune, Utbyggingskontoret (nå Kommunalteknikk)
Byggeår/ferdigstilt Forprosjekt 1990. 3 byggetrinn. Ferdigstilt 1999
Prosjekttype Bekkeåpning og friområde 
Myndighetskrav Ingen føringer gitt gjennom PBL

Prosjektet er et resultat av tverrfaglig samarbeid mellom VA og landskap i 
Trondheim kommune, utløst av behov for separering spillvann/ overvann 
(forurensningsutbedring). Bekkeåpning ble valgt som løsning og 
grøntområder med turvei/ gangsti ble opparbeidet samtidig. 

Prosjekterende firma 
LARK

Asplan Viak AS 

Prosjekterende firma VA/
RIB

Asplan Viak AS (VA) og Myklebust AS (RIB - gangbru og undergang 
Bromstadvegen)

Entreprenør Grunnarbeid AS 
Anleggsgartner Grunnarbeid AS 
Driftsansvar Trondheim bydrift ( Park og friområder) har ansvar for grøntarealer. Noe 

uklart ansvar i Trondheim kommune mht. drift av selve bekkeløpet (f.eks.  
gjengroing av dammer, rydding i bekkeløp osv.). 

Informanter Trondheim kommune (Kommunalteknikk) og Trondheim bydrift (Vann og 
avløp, Park og friområder).

Bakgrunn for prosjektet:

Målet med prosjektet var å separere spillvann og overvann som tidligere gikk i samme rørsystem 
(forurensningsutbedring) og samtidig benytte anledningen til å tilføre trivsels- og miljøkvaliteter ved 
å åpne bekken og opparbeide friområdet. Prosjektet var et av de første bekkeåpningsprosjektene i 
Trondheim. Prosjektet ble initiert av Trondheim kommune og var fra starten et samarbeidsprosjekt 
mellom VA og Landskap på Utbyggingskontoret i Trondheim kommune. 
Hovedelementene i overvannsanlegget: 
 ◦ Åpent bekkeløp ca. 650 m
 ◦ Tre dammer – inkl. én fordrøyningsdam v/idrettsanlegget
 ◦ Grøntarealer og tursti med gangbru 

Spesielle detaljløsninger: 
 ◦ Kulvertutløp ved starten på bekken
 ◦ Terskler av rund elvestein
 ◦ Gangkulvert under Bromstadvegen med støpt overvannsrenne i betong
 ◦ Rist ved inntaket (overgangen mellom åpen bekk og rør v/ idrettsbanen)
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FELTDATA
Nedbørfelt Villastrøk, bynære landbruksareal, næringsområder og naturmark. 
Bakgrunn og mål for 
prosjektet hydrologisk 
(beholde grunnvannsnivå, 
begrense flomtopper, 
begrensninger nedstrøms, 
rent visuelt element osv.)

Separering av spillvann og overvann for å redusere forurensning (redusere 
behovet for overløpsdrift).

Dimensjonering av 
OV-anlegget (antatte 
vannmengder).

Naturlig tilsig fra nedbørfeltet. Bekken får også noe overvann fra Brøset 
(utløp i øvre del av bekken) og fra tilgrensende boligfelt.

Åpent eller lukket anlegg 
evt. kombinasjon?

Åpen bekk (ca. 650 m) på strekningen Brøset til Leangen idrettsanlegg. 
Lukket anlegg oppstrøms og nedstrøms. 

Grunnforhold Leire
Avrenningsfaktor (type 
flater i området)

Villastrøk med hager, landbruksareal, næringsarealer, naturmark og 
idrettsanlegg. Stor andel permeable flater. 

Urbaniseringsgrad. Er 
oppstrømssystemer 
naturlig felt, dyrket mark, 
tettbygd osv. ?

Boligareal, trafikkareal, noe landbruksareal, næringsarealer. 

EVALUERING  HYDROLOGI 
Er vanntilførselen jevn 
eller ujevn, naturlig og/
eller påvirket urban?

Jevnt tilsig fra de ubebygde arealene bidrar positivt til 
tørrværsvannføringen, men i stor grad urbant påvirket vannføring. Bekken 
jevner ut deler av disse flomtoppene fra rørutslippene.

Omfatter anlegget 
eksternt og/eller internt 
vann?

Eksternt vann i tillegg til det interne

Er taknedløp/takrenner 
frakoblet ledningsnett?

I liten grad

Grønne tak Nei
Grønne vegger Nei 
Tørre 
fordrøyningsbasseng 
(tørre arealer som fylles 
opp v/intens nedbør)?

Nei

Infiltrasjonsbasseng, 
regnbed 
(vegetasjonsdekket 
forsenkning som mottar 
og infiltrerer vann)?

Nei 

Åpen grøft/synkgrøft 
(pukkmagasin)?

Nei

Permeable flater Bekken er i stor grad omgitt av grønne arealer (skog, hager, 
landbrukasrealer).  Dette påvirker tørrværsvannføringen positivt.

Terskel med strupt utløp 
(hvordan reguleres 
videreført vannmengde ut 
fra anlegget )?

Svak antydning til terskler (av rund stein) ved dam 2 og terskel ved utløpet 
av dam 3. Tersklene fungerer ikke. De er for brede, gir for liten struping og 
dermed for lite vannvolum og har for lav reguleringshøyde til å gi effekt. 
Dammene snevres over tid inn og nærmer seg mer og mer samme uttrykk 
som bekkeløpet.

Renne/kanal Betongrenne gjennom gangkulvert fungerer godt. Noe løsmasser fra 
bekken dras inn i renna. Dette medfører økt fare for at det ved store 
nedbørmengder renner vann over kanten av renna og ut i gangsonen. Ikke 
problematisk da det oppstår sjelden og fordi alternativ gangvei finnes.
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Dam med 
fordrøyningsvolum

De to øverste dammene er primært anlagt som visuelle elementer. 
Dammene fylles med sedimenter over tid (gir en viss renseeffekt) og blir 
gradvis mindre. 

Ved bygging av tilgrensende idrettshall ved nedre del av anlegget, var det 
pålegg om etablering av fordrøyningsdam (nederste dam på strekningen). 
Dammen mangler tilstrekkelig vannstandsregulering og har for bredt 
utløp til å ha nevneverdig fordrøyningseffekt. Løsmasser og gjengroing 
begrenser over tid volumet i dammen.

Erosjon Energidreper etablert der hvor bekken starter, for å unngå erosjon i bratt 
jordskråning. Det har vært utfordringer med utvasking og tetting i nedre 
del av bekken. Det er derfor lagt membran på strekningen fra gangbrua og 
ned til idrettsanlegget. Membranen er stedvis synlig langs vannstrengen 
(uheldig visuelt). Forstøtninger av naturstein langs bekken ser ut til å være 
tiltrekkelig dimensjonert.

Lommevåtmark Nei 
Bekkeåpning Ja. Stabilt bekkeløp
Renseanlegg (rensedam, 
infiltrasjon, filteranlegg, 
lukket renseanlegg 
kjemisk/biologisk)

Nei

Flomvei (åpen eller lukket, 
fungerer denne som 
planlagt)?

Bekken er i seg selv flomvei med stor kapasitet. Ingen løsning ved flom 
fra overgang bekk til rør. Dersom innløpet til rørkulvert går tett, flommer 
vannet ukontrollert.

Utfordringer i 
vintersituasjon – frost 
(flomveier når anlegget 
ikke fungerer)

Ingen spesielle

Inntaksløsning. Hvordan 
samles vann opp når det 
går fra åpent til lukket (i 
rør) system, bekkeinntak, 
kumløsninger osv. 

Inntak med rist ved Leangen idrettsanlegg, Myra. For lite ristareal og for 
dårlig dimensjonert.

EVALUERING  ØKOLOGI 
Økt biologisk mangfold 
tilsiktet/utilsiktet

Bekken og omgivelsene er gitt et naturlikt uttrykk og bidrar til økt biologisk 
mangfold. 

Vekstvilkår for planter Vegetasjonen har gode vekstbetingelser langs bekkedraget og har blitt 
frodig. En del innslag av uønskede arter. Vegetasjon begrenser direkte lys 
inn i bekken og reduserer dermed vilkår for uønsket algevekst.

Levevilkår for dyr og 
insekter (fisk/yngel osv.)

Forbedret

Biotopkvalitet forbedret/
forringet?

Forbedret

Lokalklima Noe forbedret
Støy/støv Noe støvreduksjon gjennom opptak i bladverk/ vegetasjon.
Grønnstruktur (hvordan 
er sammenhengen til 
omgivelsene ivaretatt)?

Strekningen utgjør del av sammenhengende grøntdrag. 

Plantebruk (stedegen, 
svarteliste)

Høy grad av naturlig revegetering. Noe innplanting av pilearter og 
bærbusker. Noe av dette er senere fjernet. 
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EVALUERING  Visuelt inntrykk /opplevelseskvalitet /sosial arena 
Vannkvalitet (klart, 
uklart, lukt, varierende 
vannstand)

God vannkvalitet og vakkert, naturlikt bekkeløp. Noe tilførsel av løsmasser i 
bekkeløpet.

Forsøpling Noe søppel langs vannstrengen. Opphopning i nedre deler og ved rista 
nederst i anlegget. 

Materialvalg i bygde 
elementer

Trebro og natursteinsmurer gir et OK uttrykk. Vannrenna gjennom 
kulverten (under Bromstadvegen) er et positivt element. Den har et røft 
uttrykk. Opprinnelige terskler i bekkeløpet er i ferd med å «viskes ut». 

Uttrykk permeable flater 
(sedum, plen, grus osv.)

Grasarealer slås delvis. Tendenser til gjengroing som hindrer sikt og kontakt 
med bekkeløpet.

Tørrværssituasjon Tilstrekkelig vannføring også i tørrværsperioder pga. stor andel 
grøntarealer inntil bekkeløpet. 

Romlige kvaliteter Fine, naturlike situasjoner rundt vannstrengen. 

Krysninger på gangbru, kulvert under Bromstadvegen samt sti i varierende 
avstand fra bekken, gir ulike opplevelser. Gjengroing er i ferd med å 
redusere variasjonen.

Sosial møteplass Brukes til turgåing og utgjør en ekstra kvalitet for villabebyggelsen langs 
vassdraget.

Tilgjengelighet God tilgjengelighet både langs og på tvers av bekken.
Rekreasjonsmuligheter. 
Genereres det aktivitet i 
området (bademulighet, 
sykkeltur, gange, vannlek, 
fiske)?

Brukt til turgåing og sykling. Gir positiv naturopplevelse i by. Rolig 
alternativ til å bevege seg langs mer trafikkerte veger.

Sol- og lysforhold Mye vegetasjon hemmer antakelig algevekst, og vannkvaliteten holder seg 
god. Fin variasjon mellom åpent og lukket situasjon. 

Årstidsvariasjoner Som i naturen. Ingen brøyting av sti langs bekken.

EVALUERING DRIFT 
Hvem drifter anlegget og 
hvordan?

Trondheim kommune er ansvarlig for drift. Befaringen avdekket noe uklart 
ansvarsforhold mellom Vann og avløp og Park og friområder. Enheten 
Park og friområder slår gras på en del av strekningen et par ganger i året. 
Det har vært ryddet i vegetasjonen et par ganger siden ferdigstillelsen av 
anlegget (hvor uønskede arter er tatt ut). Området «skjøtter seg» i stor grad 
selv. Kommunen sjekker vannkvalitet i alle bekker månedlig og utfører 
nødvendige tiltak ved funn av forurensninger. 

Kostnadsdrivende 
enkeltelementer i 
overvanns-anlegget 
(f.eks. strømkrevende 
elementer) 

Ingen spesielle

Grad av driftsvennlighet I utgangspunktet et driftsvennlig anlegg (der naturlikt preg er ønskelig). 
Lavt driftsnivå gjør at behovet for tiltak nå er økende. Stort sett god 
tilgjengelighet for driftsmaskiner.

Forbedrende tiltak 
gjennomført etter at 
anlegget var ferdigstilt

Bunntetting av bekk utført vha. membran på strekningen fra gangbrua og 
ned, fordi det var vanskelig å få vannet til å holde seg i nytt bekkeløp. 

Sikkerhet. Hvilke tiltak 
er utført? Er noe utført i 
ettertid (drukningsfare, 
fallfare, klemfare osv.)?

Grunne dammer og rist ved inntak ivaretatt i prosjekteringen. Ingen tiltak i 
ettertid.
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Hovedutfordringer knyttet 
til drift

Plassere ansvar for drift samt prioritere ressurser. 

Drifts- og skjøtselsbehov:
 ◦ Tynning av vegetasjon
 ◦ Rensking av dammer
 ◦ Reetablering av terskler
 ◦ Fjerning av søppel/ kvister ved rista
 ◦ Plukking av søppel
 ◦ Utbedring av rist

SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER – Er målet med prosjektet nådd?
Helhetsvurdering hydrologi:  Separasjon av spillvann og overvann oppnådd. Bekkeløpet er bygget 
slik at det fungerer både ved lav og høy vannføring.

Helhetsvurdering økologi: Anlegget har naturlikt preg og bekkedalen har fått økt betydning som 
biotop. 

Helhetsvurdering visuelt inntrykk/opplevelseskvaliteter/sosial arena:  Viktig nærturområde og 
forbindelseslinje til øvrig grønnstruktur. Selve bekkeløpet fremtrer naturlig i trasévalg og materialer. 
Jevn vannføring også i tørrværssituasjonen. God vannkvalitet og vakkert, naturlig bekkeløp. Klart vann 
uten lukt.

Helhetsvurdering drift: Lavt driftsnivå. Uklart driftsansvar mht. selve bekkeløpet. Driftsvennlig anlegg. 
Akkumulert driftsbehov. 

Konklusjon:  Grønnstruktur med sti og bekk har gitt nye kvaliteter til området. Separasjonseffekten er 
oppnådd. Driftsansvar og nivå ikke helt avklart, noe anlegget bærer preg av. 

Hydrologi Økologi

Drift

Opplevelseskvalitet

BRØSETBEKKEN: Figur som illustrerer grad av 
måloppnåelse av de fire utvalgte suksesskriteriene.
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Prosjektets anleggsfase

Disse bildene er fra anleggsfasen av Brøsetbekken. 
De gir et godt innblikk i hvordan et 
overvannsanlegg blir til. Her kan man i tillegg 
tydelig se endringen i bekkens og omgivelsenes 
utvikling over 15 år, sammenlignet bildene fra 
prosjektbefaringen.

Bildene er tatt i juni 2000.
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Byåsen skole, situasjonsplan

Landskapsplan, Asplan Viak AS



Del 2 - Studie av utvalgte anlegg i Oslo og Trondheim

117

1   Fordrøyningsbasseng
2   Åpen renne
3   Klopper
4   Takvann til OV-ledning
5   Overflatevann fra skolegård samles i renna
6   Takvann til OV-ledning
7   Klopper
8   Overflatevann på fotballbane til OV-anlegg
9   Rist + sandfang
10 Dam
11 Fordrøyningsbasseng
12 Bøckmans veg
13 Til Nidelva

Byåsen skole

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
12

13

«LOD-skjema» Byåsen skole
Prinsipptegning for vannets vei gjennom anlegget

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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Over: Vannrenna samler og leder vannet gjennom 
hele skolegården, mot dammen nederst i området. 
Alle flater i skolegården har fall mot renner.

Stedvis er det 
etablert klopp over 
renna. Integrert 
kunst gir fin effekt.

Drikkefontena forsyner rennesystemet med 
vann (i storefri).  Foto: synlig.no

Starten på renne 
(permeabel asfalt 
benyttet i hele 
skolegården). Foto: 
synlig.no

Under: Vannrenna gir et fint innslag i skolegården.

Byåsen skole
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Over: Renner har stedvis for skarpe vinkler. De 
følger ikke i tilstrekkelig grad vannets naturlige 
bevegelser og dette gir erosjonsproblemer.

Sandfang i avslutningen på 
renna, ved dammen. 

Over: Dammen nederst i skolegården har blitt en populær lekeplass og får medfart deretter…

Dam med 
hoppesteiner

Overløp til fordrøynings-
magasin under dammen.

Byåsen skole
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Evalueringsskjema for Byåsen skole

PROSJEKTFAKTA  
Prosjektnavn Byåsen barneskole
Geografi/adresse Byåsen i Trondheim
Byggherre Teknobygg AS / Trondheim kommune
Byggeår/ferdigstilt Ferdigstilt 2008
Prosjekttype Skoleanlegg med utstrakt bruk av permeable flater, renner, dam og 

fordrøyningsløsninger. 
Myndighetskrav Reguleringsplan for Byåsen barneskole (r 1141f ). § 3. Fellesbestemmelser: 

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn utomhusplan 
som viser den ubebygde delen av tomta. Utomhusplanen skal vise 
eksisterende og framtidig terrengnivå, parkering, gangveier, areal for 
levering/ henting av barn, plassering av lekeapparater, ballbinge og 
ballbaner, søppelhåndtering, beplantning og overvannshåndtering. 

Prosjekterende firma LARK Asplan Viak AS
Prosjekterende firma VA Asplan Viak AS 
Entreprenør Teknobygg AS m/ Tverås AS og Hageanlegg AS 
Anleggsgartner Hageanlegg AS
Underleverandør Solfrid Mortensen og Erik Gjedrem (kunstnere)
Driftsansvar Først entreprenør i tre år, siden overtatt av Trondheim kommune
Informanter Trondheim kommune (Kommunalteknikk), Trondheim Eiendom

Bakgrunn for prosjektet:  
Ny skole skal ikke belaste eksisterende VA-system nedstrøms skolen (ikke tilstrekkelig kapasitet). Vann 
ønsket som miljøskapende element i skolegården.

Hovedelementene i overvannsanlegget:
 ◦ Alt overvann ledes til åpne renner. Svært få sandfang (kun ved rundkjøring og dam)
 ◦ Renner av storgatestein (varierende bredde og dybde) 
 ◦ Permeabel asfalt i store deler av anlegget
 ◦ Fordrøyningsbasseng under bakken ved parkering/ snuplass og under dam 

Spesielle detaljløsninger: 
 ◦ Kunstelementer i brosteinsrenner og drikkefontene knyttet til rennesystemet
 ◦ Dam med overløp til fordrøyningsmagasin nederst i anlegget, ved Bøckmans veg
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FELTDATA
Nedbørfelt Skolens område, 37 mål
Bakgrunn og mål for 
prosjektet hydrologisk 
(beholde grunnvannsnivå, 
begrense flomtopper, 
begrensninger nedstrøms, 
rent visuelt element osv.)

Fordrøyning, for å avlaste rørsystemet nedstrøms.

Skape kvaliteter/ lekefunksjon i anlegget.

Dimensjonering av 
OV-anlegget (antatte 
vannmengder)

Dimensjonert for 20-års regn. Videreført vannmengde tilpasset 
nedstrømssystemets kapasitet.

Åpent eller lukket anlegg 
evt. kombinasjon?

Åpne renner i skoleanlegget. Lukket anlegg m/ to sandfang på parkering/ 
snuplass ved flerbrukshall, ett på fotballbanen. Få sandfang totalt. 

Grunnforhold Fjell/ leire
Avrenningsfaktor (type 
flater i området)

Villastrøk med veganlegg og noe naturmark. Permeable og tette flater i 
kombinasjon. 

Urbaniseringsgrad.  Er 
oppstrømssystemer 
naturlig felt, dyrket mark, 
tettbygd osv. 

Boligareal, naturmark

EVALUERING  HYDROLOGI 
Er vanntilførselen jevn eller 
ujevn, naturlig og/eller 
påvirket urban?

Tilførsel varierer med årstid og nedbør

Omfatter anlegget eksternt 
og/eller internt vann?

Internt vann i skoleanlegget 

Er taknedløp/takrenner 
frakoblet ledningsnett?

Taknedløp ledes til sluk/rør, til fordrøyningsmagasin

Grønne tak Nei. Grønne tak ble diskutert i prosjekteringsfase, men ble forkastet.
Grønne vegger Nei 
Tørre fordrøyningsbasseng 
(tørre arealer som fylles 
opp v/intens nedbør)

Nei

Infiltrasjonsbasseng, 
regnbed 
(vegetasjonsdekket 
forsenkning som mottar 
og infiltrerer vann)

Nei 

Åpen grøft/
synkgrøft(pukkmagasin)

Pukkmagasin under dam og ved parkeringsplass.

Permeable flater Mange grønne flater i skolegården samt permeabel asfalt i deler av 
anlegget.

Terskel med strupt utløp 
(hvordan reguleres 
videreført vannmengde ut 
fra anlegget)?

Reguleres med trangt utløpsrør tilpasset videreført vannmengde 

Renne/kanal Omfattende rennesystem av storgatestein i hele skolegården 

Dam med 
fordrøyningsvolum

Dammen har ikke fordrøyningseffekt, kun visuelt element. Pukkmagasinet 
under dammen representerer fordrøyningsvolumet. 
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Erosjon Det er erosjonsskader i plenarealer enkelte steder hvor renner skifter 
retning eller mangler. Renneutformingen er ikke tilpasset vannets 
bevegelser. Tydelig «erosjon» rundt dammen (da elevene graver ut jord). 

Lommevåtmark Nei 
Bekkeåpning Nei
Renseanlegg (rensedam, 
infiltrasjon, filteranlegg, 
lukket renseanlegg 
kjemisk/biologisk).

Nei

Flomvei (åpen eller lukket, 
fungerer denne som 
planlagt)?

Ingen flomveier etablert 

Utfordringer i 
vintersituasjon – frost 
(flomveier når anlegget 
ikke fungerer)

Lagring av snø over renner har skapt utfordringer

Inntaksløsning. Hvordan 
samles vann opp når det 
går fra åpent til lukket (i 
rør) system, bekkeinntak, 
kumløsninger osv. 

Åpen renne til stort sandfang. Vannet føres så i rør til åpent basseng 
over fordrøyningsmagasin. Innløpet til bassenget går via en lang 
overløpsterskel rundt det åpne bassenget. Utløp fra bassenget går via 
perforerte rør til en samlekum med strupet utløpsrør som regulerer 
videreført vannmengde.

EVALUERING  ØKOLOGI 
Økt biologisk mangfold 
tilsiktet/utilsiktet

Noe effekt, knyttet til innslaget av vegetasjon og vann

Vekstvilkår for planter Vannet i dammen har såpass stor attraksjonsverdi for ungene at det er 
vanskelig å bevare vegetasjon rundt dammen.  

Levevilkår for dyr og 
insekter (fisk/yngel osv.)

Noe forbedret

Biotopkvalitet forbedret/
forringet?

Noe forbedret

Lokalklima Ingen endring
Støy/støv Ingen endring 
Grønnstruktur (hvordan 
er sammenhengen til 
omgivelsene ivaretatt)?

Skog i nordlig del av anlegget. Stor andel grønne områder i skoleanlegget. 
Inngår ikke som del av større, sammenhengende grønnstruktur. 

Plantebruk (stedegen, 
svarteliste)

Kultiverte arter av trær, busker, stauder. Store plenflater. Variert 
sammensetning av vegetasjon. Vegetasjonen er utsatt for slitasje, spesielt 
ved dammen. 

EVALUERING  Visuelt inntrykk /opplevelseskvalitet /sosial arena 
Vannkvalitet og 
opplevelseskvalitet (klart, 
uklart, lukt, varierende 
vannstand)

I tørrvær er det lite eller ingen vannføring i rennesystemet. Rennene 
framtrer allikevel som positive element i skolegården. Vannkvaliteten i 
dammen er påvirket av at barna leker med sand og jord i vannet. Dammen 
har fått større verdi som lekeområde enn antatt i prosjekteringsfasen. 
Kantvegetasjon er ikke tilpasset såpass intens bruk og dammen ligger 
«bortgjemt» i skolegården.  

Forsøpling Det samler seg en del kvist og løv i renner/ dammen, særlig ved og under 
«bruene» over renna (det oppfattes likevel ikke skjemmende). 

Materialvalg i bygde 
elementer

OK materialvalg. Storgatestein i renner, corténstål i klopper over renne, 
dam støpt i betong over fordrøyningsmagasin. Uheldig asfaltklopp over 
renne for å få inn brøyteutstyr. Uheldig at permeabel asfalt repareres med 
vanlig asfalt. 
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Uttrykk permeable flater 
(sedum, plen, grus osv.)

Drensasfalt, plen, armert plen (brostein), grus. OK uttrykk, men tydelig 
slitasje på plen og plantearealer. 

Tørrværssituasjon Rennesystemet har visuell verdi også uten vann, pga. linjeføring og 
dimensjon og integrert kunst. Dammen får noe tilførsel av vann fra 
drikkefontenen (som er tidsstyrt) og er derfor sjelden eller aldri tørr. 

Romlige kvaliteter Fine situasjoner knyttet til vannstrengen gjennom hele anlegget. 
Sosial møteplass Skoleanlegget brukes mye både på dag- og kveldstid. Nærmiljøanlegg for 

bydelen. Varierte aktivitetsmuligheter. 
Tilgjengelighet God tilgjengelighet
Rekreasjonsmuligheter. 
Genereres det aktivitet i 
området (bademulighet, 
sykkeltur, gange, vannlek, 
fiske)?

Ja, brukes som lekeområde

Sol- og lysforhold Varierte
Årstidsvariasjoner Godt anlegg for lek hele året

EVALUERING DRIFT – beskriv 
Hvem drifter anlegget og 
hvordan?

Trondheim Eiendom. To driftsoperatører. Fjerner jevnlig søppel, løv og 
mose i renner og dammen. Tilføring av jord rundt dam. Spyler opp renna 
hver vår. Klipping av plen. Snøbrøyting og vinterstrøing. 

Driftsinnstruks ble utarbeidet i prosjekteringsfasen, men driftsavdelingen 
kjenner ikke til denne. 

Kostnadsdrivende 
enkeltelementer i 
overvanns-anlegget (f.eks. 
strømkrevende elementer) 

Spyling av permeable flater utføres ikke ofte nok av budsjettmessige 
årsaker. Dette resulterer i noe mosevekst pga. tilførsel av sand og jord. 
Permeabel asfalt er så grov at skjæret på snøplogen av og til river opp 
asfalten. Dette har medført noe behov for reasfaltering (utført med vanlig 
asfalt). 

Grad av driftsvennlighet Det er vanskelig å komme til under kloppene. Vanntrykket gir ikke 
tilfredsstillende spyling i renna under den lange kloppen (asfaltert). 

Forbedrende tiltak 
gjennomført etter at 
anlegget var ferdigstilt

Justeringer gjort på korte klopper over storgatesteinsrenne (corténstål 
supplert med barrikade pga. sklifare). Asfaltklopp er lagt over en renne for 
å få inn brøyteutstyr.

Sikkerhet. Hvilke tiltak 
er utført? Er noe utført i 
ettertid (drukningsfare, 
fallfare, klemfare osv).

Det er en del fokus på sikkerhet knyttet til stående vann i rennene. 
Liten oversikt over sikkerhetstiltak rundt dam som ligger i ytterkant av 
skolegården.

Hovedutfordringer knyttet 
til drift

Hovedutfordringen er å holde renne åpen under den lengste kloppen. 
Snølagring bør ikke skje over renner (da vannet må finne nye veier). Noe 
groing av mose i drensasfalt. 

Valgte løsninger der overvann løses på bakken i stedet for under bakken, 
gjenspeiles ikke i dagens driftsbudsjett (besparelser pga. redusert behov 
for sandfang og drensledninger, reflekteres ikke i driftsbudsjettet). 
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SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER – Er målet med prosjektet nådd?

Helhetsvurdering hydrologi: Lokal håndtering av overvannet er oppnådd. Renner er dype nok og 
fordrøyningsbasseng tilstrekkelig dimensjonert til å takle store vannmengder. Begrenset forbruk av 
vann i forløpet (lite infiltrasjon og fordampning i brosteinsrennene).

Helhetsvurdering økologi: Skolegård med høy andel grønt og innslag av vann har bidratt til økt 
biologisk mangfold.  

Helhetsvurdering visuelt inntrykk/opplevelseskvaliteter/sosial arena: Sammensatt og variert 
anlegg med mange muligheter for lek og læring. Rennene framstår som et sterkt funksjonelt og visuelt 
element. Vegetasjonen i skråningene ned mot dammen er nedslitt. Det burde muligens vært lagt til 
rette en egen lekesone med vann mer tilpasset intensiv bruk. 

Helhetsvurdering drift: Godt vedlikeholdt anlegg. Deler av anlegget byr på noen driftsmessige 
utfordringer (klopper og dam). 

Konklusjon: Fordrøyningseffekten er oppnådd vha. både åpne og lukkede løsninger. Høy leke- og 
opplevelsesverdi. Driftsansvar avklart.  Noen utfordringer knyttet til punkter i anlegget. Interessant 
skolegårdsanlegg med (i all hovedsak) åpne overvannsløsninger. 

Hydrologi Økologi

Drift

Opplevelseskvalitet

BYÅSEN SKOLE: Figur som illustrerer grad av 
måloppnåelse for de fire utvalgte suksesskriteriene.
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Bildene viser dammen i skolegården, slik den så ut da den var ferdig opparbeidet. Dammen er et 
kjærkomment, flittig brukt element i skolegården, så kantene rundt dammen er i dag mer opptråkket. 
Anlegget krever derfor en del vedlikehold. Bildene er fra 2007.
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Ilabekken, situasjonsplan

Illustrasjon: Multiconsult AS
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1   Fra Bymarka
2   Rist
3   Benneches vei
4   Naturlig foss
5   Kulp
6   Roald Amundsens vei
7   Bekk i kulvert
8   Bygget foss
9   Kulp
10 Hanskemakerbakken
11 Bekk i kulvert
12 Gangbro
13 Fordrøyningsdam
14 Terskel
15 Fisketrapp
16 Overvann fra boligområde (rør)
17 Mellomila
18 Bekk i kulvert
19 Kanal
20 Gangbro
21 Trondheimsfjorden

Ilabekken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20
21

«LOD-skjema» Ilabekken
Prinsipptegning for vannets vei gjennom anlegget

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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Under: Foss (bygd) og 
kulp mellom Roald 
Amunsens vei og 
Hanskemakerbakken.

Trapp og foss (naturlig) ved Benneches vei.

Venstre: Tursti og bekk 
mellom Benneches vei 
og Roald Amundsens 
vei.

Ilabekken
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Dam med rikt fugleliv 
sør for Mellomila. 

Kanalen i Ilsvika

Fisketrapp ved Mellomila.

Bekkeløpet like sør for Hanskemakerbakken. 
Krevende skjøtsel rundt enkeltsteiner i plen.

Utløp i sjøen.

Forsterkning av 
kanalvegger utført 
vha. sprøytebetong. 
Omfang utilsiktet 
for stort. Gir uheldig 
effekt visuelt.

Ilabekken
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Evalueringsskjema for Ilabekken

PROSJEKTFAKTA 
Prosjektnavn Bekkeåpning Iladalen, Ilabekken
Geografi/adresse Iladalen i Trondheim
Byggherre Statens vegvesen og Trondheim kommune
Byggeår/ferdigstilt 2006 – 2008
Prosjekttype Bekkeåpning og friområde
Myndighetskrav Reguleringsplan for Iladalen (R 459) § 5.2. Friområde, vann (Ilabekken). 

Utforming  av bekkeløpet: bekkeløpet skal utformes som vist på plankartet 
og i samsvar med forprosjektet fra Asplan Viak AS datert 25.09.04 og som 
vist på vedlagte illustrasjonsplan fra Multiconsult AS datert 08.03.04. 

Utforming av rekkverk: Rekkverk langs kanalen skal ha min. høyde 1,1 
meter. Rekkverket skal være mest mulig åpent for gjennomsyn og være 
malt/ lakkert i mørk grønn eller svart farge. 

Sesongmessig styring: Ved Ilsvikbassenget skal kanalen kobles til dagens 
overløpskulvert mot ytre havnebasseng med en vendermekanisme, slik at 
vannet kan styres mot havnebassenget i perioder av året med frost. 

Krav til detaljplan og søknad: Opparbeidingsplan for bekkeanlegget skal 
godkjennes av NVE. Planen skal vise terrengbearbeiding, materialbruk og 
redegjøre for sikringstiltak. 

Prosjekterende firma LARK Multiconsult AS og  Asplan Viak AS
Prosjekterende firma VA Multiconsult AS og  Asplan Viak AS
Entreprenør Reinertsen Anlegg AS
Anleggsgartner Reinertsen Anlegg AS
Underleverandør Kunstnerne Solrunn Rones (utforming bekkeløp) og Stefan Christiansen 

(steinskulpturer). 
Driftsansvar Først entreprenør i tre år, så overtatt av Trondheim kommune
Informanter  Trondheim bydrift (Vann og avløp, Park og friområder) og Multiconsult AS
Bakgrunn for prosjektet: 

Å avlaste eksisterende, gammelt rørsystem for overvann (Saneringsplan for Ila). Bevare og forsterke 
blå-grønn struktur mellom Bymarka og fjorden. Legge til rette for biologisk mangfold og rekreasjon for 
beboere i nærmiljøet og byens øvrige befolkning. Samtidighet i arbeidet med saneringsplanen for Ila 
og prosjektering og bygging av Nordre avlastningsvei i området muliggjorde realisering av prosjektet. 
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Hovedelementer i overvannsanlegget:
 ◦ Bekkeåpning av en strekning på ca. 700 m
 ◦ Dam og froskedam
 ◦ Åpen kanalløsning i nederste del
 ◦ Parkanlegg rundt dammen
 ◦ Sti og grøntarealer på hele strekningen

Spesielle detaljløsninger: 
 ◦ Erosjonssikring i bekkeløpet for å tåle tusenårsflom
 ◦ Høyt fokus på tilrettelegging for biologisk mangfold (fisk)
 ◦ Fisketrapp i nedre del
 ◦ Integrering av kunst i anlegget 

FELTDATA
Nedbørfelt Ilavassdraget  9,7 km2
Bakgrunn og mål for 
prosjektet hydrologisk 
(beholde grunnvannsnivå, 
begrense flomtopper, 
begrensninger nedstrøms, 
rent visuelt element osv.)

Avlaste eksisterende rørsystem for overvann.

Forsterke blågrønn struktur fra Bymarka til sjøen.

Unngå dyr løsning for kryssing av Nordre avlastningsvei (ville krevd 
kulvert og pumpestasjon). 

Dimensjonering av 
OV-anlegget (antatte 
vannmengder).

Får vann fra Teisendammen. Normalvannføring 25 l/sek. Minstevannføring 
2-3 l/sek. 10-års flom 9 m3 sek. 1000-års flom 18 m3 sek

Åpent eller lukket anlegg 
evt. kombinasjon?

Åpent 

Grunnforhold Leire/ fjell
Avrenningsfaktor (type 
flater i området)

Villastrøk med hager, naturmark, næringsarealer i nederste del. 

Urbaniseringsgrad. Er 
oppstrømssystemer 
naturlig felt, dyrket mark, 
tettbygd osv. ?

Boligareal, naturmark 

EVALUERING  HYDROLOGI 
Er vanntilførselen jevn eller 
ujevn, naturlig og/eller 
påvirket urban?

Jevn. Teisendammen og dammene ovenfor er regulerte. 

Omfatter anlegget eksternt 
og/eller internt vann?

Vassdrag med tilsig fra naturområder oppstrøms Teisendammen

Er taknedløp/takrenner 
frakoblet ledningsnett?

I liten grad/ usikker

Grønne tak Nei
Grønne vegger Nei
Tørre fordrøyningsbasseng 
(tørre arealer som fylles opp 
v/intens nedbør)

Nei

Infiltrasjonsbasseng, 
regnbed (vegetasjons-
dekket forsenkning som 
mottar og infiltrerer vann)

Nei
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Åpen grøft/synkgrøft 
(pukkmagasin)

Nei

Permeable flater Grønne flater (park, naturmark, sti) langs bekken på begge sider i hele 
strekket, med unntak av kanaldelen som omgis av harde flater. 

Terskel med strupt utløp 
(hvordan reguleres 
videreført vannmengde ut 
fra anlegget)?

Utløp rett i sjøen 

Renne/kanal Kanalløsning i nedre del, langs Ilsvika pga. begrenset areal. Gammel 
kulvert åpnet og bygd videre på med samme materialbruk (utvidet snitt). 

Dam med 
fordrøyningsvolum

Stor dam i parkområdet i nedre del – liten fordrøyningseffekt, kun visuelt. 

Erosjon Noe erosjon i bekkeskråningen på strekket mellom Roald Amundsens 
vei og fossefallet. Grunnen gir etter som følge av at vann forsvinner ned i 
grunnen lenger oppe (ved kulverten). 

Lommevåtmark Nei
Bekkeåpning Ja. Stabilt bekkeløp
Renseanlegg (rensedam, 
infiltrasjon, filteranlegg, 
lukket renseanlegg 
kjemisk/biologisk)

Nei

Flomvei (åpen eller lukket, 
fungerer denne som 
planlagt)?

Bekken er i seg selv flomvei, og har stor kapasitet. 

Utfordringer i 
vintersituasjon – frost 
(flomveier når anlegget ikke 
fungerer)

Utløpet i sjøen er utformet spesielt med tanke på å unngå isdannelse 
innerst i havnebassenget. 

Inntaksløsning. Hvordan 
samles vann opp når det 
går fra åpent til lukket (i 
rør) system, bekkeinntak, 
kumløsninger osv. 

Åpen bekk går rett ut i sjøen 

EVALUERING  ØKOLOGI 
Økt biologisk mangfold 
tilsiktet/utilsiktet

Bekken og omgivelsene er gitt et naturlikt uttrykk og bidrar til økt 
biologisk mangfold i bydelen. Vassdraget har blitt sjøørretproduserende 
opp til fossen nord for Roald Amundsens vei. Rikt fugle- og dyreliv. 

Vekstvilkår for planter Detaljert planteplan utarbeidet av (Multiconsult AS). Vegetasjonen har 
gode vekstbetingelser langs vassdraget og bidrar til fine romdannelser og 
variasjon i området.

Levevilkår for dyr og 
insekter (fisk/yngel osv.)

Forbedret

Biotopkvalitet forbedret/
forringet?

Forbedret

Lokalklima Forbedret gjennom større innslag av levegetasjon
Støy/støv Noe støvreduksjon gjennom opptak i bladverk/ vegetasjon. 
Grønnstruktur (hvordan 
er sammenhengen til 
omgivelsene ivaretatt)?

Sammenhengende, tydelig grøntdrag fra Bymarka til fjorden er etablert. 

Plantebruk (stedegen, 
svarteliste)

Stor vekt på å gjøre området mest mulig naturlikt. Noe mer parkpreg 
(med større innslag av kultiverte arter) i nederste del (parkområdet) av 
anlegget. 
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EVALUERING  Visuelt inntrykk /opplevelseskvalitet /sosial arena 
Vannkvalitet (klart, uklart, 
lukt, varierende vannstand)

God vannkvalitet og vakkert, variert bekkeløp. Mye/ nok vann i bekk og 
dam. 

Forsøpling Lite synlig søppel i anlegget
Materialvalg i bygde 
elementer

Naturstein av ulik bearbeidingsgrad benyttet både i bekk og kanal (rund 
elvestein, natursteinsmurer, terskler av naturstein osv.). Tretrapp i øverste 
del, gangbro i stål/ tre i parkområdet. Robust og bra utført. 

Uttrykk permeable flater 
(sedum, plen, grus osv.)

OK uttrykk på grønne flater og grusdekker langs vannstrengen

Tørrværssituasjon OK. God vannføring også i tørrværssituasjon
Romlige kvaliteter Varierte opplevelsesmuligheter fra kulturpreg til naturpreg, fra åpne til 

mer lukkede situasjoner. 
Sosial møteplass Svært populært turområde og mye brukt av barnehagene i nærmiljøet
Tilgjengelighet Lett tilgjengelig både nedenfra, ovenfra og langsetter. God visuell kontakt 

med bekk og kanal hele veien er positivt og miljøskapende.
Rekreasjonsmuligheter. 
Genereres det aktivitet i 
området (bademulighet, 
sykkeltur, gange, vannlek, 
fiske)?

Mange går tur og trener. Barnehagene langs vassdraget benytter området 
til lek og turgåing. 

Sol- og lysforhold Gode og varierte
Årstidsvariasjoner Anlegget kan brukes både sommer og vinter.

EVALUERING DRIFT 
Hvem drifter anlegget og 
hvordan?

Trondheim kommune. Avklart/ god fordeling av ansvar/ finansiering 
mellom Vann og avløpsavdelingen og Idrett, park og skog. Jevnlig 
skjøtsel av grøntanlegget. Slått en gang i uka i vekstsesongen. Rydding av 
annen vegetasjon et par ganger i året. Vannprøver tas hver måned. Noe 
tilslamming og groing i dammen. 

Plukker noe søppel langs bekkeløpet samt rusk og rask ved rist  
v/Benneches vei (ansvar Vegavdelingen).

Anlegget fremstår velstelt og godt vedlikeholdt.
Kostnadsdrivende 
enkeltelementer i 
overvannsanlegget (f.eks. 
strømkrevende elementer)

Ingen spesielle

Grad av driftsvennlighet God tilgjengelighet for drift. Parkdelen krever relativt intensiv drift (f.eks. 
klippes gresset rundt enkeltsteiner ved bekkens sideareal).

Forbedrende tiltak 
gjennomført etter at 
anlegget var ferdigstilt

Tettingsforsøk utført ovenfor fossefallet mellom Roald Amundsens vei og 
Hanskemakerbakken. Grus er fjernet fra kulpen under fossefallet. Erstattet 
med gytegrus. Forsterkning av gammel kanal utført vha. sprøytebetong. 
Omfanget ble utilsiktet stort (visuelt uheldig). IPS gjennomfører løpende 
forenklinger av opprinnelig planteplan (justering av artsvalg, tynning 
m.m.). 

Sikkerhet. Hvilke tiltak 
er utført? Er noe utført i 
ettertid (drukningsfare, 
fallfare, klemfare osv.)?

Kreosot benyttet i trekonstruksjonen v/ utløpet. Nytt tredekke lagt over 
som avbøtende tiltak. 
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Hovedutfordringer knyttet 
til drift

Vann og masser forsvinner ned i grunnen ovenfor bygd fossefall og vann 
kommer igjen halvveis nede i fossen. Vurderer nå å kanalisere vannet fra 
kulverten under Roald Amundsens vei til fossefallet. Behov for å rense 
dam for slam. Tilførsel av gytegrus påkrevet hvert 5.- 6. år.

SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER – Er målet med prosjektet nådd?

Helhetsvurdering hydrologi: Avlastning av ledningsnett og forsterkning/ tydeliggjøring av 
vannstrengen er oppnådd. Nok vann i bekken, også i tørrværsperioder. 

Helhetsvurdering økologi: Bekkeåpningen har bidratt til økt biologisk mangfold. 

Helhetsvurdering visuelt inntrykk/opplevelseskvaliteter/sosial arena: Stor variasjon i vannets 
løp: foss, stri bekk, stille bekk, kanal, terskler og dam gir store opplevelseskvaliteter. Vakkert og 
brukbart område. Godt løst og utført med robuste materialer. Tydelig konsept i prosjektet ser ut til å 
ha blitt beholdt gjennom hele prosessen. Kunstprosjekt beriker opplevelsen. Godt tatt imot av byens 
befolkning. Anlegget har mottatt flere priser. 

Helhetsvurdering drift: «Lekkasje» over fossen hovedutfordringen i dag. Driftsansvar og -nivå avklart.

Konklusjon: Et godt planlagt og gjennomført anlegg som har tilført nærmiljøet og byen store 
kvaliteter. 

Samarbeid Trondheim kommune og Statens vegvesen har vært en viktig forutsetning for prosjektet. 
Felles eierskap til prosjektet hos Vann- og avløpsavdeling og Idrett, park og skog, bidrar til et godt 
vedlikeholdt anlegg.

Hydrologi Økologi

Drift

Opplevelseskvalitet

ILABEKKEN: Figur som illustrerer grad av 
måloppnåelse for de fire utvalgte suksesskriteriene.
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Over: Bekken slynger seg gjennom parkrommet. Her flyter vannet roligere enn høyere oppe i anlegget.
Under: Bildet viser overgangssonen mellom bekken (i terskler) og kanalen, hvor parken endrer karakter.
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1   Fra Estenstadmarka
2   Oppsamling av regnvann fra tak og terreng
3   Oppsamling av regnvann fra tak og terreng i boligfelt. Ledes i rør til bekk.
4   Fordrøyningsdam 1
5   Gangbro
6   Terskel
7   Område planlagt for å ta i mot overvann fra nye boligfelt
8   Terskler i tre
9   Fordrøyningsdam 2
10  Kum med strupet utløp
11  Vei
12  Terskler, betongkar
13  Fordrøyningsdam 3
14  Kum med strupet utløp
15  Lukket fordrøynings-basseng under parkering
16  OV-ledning til Nidelva

Akka Bakka/ Utleir Østre

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

«LOD-skjema» Utleir Østre
Prinsipptegning for vannets vei gjennom anlegget

Illustrasjon: Asplan Viak AS 
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Starten på bekkeløpet. Mange rør 
(fire stk.) stikker ut av terrenget.

Dam 1 ovenfor brua 
øverst i anlegget.

Venstre: Terskler av tre 
mellom dam 1 og 2.

Over: Bekk med 
terskler av tre mellom 
dam 1 og 2. Lite vann 
og en del gras etter 
slått samlet langs 
bekkeløpet. Trær 
har vokst lite siden 
planting.

Utleir Østre
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Dam 2 med strupt utløp i kum. Overvann 
fra f.eks. boligfelt ledes til vassdraget.

Under: Algevekst ved strupt kum i 
dam 2. Algevekst har vært og er en 
stor utfordring i dette anlegget.

Fin situasjon ved dam 2. Vannspeil, vegetasjon og 
lekeelementer gir fin effekt.

Under: Terskler mellom dam 2 og 3. Opprinnelig 
bygd av tre, senere erstattet av betongkar.

Under: Dam 3 med strupt utløp i kum. Kjellerhøyder 
i boligområdet medførte at dammen ble liggende 
lavere enn opprinnelig planlagt. Bratte sider og 
behov for gjerde ble konsekvenser av dette.

Utleir Østre
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PROSJEKTFAKTA 
Prosjektnavn Utleir Øst - Friområde bekkedrag (Steindalsbekken)
Geografi/adresse Utleira i Trondheim
Byggherre Heimdal Entreprenør AS
Byggeår/ferdigstilt Ferdigstilt i flere trinn i perioden 2007 – 2009. Utbedringer av terskler i 

2012.  
Prosjekttype Bekkeåpning (Steindalsbekken) med fordrøyningsdammer
Myndighetskrav Reguleringsplan for Utleir Østre (R 437) § 5 FRIOMRÅDE- PARK: 

Utforming og bruk: Friområdet skal utformes som et parkdrag. I friområdet 
skal det opparbeides en gangsti som vist på plankartet.

Bekkeløp: Eksisterende bekkeløp (Steindalsbekken) innenfor offentlig 
friområde skal ivaretas og utvikles. Deler av bekkeløpet som i dag 
går i lukket trasé, skal åpnes og heves. Bekkeløpet med dammer skal 
opparbeides som vist på plankartet. Overvann fra feltet ledes ut i 
Steindalsbekken. Med søknaden skal det foreligge dokumentasjon med 
hensyn til hvordan bekkens, rørføringenes (f.eks. VA-anlegg) og dammenes 
volum er tilpasset tålegrensen for flomavrenning fra byggefeltene. 
Dammene og bekken må utformes med god landskapstilpasning både ved 
regn- og tørrvær.

Prosjekterende firma LARK Agraff AS
Prosjekterende firma VA Multiconsult AS. Asplan Viak AS (utbedring av terskler i 2012)
Entreprenør Ottar Augdal AS og Ekren AS
Anleggsgartner Ottar Augdal AS og Ekren AS
Driftsansvar Først entreprenør i tre år, siden overtatt av Trondheim kommune.
Informanter Trondheim Bydrift (Vann og avløp og Park og friområder), Trondheim 

kommune (Kommunalteknikk) og Agraff AS. 
Bakgrunn for prosjektet:

Anlegget skal fungere både som friområde og som fordrøyningsanlegg for overvann. Anlegget skal ha 
åpne dammer med fordrøyningsfunksjon pga. begrenset kapasitet i rørsystemet nedstrøms. 
Hovedelementene i overvannsanlegget: 

 ◦ Åpent bekkeløp

 ◦ Tre fordrøyningsdammer

 ◦ Påslipp av overvann fra boligområdet via rør. Takvann og overflatevann fra utomhusarealer går 
direkte ut til dammer via rør

 ◦ Ett strekk med terskler av tre

 ◦ Ett strekk med terskler av betongkar (opprinnelig av tre, senere skiftet ut) 

 ◦ Strupt utløp i kummer i dam 2 og 3

Evalueringsskjema for Utleir Østre
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Spesielle detaljløsninger:

 ◦ Terskler av tre eller betongkar 

 ◦ Strupt utløp i kummer, med utsiktsplass på toppen

FELTDATA
Nedbørfelt Deler av Estenstadmarka samt boligfeltene nær bekken. Stor andel av 

nedbørfeltet er naturmark. Naturlig næringsrikt vann. 
Bakgrunn og mål for 
prosjektet hydrologisk 
(beholde grunnvannsnivå, 
begrense flomtopper, 
begrensninger nedstrøms, 
rent visuelt element osv. )

Krav om fordrøyning for å avlaste rørsystemet nedstrøms samt etablering 
av friområde. 

Dimensjonering av 
OV-anlegget (antatte 
vannmengder)

Naturlig tilsig fra nedbørfeltet. Jevnt tilsig både fra nedbørfelt og 
boligområder. Flomtopper reduseres pga. lukka fordrøyningsbasseng 
under p-plass i boligfeltet Akka Bakka. 

Åpent eller lukket anlegg 
evt. kombinasjon?

Åpnet bekk på strekningen gjennom boligområdene (ca. 340 m)

Grunnforhold Leire
Avrenningsfaktor (type 
flater i området)

Tett boligfelt, naturmark og noe landbruksareal

Urbaniseringsgrad. Er 
oppstrømssystemer 
naturlig felt, dyrket mark, 
tettbygd osv. 

Lav urbaniseringsgrad totalt i nedbørfeltet

EVALUERING  HYDROLOGI 
Er vanntilførselen jevn eller 
ujevn, naturlig og/eller 
påvirket urban?

Marginalt med vann i bekken i utgangspunktet. 

Takvann og overflatevann fra boligområdet vest for bekken ledes i dag 
ned i anlegget.

Omfatter anlegget eksternt 
og/eller internt vann?

Eksternt og internt vann

Er taknedløp/takrenner 
frakoblet ledningsnett?

Taknedløp ledes i rør internt på boligfeltene og ut i samleledninger til 
utslipp i dammer

Grønne tak Nei
Grønne vegger Nei 
Tørre fordrøyningsbasseng 
(tørre arealer som fylles 
opp v/intens nedbør)

Nei

Infiltrasjonsbasseng, 
regnbed 
(vegetasjonsdekket 
forsenkning som mottar og 
infiltrerer vann)

Nei 

Åpen grøft/synkgrøft 
(pukkmagasin)

Nei

Permeable flater Grønne flater langs bekken. Boligområder tett inntil bekkedraget, med 
stor andel tette flater.  Parkeringsplass i sør på Akka Bakka er etablert 
med permeabel asfalt og ekstra tykt pukklag for mulig fordrøyning ned i 
grunnen. Fordi man regnet med at den permeable asfalten over tid ville 
tettes av støv og skitt, ble det i tillegg etablert sluk. 
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Terskel med strupt utløp 
(hvordan reguleres 
videreført vannmengde ut 
fra anlegget)?

Vannmengde reguleres vha. terskler, dammer og strupte utløp i kummer 

Renne/kanal Nei 
Dam med 
fordrøyningsvolum

For liten gjennomstrømning i dammene (tre stk). Dammenes flater er for 
store for vannmengden. Inntaket i kummer for bredt. Gir liten variasjon i 
vannstand. Lysinnslipp, liten gjennomstrømning samt lav vannstand gir 
gode vekstvilkår for alger. 

Lukket 
fordrøyningsbasseng 

Delvis. Gjelder for parkeringsplass i sør. Etablert med sandfang med 
direkte utslipp til dammer. Effekt av permeabel asfalt avtar over tid. 

Erosjon Det har vært utfordringer med erosjon i bekkeløpet ved tersklene. Vannet 
har tatt andre veier enn tenkt. Utbedret ved å skape et tydeligere snitt i 
terrenget og i selve tersklene (utsparring). 

Lommevåtmark Nei 
Bekkeåpning Ja 
Renseanlegg (rensedam, 
infiltrasjon, filteranlegg, 
lukket renseanlegg 
kjemisk/biologisk)

Nei

Flomvei (åpen eller lukket, 
fungerer denne som 
planlagt)?

Bekken er flomvei i seg selv. Inntakskummene har god sikring mht. flom. 
God utforming av overløpsløsning ved fullt fordrøyningsvolum. Ikke 
etablert flomvei nederst i anlegget. Gir en viss sårbarhet i forhold til fullt 
nedstrømssystem. 

Utfordringer i 
vintersituasjon – frost 
(flomveier når anlegget 
ikke fungerer)

Ingen spesielle

Inntaksløsning. Hvordan 
samles vann opp når det 
går fra åpent til lukket (i 
rør) system, bekkeinntak, 
kumløsninger osv. 

Strupt inntak i kum ved dam 3 

EVALUERING  ØKOLOGI 
Økt biologisk mangfold 
tilsiktet/utilsiktet

Mye vegetasjon rundt bekken i øvre del. Stokkender tok dammene i bruk 
før folk flyttet inn i boligene. Anlegget bidrar til økt biologisk mangfold. 

Vekstvilkår for planter Vegetasjonen rundt dammene ser ut til å vokse fort og reduserer etter 
hvert størrelsen på vannspeilet. 

Trærne som er plantet i skråningene langs bekken har vokst lite. 
Levevilkår for dyr og 
insekter (fisk/yngel osv.)

Forbedret

Biotopkvalitet forbedret/
forringet?

Forbedret

Lokalklima Noe forbedret
Støy/støv Ingen effekt pr. dato. Vegetasjonen vil muligens bidra mer positivt på sikt. 
Grønnstruktur (hvordan 
er sammenhengen til 
omgivelsene ivaretatt)?

God sammenheng med Estenstadmarka (stisystem og gårdsveier). 
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Plantebruk (stedegen, 
svarteliste)

Trær, busker, stauder, gras og blomstereng etablert rundt vannstrengen. 
Lite romdannende og skyggeskapende vegetasjon inntil bekken langs 
nedre deler. Mye lysinnslipp i dammene gir gode vekstbetingelser for 
alger.

EVALUERING  Visuelt inntrykk /opplevelseskvalitet /sosial arena 
Vannkvalitet (klart, uklart, 
lukt, varierende vannstand)

Vakre vannspeil. Mye algevekst, særlig ved kummene trekker det visuelle 
inntrykket ned. Ingen luktproblemer.

Forsøpling Det samler seg en del søppel i dammene og særlig ved innløpet til 
kummene. 

Materialvalg i bygde 
elementer

Stor variasjon i uttrykk på bygde elementer og morsomt valg av utstyr. 
Terskler av tre og betong, betongkummer med utkikksplatåer på toppen 
gir et  røft uttrykk. Ikke god nok utførelse og drift påvirker inntrykket av 
anlegget. 

Uttrykk permeable flater 
(sedum, plen, grus osv.)

Anlegget bærer preg av lite vedlikehold. Noe setningsskader ned mot 
vannstrengen ved lekeområdet. 

Tørrværssituasjon Lite vann i vannstrengen og mye algevekst i dammene
Romlige kvaliteter Fine situasjoner rundt dammene terrengmessig. Boligene rammer inn 

området. Romlige kvaliteter kunne vært forsterket noe med vegetasjon. 

Vannspeilet i den nederste dammen ble senket rundt 2 m godt inne i 
planprosessen, fordi entreprenøren bestemte seg for kjellere i husrekken 
nærmest bekken. Dette gjorde vannspeilet nærmest utilgjengelig for lek.

Sosial møteplass Benyttes av beboere til turgåing og opphold. Barnehager bruker området. 
Tilgjengelighet God tilgjengelighet fra boligområdene og til marka
Rekreasjonsmuligheter. 
Genereres det aktivitet i 
området (bademulighet, 
sykkeltur, gange, vannlek, 
fiske)?

Gåturer, lek

Sol- og lysforhold Solrikt og fint sted. Mye lysinnslipp fremmer nok algevekst 
Årstidsvariasjoner Som i naturen. Aking, ski, snølek

EVALUERING DRIFT 
Hvem drifter anlegget og 
hvordan?

Tre års skjøtsel av entreprenør Ekren AS etter ferdigstillelse av anlegget. 
Trondheim kommune slår gras en gang i året (minimalt vedlikehold). 
Uløst utfordring knyttet til algevekst. 

Kostnadsdrivende 
enkeltelementer i 
overvanns-anlegget (f.eks. 
strømkrevende elementer). 

Ingen spesielle 

Grad av driftsvennlighet Mye uønsket algevekst i dammene. Vanskelig å komme til dammene med 
maskinelt utstyr for å renske bort algevekst.

Forbedrende tiltak 
gjennomført etter at 
anlegget var ferdigstilt

Justering av treterskler mellom dam 1 og 2. 

Skifte av terskeltype mellom dam 2 og 3.

Sikkerhet. Hvilke tiltak 
er utført? Er noe utført i 
ettertid (drukningsfare, 
fallfare, klemfare osv.)?

Mye fokus på sikkerhet prosjekteringsfasen. Skråninger ved og i dammer 
prosjektert med tanke på sikkerhet. Gjerde langs dam 3 kom etter ferdig 
prosjektert fordi dammen måtte senkes. 
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Hovedutfordringer knyttet 
til drift

For dårlig utførelsesfase gir nå driftsutfordringer (f.eks. setninger under 
dekker, dårlig vekst i trevegetasjon osv.)
Drifts- og skjøtselsbehov: 
 ◦ Redusere algevekst/ rense dammer årlig (slamsuging/ spyling) 
 ◦ Slått to ganger årlig 
 ◦ Større ting tas hvert 3. – 5. år
 ◦ Budsjett til å gjennomføre tiltak

SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER – Er målet med prosjektet nådd?
Helhetsvurdering hydrologi: Fordrøyningseffekten er delvis oppnådd: God effekt ved store 
nedbørmengder og i mindre grad i normal- og tørrværssituasjoner. Det er for liten variasjon i vannstand 
pga. for brede overløp. Overvannet fra boligområdene er ikke i sterk nok grad tilknyttet vannstrengen. 
Lukket fordrøyningsbasseng under p-plass på Akka Bakka bidrar til at vannmengden i bekken 
reduseres. Dammene er for store og strupingen i kummene for liten.  

Helhetsvurdering økologi: Anlegget har blitt en viktig biotop for fugl og insekter. For mye uønsket 
algevekst. For dårlig vekst i tilført trevegetasjon.

Helhetsvurdering visuelt inntrykk/opplevelseskvaliteter/sosial arena: Anlegget er et positivt 
tilskudd til boligområdene. Det har et røft uttrykk, med noen svakheter i utførelsen. Mye algevekst, 
rusk og rask langs vannstrengen trekker helhetsinntrykket ned. Vannføringen er svært liten i perioder.  
Vegetasjonen i skråningene ned mot vannstrengen er preget av lite tilvekst. Langs kanten av dammene 
er det tendenser til gjengroing. 

Helhetsvurdering drift: Manglende drift og uklart driftsansvar. Anlegget byr på driftsmessige 
utfordringer knyttet til algevekst. Forventningene til drift av anleggene er sannsynligvis større enn 
dagens budsjett tillater.

Konklusjon: Friområde med bekk, dammer, lekeområder og sti har forsterket grønnstrukturen i 
området. Fordrøyningseffekten er ikke optimalisert. Det er utfordringer knyttet til omfattende algevekst 
og vedlikeholdsbudsjettet er for lavt. Driftsansvar og nivå ikke avklart. 

Hydrologi Økologi

Drift

Opplevelseskvalitet

UTLEIR ØSTRE: Figur som illustrerer grad 
av måloppnåelse for de fire utvalgte 
suksesskriteriene.
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Over: Små brygger er gjenkjennelige elementer i anlegget. Disse lar parkgjestene komme nærmere på 
vannet, da kantene rundt dammen for det meste består av gress og vannplanter.

Under: Anlegget bærer dessverre preg av en del algevekst i dammene. 
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Del 3 - Observasjoner 
fra ti utvalgte anlegg
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Suksessfaktorer og utfordringer knyttet til 
hvert av de fire evalueringskriteriene

Kriteriene som er benyttet ved evaluering av de ti bygde 
anleggene er: hydrologi, økologi, opplevelseskvalitet (visuelt 
inntrykk, verdi som sosial arena) samt drift. Alle de ti anleggene 
kan vise til gode resultater på måloppnåelse hvis vi legger 
sammen resultatene knyttet til alle de fire kriteriene. På en 
skala fra 0 - 4, ligger samlet score mellom 3,2 og 3,6. Graden av 
måloppnåelse er lavest på kriteriet «drift» (3,2) mens kriteriet 
«opplevelseskvalitet» kommer best ut (3,6).

Kriteriet opplevelseskvalitet har gjennomgående oppnådd 
høyest score tett fulgt av kriteriet økologi. Kriteriet drift viser 
størst variasjon anleggene imellom og får lavest score totalt sett. 
Graden av måloppnåelse knyttet til hydrologi er jevnt over høy.

Anleggene er vurdert med utgangspunkt i fire kriterier:

 Ĕ Hydrologi 

 Ĕ Økologi 

 Ĕ Opplevelseskvalitet 

 Ĕ Drift 

Nedenfor er det listet observasjoner fra de ti anleggene knyttet til 
hvert av de fire evalueringskriteriene. 

Hydrologi

Suksessfaktorer: 

 Ĕ Avgjørende med riktig dimensjonering og utforming av åpne 
vannveier i forhold til tilgangen på vann (f.eks. dimensjonering av 
tverrsnitt på bekk, renner og kanaler, bredde på overløp, størrelse 
på dammer og våtmark osv.).  

 Ĕ Viktig at anleggets enkeltdeler dimensjoneres/ utformes slik at 
vann infiltreres og fordrøyes der hvor det er mulig/ ønskelig. Det vil 
bidra positivt til avlastning av ledningsnettet. 

 Ĕ Bekkeåpninger bidrar positivt til lufting og rensing av vann.

 Ĕ Pumpesystem for resirkulering av vann er nødvendig i noen 
anlegg, midlertidig eller permanent. Anlegg med mye teknologi 
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er ikke gitt full score på hydrologi. Disse anleggene representerer 
imidlertid et viktig supplement til anlegg som i større grad greier 
seg uten teknologisk «hjelp», for eksempel pumpeinnretninger.  

 Ĕ Flere av anleggene bidrar godt inn mot rensing av vann. Viktig da 
at det settes av nok areal i planer til rensedammer, åpne bekkeløp 
osv. 

 Ĕ Anleggene som framstår som mest vellykket, er planlagt/ 
prosjektert slik at de fungerer godt både ved høy og lav vannstand.

 Ĕ Se etter muligheter for vinn/ vinn situasjoner når det kommer opp 
problemstillinger knyttet til behov for separering av overvann og 
spillvann, avlastning av ledningssystem osv. Se etter løsninger som 
kan gi en merverdi for området. 

Hovedutfordringer: 

 Ĕ Mangel på helhetstenkning dvs. at det enkelte anlegg er en del av 
og skal inngå i et større vannsystem (nedbørfelt). 

 Ĕ Enkelte anlegg er avhengig av et dobbelt system (en 
kombinasjonsløsning) fordi det åpne systemet ikke er 
dimensjonert tilstrekkelig for å ta unna større vannmengder. 

 Ĕ Bekken/ vannløpet er av og til bare «til pynt». Dette gir svært 
begrenset hydrologisk effekt, men gir merverdi mht. andre 
kriterier. 

 Ĕ Alt tilgjengelig vann bør inkluderes i løsningen. Takvann utgjør 
ofte et uutnyttet potensiale og kunne i flere anlegg vært tilkoblet 
åpen overvannsløsning. 

 Ĕ For liten vannføring har i enkelte tilfeller ført til oppsprekking av 
leirtetting, med lekkasjer som resultat. Lekkasjer og dermed for 
liten vannføring kan også påvirke vegetasjon i og langs vannløpet 
negativt. Lekkasjer har medført behov for reparasjoner i flere av 
anleggene. 

 Ĕ Finne hensiktsmessig nivå og utforming av konstruksjoner langs 
vannløpet for å oppnå ønsket effekt. 

Økologi 

Suksessfaktorer: 

 Ĕ Økt tilgang til åpne vannflater gir åpenbare positive effekter for 
biologisk mangfold (livsgrunnlag for dyr og planter).

 Ĕ Fisk har etablert seg i nye bekkeåpninger pga. god tilrettelegging. 

 Ĕ Biologisk mangfold øker pga. økt vegetasjonsbruk.

 Ĕ Bedret vannkvalitet er oppnådd gjennom rensing ved hjelp av 
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rensedammer, våtmark og vegetasjon. 

 Ĕ Styrking av grønnstruktur som følge av de fleste anleggene (de 
bygde anleggene inngår som del av en større grønnstruktur). 

Hovedutfordringer: 

 Ĕ I en del av anleggene er åpne vannveier lagt i harde dekker/ 
renner, noe som begrenser den økologiske effekten.

 Ĕ Viktig å følge opp med skjøtsel av vegetasjon i og langs vannløpet.

 Ĕ Uønsket algevekst pga. stillestående vann skjemmer noen anlegg. 

Opplevelseskvalitet

Suksessfaktorer:

 Ĕ Variert utforming og sammensatte anlegg med virkemidler som 
vann og vegetasjon gir økt bruks- og opplevelseskvalitet.

 Ĕ Tilgjengeligheten er ofte god og det finnes gjerne mange 
muligheter for ferdsel internt i anleggene.

 Ĕ Vann har generelt sett høy attraksjonsverdi og anleggene 
inneholder varierte opplevelsesmuligheter knyttet til selve 
vannløpet. Variasjon i vannløpet (stille, rennende, fossende vann) 
øker attraksjonsverdien.

 Ĕ Med sittemuligheter, åpne soner og plasser, innbyr mange av 
anleggene til lek og opphold og blir gode sosiale møteplasser.

 Ĕ God design og kvalitet i materialbruk i mange av anleggene, 
styrker opplevelseskvaliteten.

 Ĕ Anleggene har ulike kvaliteter knyttet til seg om de er naturlike, 
har parkpreg eller er anlegg med mer urbant preg. Mange av de 
undersøkte anleggene inneholder flere av disse uttrykkene og 
variasjon ser ut til å slå positivt ut på bruken av anleggene.  

Hovedutfordringer:

 Ĕ Overdrevne krav til dimensjonering gir i enkelte tilfeller negative 
konsekvenser for tørrværsituasjonen.

 Ĕ Forringelse av opplevelseskvalitet knyttes gjerne til lav kvalitet 
mht. drift og skjøtsel.

 Ĕ Reparasjonstiltak må utføres nennsomt for å unngå skjemmende 
resultat (for eksempel bruk av sprøytebetong osv.). 
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 Ĕ Hensynet til universell utforming kunne i enkelte tilfeller vært 
ivaretatt bedre, for å sikre god tilgang og kontakt med vann i 
anlegget. 

Drift

Suksessfaktorer:

 Ĕ Tydelige ansvarsforhold og godt samarbeid mellom etater i 
kommunen med ulikt ansvar (park, kommunalteknikk osv.), er en 
forutsetning for å lykkes med slike anlegg. 

 Ĕ Vi fant også eksempler på god drift gjennom egne avtaler 
med private bedrifter. Dette forutsetter at det ligger gode 
skjøtselsplaner til grunn for avtalene. 

 Ĕ Løsninger som etterligner vannets gang i naturen ser ut til å ha 
større mulighet for å virke godt, enn løsninger som krever mye 
teknikk.

 Ĕ Det er viktig at det skapes eierskap til anleggene, for eksempel 
gjennom tidlig involvering av driftsavdelingen i utviklingsfasen.

Hovedutfordringer:

 Ĕ Mangel på drift og uklart driftsansvar (hvem har ansvar for hva - 
vannløp, sidearealer osv.). 

 Ĕ Vannkvaliteten varierte i anleggene, og det ble flere steder jobbet 
med tiltak for forbedring.    

 Ĕ Vi fant eksempler på at driftsplaner var utarbeidet, men at de ikke 
hadde nådd fram til driftsetatene som skulle gjøre jobben. 

 Ĕ Lavt driftsnivå pga. manglende driftsbudsjett. 

 Ĕ Anlegg som ikke er dimensjonert og utformet riktig slik at vann blir 
stående for mye stille, med uønsket algevekst som resultat. Vi så 
også eksempler på at vannet tar andre veier enn planlagt noe som 
igjen medfører erosjonsskader.  

 Ĕ Hvis driftsansvarlige ikke kjenner bakgrunn og begrunnelse for 
valgte løsninger, er det mindre sannsynlig at nødvendig og riktig 
skjøtsel blir utført.
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Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Suksessfaktorer og utfordringer knyttet til ulike 
anleggstyper 

Illustrasjoner: Til venstre: grønne tak i Pilestredet park i praktfulle farger. Til 
høyre: tekniske detaljer, bl.a. filtmatte i bunn som bedrer takplantenes vekst. 
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS.

Grønne tak

 Ĕ Tykkelsen på vegetasjonsdekket avgjør hvor mye vann som 
fordrøyes og fordampes. Det finnes pr. dato få forskningsresultater 
i Norge, men en studie på testtak i Oslo (2009 – 2013) viste 
at ca. 25 % av nedbøren ble holdt tilbake. Grønne tak bidrar 
til flomdemping. Den lille nedbøren holdes helt tilbake, og 
avrenningsintensiteten dempes ved større regnskyll (Braskerud, B. 
C. og Ødegård, I., 2014).

 Ĕ Vekstvilkårene på tak er spesielle og utfordrende (taket er vind- og 
tørkeutsatt). I Norge er vekstmatter med tynt substratlag vanlig. 
Vanninnholdet er lite og det anbefales derfor å legge en filtmatte 
under for å forbedre vannhusholdningen. 

 Ĕ Vann blir drenert raskere fra skrå enn flate tak. Behovet for vanning 
vil øke med økende takvinkel i perioder med lite eller ingen 
nedbør. Det kan legges inn sprinklervanning eller dryppvanning 
langs mønet på huset. Vannet vil fukte filtmatta under substratet. 

 Ĕ Manglende drenering er ofte en større trussel for vegetasjonen enn 
uttørking. På flate tak kan vann bli stående dersom nedløpssluk 
ikke blir holdt åpne, er for få, eller har for liten kapasitet. 

 Ĕ Det er viktig at sedumtak ikke gjødsles for ofte og blir for 
næringsrike av hensyn til konkurransesituasjonen for sedum. 
Annen og mer næringskrevende vegetasjon overtar for sedum hvis 
næringstilgangen blir stor.
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Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Illustrasjon: 
Frakobling av 
takvann fra 
ledningsnettet. 
Foto: Fremtidens 
byer

Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Taknedløp til terreng

 Ĕ Det er viktig at takvann ledes vekk fra husvegg/ drenering for å 
unngå at vannet skaper ulemper i grunn eller på overflate (egen 
eller nabos eiendom). 

 Ĕ Påse at vannet kommer langt nok ut fra husveggen for å unngå at 
det renner ned langs veggen og inn i kjelleren. En eller flere steiner 
ved utløpet kan hindre vannet i å grave. 

 Ĕ Vær obs på vintersituasjon/ fare for isdannelse. Utløpet bør ideelt 
sett ha samme lokalklima som takflaten.

Tørre fordrøyningsmagasiner

 Ĕ Vannbalansen rundt fordrøyningsmagasinet må analyseres for å 
optimalisere fordrøynings- og infiltrasjonseffekten.

Infiltrasjonsbasseng

Det vises til del 4 for definisjon av begrepet.

 Ĕ Det er viktig å finne riktig fraksjon på filtermediet. Fraksjonen 
må være slik at filtermediet magasinerer vannet, dvs. mest mulig 
homogent filtermedium (eksempelvis pukk) og det må ikke gå tett. 

 Ĕ Sandfilterbasseng er i prinsippet utformet som et 
infiltrasjonsbasseng, men har et oppbygd filter i form av et sandlag 
på bunnen. Et åpent sandfilter med vegetasjonsdekke vil ha større 
evne til å motstå gjentetting enn et sandfilter uten vegetasjon. 
Vegetasjonen vil bidra til å holde overflaten åpen. Et lukket 
sandfilter er driftsmessig krevende. 

 Ĕ Viktig at det plantes rett art på rett sted – vegetasjonen må tåle 
skiftende vanntilgang.
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Regnbed

Det vises til del 4 for definisjon av begrepet.

 Ĕ Vannveier kartlegges for å finne egnet lokalitet (avstand til 
bygninger må være tilstrekkelig). 

 Ĕ Bestem nedbørfeltets areal, gjennomsnittlig avrenningskoeffisient 
og dimensjonerende nedbørhendelse (mengde og varighet) iht. 
mål i 3-leddsstrategien. 

 Ĕ Bestem maksimal vannhøyde, anta mettet hydraulisk ledningsevne 
og beregn overflateareal. 

 Ĕ Vurder om stedegne masser har tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet 
eller om nytt filter og drenering må benyttes. 

 Ĕ Benytt filtermedium med god infiltrasjonskapasitet for effektivt å 
håndtere overvann gjennom hele året. Vurder skråstilt drenslag og 
drensrør i kontakt med regnbed-overflaten. 

 Ĕ Gi regnbedet en form der vannet ledes over hele overflaten. Vurder 
forbehandling for tilbakeholdelse av partikler og søppel. 

 Ĕ Benytt vegetasjon tilpasset lokalt klima. Vær bevisst på 
beplantningsstrategi. 

 Ĕ Vann, gjødsle og fjern ugress til ønsket vegetasjon har etablert seg.

Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Illustrasjon: Eksempel på regnbed fra Ensjøbyen, Oslo.  
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS. 
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Åpne grøfter/ bekker 

 Ĕ For grøfter med lite fall gjelder de samme prinsippene som for 
infiltrasjonsbasseng. 

 Ĕ Vegetasjonskledde sider og bunn infiltrerer og fordrøyer vannet og 
senker vannhastigheten. 

 Ĕ Viktig å gi starthjelp til grønne flater for å hindre erosjon – f.eks. 
ferdigplen. 

 Ĕ Viktig at grøfteskråninger er vedlikeholdsvennlige. 

 Ĕ Aktuelt med drensledning under grøftebunn dersom det er lite fall 
på grøfta. 

 Ĕ Erosjonssikring kan være aktuelt i grøfter med stort fall.

Terskler 

 Ĕ Utforming av og materialbruk i terskler er vesentlig for funksjon. 
Terskler må dimensjoneres og bygges solid slik at de opprettholder 
effekt også over tid. 

 Ĕ Viktig at tersklene er tette (både i bunnen og på sidene). 

 Ĕ Området rundt terskler bør utformes med tanke på mulig erosjon. 

 Ĕ Bredde på terskler må avstemmes i forhold til ønsket 
fordrøyningsvolum/ visuell effekt. 

 Ĕ Utløpsarrangement må utformes iht. ønsket fordrøyningsbehov/ 
visuell effekt.

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Illustrasjon: Brøsetbekken i Trondheim håndterer overvann i åpen løsning. 
Prosjektert av Asplan Viak AS.

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil
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Illustrasjon: Terskler kan variere i utforming og materialbruk. Her vises et 
eksempel fra Utleir Østre i Trondheim. Landskapsarkitekt: Agraff AS.

Renner 

 Ĕ Viktig at renner dimensjoneres i forhold til ønsket effekt/ uttrykk i 
forhold til min. og maks. vannføring. 

 Ĕ Viktig at renner følger vannets naturlige bevegelser (unngå skarpe 
vinkler fordi dette gir erosjonsfare i sideterrenget). 

 Ĕ Klopper over renner må utformes slik at det er lett å utføre 
vedlikehold av renna under.

 Ĕ Renner er en viktig del av anlegget også når de står tørre og må 
utformes bevisst med tanke på dette.

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Illustrasjoner: Renner med ulik utforming. Til venstre vises en gressrenne fra 
Nansen-parken, Oslo. Landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim AS. Til høyre er en 
steinsatt renne med utsmykning, Byåsen skole, Trondheim. Landskapsarkitekt: 
Asplan Viak AS.
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Dammer 

 Ĕ Viktig å dimensjonere riktig i forhold til vannføring. Vær 
oppmerksom på forholdet stor flate/ for lite vann. Feil 
dimensjonering kan medfører algevekst, sedimentering og 
gjengroing. 

 Ĕ Utløpet av dammen må strupes tilstrekkelig for å oppnå ønsket/ 
definert nivå på vannspeilet. 

 Ĕ Viktig med jevnlig opprensking for å hindre gjenslamming/ 
gjengroing. 

 Ĕ Mye lysinnslipp og liten dybde på dammen fremmer algevekst. En 
enkel vannsprut (fontene) kan skape bevegelse i vannet.

 Ĕ Viktig å utforme sideterreng og bunn dam slik at behov for gjerde 
ikke oppstår (ved tilstrekkelig slake skråninger). 

 Ĕ Naturen vil på sikt jobbe mot å omdanne dammer til bekkeløp, 
våtmark eller myrer, så dammene snevres inn. 

 Ĕ Driftsnivå påvirkes av ambisjon/ utforming av anlegget (lite – mye 
vedlikehold). 

 Ĕ Viktig å etablere hensiktsmessig overflate i bunnen med tanke på 
framtidig vedlikehold. Sedimentasjonsflate identifiseres.

 Ĕ Tilgang til dam for vedlikehold er viktig.

Dam (naturlig) Dam (kunstig)

Lukket fordrøyningsbasseng

Grunnvannspeil

Grunnvannspeil

Dam (naturlig) Dam (kunstig)

Lukket fordrøyningsbasseng

Grunnvannspeil

Grunnvannspeil

Illustrasjon: Den naturlike Hølaløkka-dammen (Oslo) kombinerer overvanns-
håndtering med rekreasjon. Landskapsarkitekt: LINK Landskap AS.
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Lommevåtmark

 Ĕ Det er nødvendig med skjøtsel av vegetasjon (f. eks. å fjerne 
oppslag av lignoser).

 Ĕ I tillegg er det nødvendig med fjerning av sedimenter, særlig 
dersom våtmarksområdet også skal bidra til å rense vann, 
eksempelvis fra veg- og parkeringsarealer. 

 Ĕ Tilgang til våmarksområdet er viktig på grunn av skjøtsel.

Illustrasjon: Bildet viser en konstruert, frodig våtmark, her fra Hølaløkka i Oslo. 
Landskapsarkitekt: LINK Landskap AS.

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Rensedammer

 Ĕ Det skal ikke settes i verk tiltak/ utbygging i et nedslagsfelt 
som kan forringe vannkvaliteten i nedstrøms vassdrag (etter 
Vannforskriften). Rensedammer kan være ett av flere avbøtende 
tiltak for å forhindre utslipp fra et tiltak/ utbygging. Det 
skal gjennomføres en miljørisikovurdering av påvirkningen 
på vassdraget, og om avbøtende tiltak er tilstrekkelig for 
å opprettholde vannkvaliteten. Økologisk tilstand og type 
vannlevende organismer i nedstrøms vassdrag må undersøkes. 

 Ĕ Rensedammer (eller andre rensetiltak) anlegges nærmest mulig 
forurensningskilden og den anlegges ikke i hovedvassdraget. 
Rensedammen må ikke anlegges slik at den blir et vandringshinder 
for fisk. 

 Ĕ Rensedammer må utformes i tråd med hvilke forurensende 
stoffer den skal rense. Dette betyr at hvis partikkelavrenning eller 
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Illustrasjoner: Rensedam i Grorud park (Oslo).  
Landskapsarkitekt: LINK Landskap AS

partikkelbunde stoffer er hovedproblemet, må rensedammen 
tilrettelegges for sedimentasjon. Kompetanse om renseprosesser 
er svært viktig. Forskjellige renseelementer i en rensedam kan 
være: Sedimentasjonskammer/basseng, ulike former for terskler 
(tette og permeable), vannstandssprang, overrislingssoner og 
våtmarksfilter. 

 Ĕ Rensedammer må dimensjoneres forskjellig avhengig av hva de 
skal rense/ holde tilbake. Generelt øker renseeffekten med økende 
areal, men renseeffekten øker ikke lineært med overflaten. F. eks. 
vil rensing av nitrogen kreve større areal enn tilbakeholdelse 
av partikler. Det vises til ulike typer offentlige veiledere for 
dimensjonering.   

 Ĕ For å få utnyttet rensepotensialet gjennom dammen best mulig, 
bør dammen være lang og smal og den skal tilpasses terrenget 
rundt. Sidekanter bør være slakere enn 1:2 for å unngå utrasing 
og erosjon samt fallulykker ned i dammen. Det bør tilstrebes å 
utforme dammen slik at en unngår inngjerding.

 Ĕ Det bør benyttes stedegne planter hvis man etablerer 
våtmarksfilter. 

 Ĕ Rensedammen bør driftes – dvs. at den år om annet bør renses for 
bl.a. sedimenter. Sedimentene må håndteres i tråd med gjeldende 
regelverk. Det bør være adkomst til dammen. God tilgjengelighet 
er viktig for å komme til med utstyr for å fjerne sedimenter og 
uønsket plantevekst.
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Illustrasjon: Ilabekken i Trondheim har stor variasjon i vannets løp, med alt 
fra foss, stri bekk, stille bekk, kanal, terskler og dam.  
Landskapsarkitekt: Multiconsult AS.

Dam (naturlig) Dam (kunstig)

Lukket fordrøyningsbasseng

Grunnvannspeil

Grunnvannspeil

Bekkeåpninger

 Ĕ Mål for prosjektet defineres og konsekvenser av dette klargjøres. 
Kombinasjonsløsninger åpen og lukket bekk er ofte aktuelle. 

 Ĕ Bekkeløpet må gis en utforming og hydraulisk kapasitet som er 
tilpasset både tørrværssituasjoner, små og store flommer (samme 
gjelder grøft/ bekk). 

 Ĕ Vannføring i tørrværsperioder i tettbebygd strøk er ofte en større 
utfordring å håndtere enn flomtopper. Dette kan være et argument 
for å skalere ned anlegget. Utjevningsmagasiner (alle typer 
infiltrasjons- og fordrøyningsinnretninger) kan løse flomtopper. 

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Lukket fordrøyningsbasseng

 Ĕ Konstruert volum (støpt basseng, rør, kassetter) – kan delvis 
vedlikeholdes. 

 Ĕ Viktig med regulert utløp. 

 Ĕ Løsmassebasseng (porevolum) av pukk, sprengstein – vanskelig 
vedlikehold – derfor mindre i bruk. 

 Ĕ Sandfang, slamavskiller avgjørende.

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil
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 Ĕ Det er en svært krevende oppgave å gjenskape et naturlig 
bekkeløp. Tilførsel av masser kan evt. kombineres med at man lar 
vannet gjøre jobben med å tette bekkeløpet, sortere massene osv. 

 Ĕ Grunnforholdene bør tillate heving av grunnvannsnivået. Dersom 
dette ikke er tilfelle, må bunnen av bekken tettes (hengende bekk). 

 Ĕ Bekkens sideterreng må ha en arealbruk som «passer» med åpning 
av vannstrengen. Det må avsettes nok areal til å bla. ivareta visuelle 
kvaliteter, mulighet for opphold, sikkerhet og biologisk mangfold. 

 Ĕ Nok areal til sideterreng er ofte knapphetsfaktor i urbane 
situasjoner. Kanalløsninger gir andre kvaliteter og er ett mulig svar 
på arealknapphet.

 Ĕ Det bør vurderes om driftsorganisasjon bør tilpasses oppgaver 
knyttet til blågrønn struktur dvs. at man unngår diskusjoner om 
grensesnitt/ansvar for henholdsvis vannstreng og sideterreng.



Del 4 - Håndtering av overvann for fremtiden

162



Del 4 - Håndtering av overvann for fremtiden

163
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Overvann som premiss for planlegging og 
prosjektering

Bevisst holdning til nedbørfelt, hydrologisk kretsløp og 
prosjektområdets beliggenhet i dette, utgjør en viktig premiss for 
god, framtidsrettet planlegging. Videreutvikling av eksisterende 
og etablering av nye blågrønne strukturer utgjør en nøkkel til 
håndtering av overvann.

Klimaendringer og urbanisering har ført til et økt fokus på blågrønne 
strukturer som en viktig ressurs for å infiltrere og fordrøye overvann. 
Risikoelementet knyttet til vann «på ville veier» har gitt samfunnet 
viktige påminnelser om at eksisterende og tilårskommen infrastruktur 
ikke alltid klarer å håndtere nedbøren, med store skader som resultat.

Ulike typer krav og ambisjoner knyttet til lokal overvannshåndtering 
og bruk av overvann som miljøskapende element, vil i årene som 
kommer få økt fokus. Både offentlige og private utviklere må forholde 
seg aktivt til overvannsdisponering, enten gjennom pålegg og krav 
eller av egen interesse.

Figurer fra «På lag med 
regnet».  
Rogaland Fylkes-
kommune / Jæren 
Vannområde (Cowi 2013)
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Illustrasjoner: Lysbilder fra 
COWIs foredrag «Ny bydel 
Fagerheim i Haugesund» 
som viser steg for 
steg hvordan et nytt 
boligområde blir tilpasset 
et større nedbørfelt 
(Armento et. al 2014)

Planlegging 

I forbindelse med utforming av planer for nye utbyggingsområder 
og prosjekter, bør det letes etter merverdier ved bruk av åpne og 
delvis åpne overvannsløsninger.  Målet må være å skape vinn-vinn 
– situasjoner hvor vann kan utnyttes som ressurs og miljøskapende 
element i utbyggingsområdene, samtidig som underdimensjonert 
infrastruktur avlastes. Punktene under er basert på et foredrag fra en 
Tekna-konferanse i 2014 (Armento, Guldhagen og Åstebøl, 2014).

1) Prosjektområdet plasseres i nedbørfeltet 

Prosjektområdet må alltid ses i en større sammenheng slik at type 
tiltak knyttet til overvannshåndtering og omfanget av disse knyttes 
opp til det hydrologiske kretsløpet i området samt konkrete mål for 
det aktuelle prosjektet og naboprosjekter. 

Nedbørfeltet som prosjektområdet befinner seg i identifiseres og 
analyseres. Viktige tema kartlegges: terrengets form og helningsgrad, 
andelen permeable flater/ ikke-permeable flater, grunnforhold, 
vannmengder/ flomnivåer, lavtliggende områder, vassdrag, våtmarker 
og vegetasjon. 

2) Prosjektområdets egenskaper kartlegges 

Delnedbørfelt innenfor prosjektområdet identifiseres. Det må 
gjøres analyser knyttet til terrengets form og helningsgrad, vannets 
strømningsretninger, flomveier og tilsig fra harde flater og bratte 
områder, bekkefar og våtmarker og innestengte lavbrekk.
  
Grunnforhold og eksisterende infrastruktur kartlegges/undersøkes. 
Kombinasjonsløsninger med både lukkede løsninger og åpne 
løsninger, vil ofte være nødvendig, spesielt i urbane områder. 

3) Grunnelementene i framtidig blågrønn struktur legges 

Viktige grunnelementer i eksisterende og framtidig blågrønn struktur 
lokaliseres og ambisjon og mål knyttet til lokal overvannshåndtering 
gjøres styrende for øvrig arealbruk. 

4) Utbyggingsformål tilpasses framtidig blågrønn struktur 

Ulike utbyggingsformål tilpasses den blågrønne strukturen og viktige 
prinsipper mht. lokal overvannshåndtering innarbeides i plankart og 
reguleringsbestemmelser. 

1

2

3

4
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Illustrasjon: Parallelloppdrag klimanøytral bydel på Brøset (Trondheim). 
Eksempel på prosjekt der den blågrønne strukturen legger premisser for den 
øvrige arealdisponeringen. Overflatevannet samles i de to vannveiene øst og 
vest i feltet. Fordrøyningsdammer ligger som del av vannstrengene. 
Asplan Viak AS og Entasis A/S (DK).

Prosjektering, bygging og drift

Prosjekteringsfasen

 Ĕ Mål
Byggherre må bidra til å sette tydelige mål for prosjektene knyttet til 
bl.a. hydrologisk funksjonalitet og visuelt uttrykk, opplevelseskvalitet, 
omfang av tekniske innretninger og framtidig ønsket driftsnivå. 
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«En viktig forutsetning 
er bruk av tverrfaglig 
kompetanse som i sum 
har god forståelse for 
hydrologi, økologi, bruks- 
og opplevelsesverdier, 
formuttrykk og teknikk i 
bygd resultat.»

Konsekvenser av valgt ambisjon for anlegget må belyses i en tidlig 
fase av prosjekteringen.  

 Ĕ Tverrfaglig kompetanse
Det vil være viktig å benytte tverrfaglig kompetanse som i sum har 
god forståelse for hydrologi, økologi, bruks- og opplevelsesverdier, 
formuttrykk og teknikk i bygd resultat. 

 Ĕ Beregninger
Vannbalanse og faktorer som bidrar til vannbalansen må i tidligfase 
dokumenteres med beregninger. Hydrauliske (strømningsbilde), 
hydrologiske (vannmengder) og hydrogeologiske beregninger utgjør 
viktige inngangsdata for valg av løsninger for det aktuelle prosjektet. 

 Ĕ Grunnforhold og topografi
Terrengform, grunnforhold og grunnvannsnivå, kjellernivåer i 
bebyggelse, vannbalanse (forholdet mellom vann inn – vann ut basert 
på en helhetsvurdering av områdets egenskaper), evt. forurenset 
grunn og jordsmonn, type flater (permeable/ ikke-permeable) i 
eksisterende situasjon, er viktige inngangsdata for valg av løsninger. 
Endelig valg av løsninger må virke sammen i en helhet, mot samme 
mål og i en kontekst hvor prosjektet ses i sammenheng med 
nedbørfeltet prosjektet er en del av. 

 Ĕ Dimensjonering 
Valgte overvannsløsninger dimensjoneres hensiktsmessig ut fra 
beregninger av min. og maks. vannmengder. Tørrværsituasjoner må 
tillegges vekt dvs. hvilket visuelt uttrykk som er ønskelig for anleggene 
i perioder med lite vann. Vintersituasjon samt overgangsperioder høst 
- vinter, vinter - vår med gjentagende frost og tining, er utfordrende for 
anlegg som innbefatter vann. 

 Ĕ På lag med naturen
Det er alltid en fordel å jobbe mest mulig på lag med naturgitte 
forhold og utnytte potensialet i dette.

 Ĕ Konsept
Inngangsdata knyttet til beregninger og dimensjonering blir grunnlag 
for endelig valg av konsept. Et konsept med et godt helhetsgrep må 
ivareta det visuelle uttrykket og opplevelseskvalitetene somtidig som 
de tekniske utfordringene løses.
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Byggefasen 

 Ĕ Forståelse av løsning
Utførende må ha forståelse for denne typen anlegg. Målet med 
anlegget må formidles tydelig fra byggherre og prosjekterende til 
utførende.
 

 Ĕ Kvalitet
Alle anleggsdeler må bygges med høy kvalitet, god detaljering og ved 
hjelp av riktig kompetanse. Det er viktig at utførende har kunnskap 
om denne type anlegg. Entrepriseform må bidra til å sikre utførelse i 
henhold til intensjoner for anlegget.

 Ĕ På lag med naturen
Det er viktig at det i utførelsesfasen dras nytte av prosesser i naturen, 
der hvor det kan fremme utforming og etablering av anlegget. 

Driftsfasen
 

 Ĕ Eierskap 
Etabler eierskap til prosjektet fra start. Målsettinger formidles/ 
implementeres til de som skal drifte anlegget, samtidig som 
erfaringsoverføringer kan skje fra allerede bygde anlegg.

 Ĕ Ansvarsavklaring
Avklar ansvar for drift av alle anleggsdeler grønt/blått/grått så tidlig 
som mulig i prosjekteringsfasen.

 Ĕ Skjøtsel
Avklar driftsnivå gjennom god beskrivelse av intensjon med anlegget 
samt beskrivelse av driftsoppgaver knyttet til anleggsdelene 
(vegetasjon, elementer i og langs vannstrengen osv.). Beskrivelser 
av skjøtsel må følge anlegget i kritiske faser. Gjelder for eksempel i 
overgangen mellom drift av entreprenør i garantitid og kommunal/ 
privat drift. Viktig at riktig kompetanse og utstyr benyttes til de ulike 
driftsoppgavene. 

 Ĕ Tilpasse driftsorganisasjon
Det bør vurderes om driftsorganisasjoner i kommunene i større grad 
enn i dag tilpasses oppgaver knyttet til blågrønne strukturer. I dag 
har ofte ulike avdelinger i kommunene ansvar for henholdsvis selve 
vannstrengen og grøntområdene rundt. 
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Virkemidler for lokal overvannsdisponering (LOD)

Nedenfor følger en oversikt over de ulike anleggstypene 
knyttet til lokal overvannsdisponering. Disse danner 
utgangspunkt for hvilke løsninger som enkeltvis og i sum utgjør 
overvannsanlegget. Valg og kombinasjoner av ulike elementer 
vil i første rekke være avhengig av om prosjektet ligger i et flatt 
eller bratt område og om grunnen i hovedsak er permeabel eller 
ikke permeabel. De listede virkemidlene vil gjerne benyttes i 
kombinasjon med tradisjonelle, lukkede løsninger.

Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Grønne tak
Vegetasjon på tak (f.eks. torvtak, sedumtak, takhager) reduserer og 
forsinker avrenning (reduserer flomtopper). Den lille nedbøren blir 
holdt helt tilbake, mens avrenningen ved større nedbørmengder 
blir dempet.

Taknedløp til terreng
Takvann ledes direkte ut på bakken ved at takrenner frakobles 
ledningsnettet.

Tørre fordrøyningsmagasiner
Forsenkning i terrenget (større eller mindre areal) som fylles 
opp ved intens nedbør. Bidrar til fordrøyning og kan i noen 
tilfeller også infiltrere vann. Innsnevret utløp kan styre graden av 
fordrøyningseffekt.
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Regnbed
Forsenking i terrenget med vegetasjon som har kapasitet til å 
magasinere regnvann, infiltrere og fordrøye det (til ledningsnett 
eller grunnvann) gjennom et spesielt oppbygd filtermedium med 
god infiltrasjonskapasitet og sand som drenering.

Åpne grøfter/ bekker
Naturlig eller bygd vannløp som kan 
transportere og i tillegg infiltrere og 
fordrøye vann.

Terskler
Terskler lager variasjon i strømningsbildet i vannstrengen, 
regulerer vannstanden og lager vannspeil.

Renner/ kanal
Bygd konstruksjon som primært skal lede vann. Vil til en viss grad 
også ha fordrøyningseffekt.

Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Grønne tak Taknedløp til terreng

Tørre fordrøyningsmagasiner

In�ltrasjonsbasseng (kunstig)In�ltrasjonsbasseng (naturlig)

Regnbed

Grunnvannspeil

Infiltrasjonsbasseng
Grunn forsenking som fordrøyer og 
infilterer vann enten til ledningsnett 
(kunstig infiltrasjon) eller til 
grunnvann (naturlig infiltrasjon).
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Dammer
Kunstig eller naturlig forsenkning 
som fordrøyer vann og som er et 
viktig element både visuelt og for 
biologisk mangfold. Størrelse og 
volum varierer med vannføring.

Rensedammer
Dam som skal forbedre vannkvalitet gjennom sedimentering og 
evt. fjerning av næringssalter og oppløste organiske stoffer.

Lommevåtmark
Sumpområde/ dam med i stor grad stillestående vann og 
tilpasset våtmarksvegetasjon. Fordrøyer vann og har lite 
gjennomstrømning.

Lukket fordrøyningsbasseng
Skal fordrøye og jevne ut flomtopper. Benyttes der det ikke er 
plass eller ønskelig med åpne basseng. Kan være et bygd volum 
(støpt basseng, rør, kassetter osv.) eller oppbygd av løsmasser. 
Begge typer kan utstyres med regulert utløp og innretninger for å 
fange opp slam/ løsmasse.

Dam (naturlig) Dam (kunstig)

Lukket fordrøyningsbasseng

Grunnvannspeil

Grunnvannspeil

Dam (naturlig) Dam (kunstig)

Lukket fordrøyningsbasseng

Grunnvannspeil

Grunnvannspeil
Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil

Dam (naturlig) Dam (kunstig)

Lukket fordrøyningsbasseng

Grunnvannspeil

Grunnvannspeil

Åpne grøfter/ bekker

Rensedam Lommevåtmark

Terskler

Grunnvannspeil

Renner/ kanal

Åpne grøfter/ bekker

Grunnvannspeil
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To viktige planer ble sluttført i 2011/2012:

 Ĕ Klimatilpasningsplanen, 2011 

 Ĕ Skybrudsplanen, 2012

Klimatilpasningsplanen inneholder en samlet oversikt over alle 
kommunens innsatsområder for klimatilpasning. Planen skal sikre 
at det skjer en overordnet styring av klimatilpasningstiltakene i 
København. Planen skal også sikre at tiltakene utgjør en kvalitet for 
byens innbyggere og at København har en offensiv tilnærming til 
dagens utfordringer.

København – eksempel på grønn 
klimatilpasning

København opplevde storflom 2. juli 2011. Flommen medførte 
omfattende problemer for infrastruktur, boliger og butikker. 
Mellom 30 - 90 mm nedbør på ett døgn resulterte i skader for 
5 - 6 millioner danske kroner. Dette var en vekker for København 
kommune.

Flom i København 2011 
(Foto: København 
kommune) 

«Det er et bærende element i Klimatilpasningsplanen, at der skal 
satses på en fleksibel klimatilpasning, som kan udvikles gradvist 
over de næste mange år. Klimatilpasningsarbejdet skal ikke alene 
fokusere på at minimere risikoen ved fremtidens klimaforandringer, 
men også sikre at alle muligheder for at udvikle København i en 
positiv retning udnyttes. 

En fleksibel klimatilpasning kræver derfor tværgående løsninger, 
hvor alle klimatilpasningsaspekter og forebyggende initiativer 
tages med. Hver gang vi skal afveje, hvilke tiltag der skal til for at 
løse en udfordring, skal vi også overveje, hvilke muligheder der 
er for at udvikle byen i en bæredygtig retning og til glæde for 
københavnerne. 

Der hvor byen udvikles handler det om at medtænke de grønne 
og blå løsninger fra start. Klimatilpasning i grønne og blå områder 
handler i høj grad om indhold og kvalitet og at benytte områderne 
som et af redskaberne til at forebygge regnvandsoversvømmelser, 
sikre et fortsat behageligt byklima og en mangfoldig bynatur». 

København kommune (2011)

«Arbejdet med at 
klimatilpasse København 
skal ses som en unik 
mulighed for at gøre 
København endnu 
grønnere og bedre by at 
bo og leve i.» 

Christensen, R. H. (2014)

Planen for København 
Regnvand skal 
håndteres lokalt i hele 
kommunen, så det 
belaster kloakken mindst 
muligt. Oversvømmelser 
i forbindelse med kraftig 
regn løses ved at lede 
vandet hen til områder, 
hvor det ikke gør skade. 
I de kommende år skal 
der laves en række 
undersøgelser, hvor 
man går tættere på 
hvert kvarter i byen for 
at finde de bedste lokale 
løsninger. Løsningerne 
skal indarbejdes i 
Københavns kommunes 
Spildevandsplan.
 
Fra Klimatilpasnings-
planen, København 
kommune (2011)
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Illustrasjon av de 
syv «vandoplande» 
(nedbørfeltene) som 
København er inndelt i. 

Christensen, R. H. (2014)

Illustrasjon: Terrengoversvømmelser ved 100-års designregn, Indre by 
København. Fra «Skybrudsopland 1 – Indre By», København kommune (2013)

Skybrudsplanen skal bidra til å redusere skader i forbindelse med flom 
i framtida. Planen skal sikre at framtidige oversvømmelser minimeres 
ved at alle offentlige arealer sikres slik at det maksimalt en gang hvert 
100 år står mer enn 10 cm vann på terrenget. Ledningsnettet kan ikke 
ta imot ekstreme mengder regnvann. Derfor skal et sammenhengende 
nett av skybrudsboulevarder, grønne grøfter, åpne kanaler eller 
underjordiske rør, lede regnvannet dit hvor det ikke gjør skade f.eks. i 
havna, til sjøer eller grønne arealer. 

Formålet med Grøn Klimatilpasning er å sikre at det skjer en 
koordinering mellom tiltak beskrevet i Skybrudsplanen og utviklingen 
av byens grønne og blå strukturer. 

Skybrudsplanen har delt København inn i sju nedbørfelt. Innenfor 
hvert felt er det laget planer for hvordan vannet håndteres som f.eks. 
flomveier, forsinkelsesveier og forsinkelsesbasseng.

«Implementering av Skybrudsplanen skal ses som en løftestang 
til at skabe merværdi i byen, herunder at sikre byen mot 
oversvømmelser, forbedre byens mikroklima, fremme biologisk 
mangfoldighed, skabe nye grønne byrum og rekreative 
oplevelser for københavnerne.»

Christensen, R. H. (2014)
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Illustrasjonene over: Blågrønne gater leder regnvann i større grad ved hjelp av 
åpne løsninger – i tørrværssituasjon og ved store nedbørmengder.

Illustrasjonene er hentet fra «Skybrudsopland 1 – Indre By» (2013)

Grønningen cykelsti aktivitets sti trug park

rådhus grønt grønt bus vejfortorv cykelsti ophold
trug luftrensning
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Illustrasjoner over: Mulig utforming av H. C. Andersens Boulevard. København 
har sett på ulike løsninger for hvordan gatene i større grad kan håndtere 
overvann åpent. København kommunen ønsker å integrere en blå-grønn 
vannstreng som del av gatesnittet i av H.C. Andersens Boulevard.

Hentet fra Christensen, R. H. (2014)

«En åben grøn klimatilpasningsløsning, midt i byens hjerte, på H.C. 
Andersens Boulevard, vil trafikalt og bylivsmessigt kunne håndtere 
de stigende regnmængder i fremtiden og have stor signalverdi 
for København. H.C. Andersen Boluevard har potensiale for at 
blive et av byens utstillingsvinduer og et foregangseksempel for 
klimatilpasning i byen».

Christensen, R. H. (2014)

Rådhuset truggrønt grøntgrønt bus vejfortorv cykelsti
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Det anbefales å bygge ut den eksisterende 
blågrønne strukturen ved å lage forbindelser 
mellom større parker og grøntareal langs 
gater, alleér og boulevarder som til sammen 
utgjør et grønt nettverk over hele byen. 

Anbefalinger av tiltak, København kommune

Det anbefales å etablere grønne boulevarder 
til forsinkelse og leding av regnvann. 
Gateprofilet etableres med en forsenkning 
på siden slik at vannet renner i urbane 
bekker eller grønne bånd.

Ved å etablere mindre, grønne 
forsinkelseselementer, kan store mengder 
vann holdes tilbake. Dette gjør at 
dimensjon på flomveier kan reduseres noe. 
Forsinkelseselementer kan etableres som 
underjordiske volum i kassetter eller som 
regnbed. Gatetrær vil også bidra positivt 
gjennom opptak av vann. 

Indre by har mange plassdannelser som 
anbefales benyttet til å forsinke regnvann. 
Skålformede plasser kan holde tilbake 
store mengder vann. De midlertidige blå 
elementene har et rekreativt potensiale, 
de skaper liv og gir grunnlag for biologisk 
mangfold i byen.

Illustrasjoner hentet fra Christensen, R. H. 
(2014)
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De fem fingerregler

Når prosjekter innenfor nedbørfeltet Indre By i København skal realiseres, 
anbefales det å holde seg til disse fem tommelfingerreglene.
Vandopland = nedbørfelt.

Illustrasjon er hentet fra Christensen, R. H. (2014).
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Deichmanns gate/ Wilses gate – eksempel på 
gater med moderne overvannsløsninger i Oslo 

Illustrasjon: 
Bymiljøetaten, Oslo 
(2014)

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Vann- og 
avløpsetaten planla høsten 2014 et pilotprosjekt for åpen 
overvannshåndtering i et av gatetunene i Oslo sentrum, 
Deichmanns gate. Avløpsnettet i sentrum er overbelastet og 
det har derfor vært viktig å finne gode, åpne løsninger for 
overvannet. Deichmanns gate utformes som en grønn gate der 
overvann fra tak og gate skal håndteres lokalt.

Takvann fordrøyes i regnbed og en åpen renne samler vann ved 
regnskyll og fører det til regnbed. Gatetunet er gjennom disse 
tiltakene rustet for å håndtere mye nedbør og blir en frodig og trivelig 
gate for alle som bor i eller ferdes gjennom gata. 

Prosjektet startet som et ordinært prosjekt med istandsetting av gata. 
Prosjektet inneholdt et konvensjonelt fordøyningsmagasin under 
bakken. I løpet av tidlige faser i prosjektet, kom det frem et ønske fra 
Vann- og avløpsetaten om en annen tilnærming til håndteringen av 
overvannet. Vann- og avløpsetaten ønsker fokus på løsninger som i 
tillegg til å fordrøye overvannet også bidrar til å opprettholde eller 
forbedre grunnvannsbalansen. Grunnvannsrelaterte setningsskader 
er et voksende problem. Resultatet ble et pilotprosjekt med regnbed 
som løsning for fordrøyning i Deichmann gate. 

Overvann fra gate- og takareal føres åpent fram til regnbedene 
som ligger langs veggliv på begge sider av gata. Regnbedene er 
utformet på ulike måter for å gi bredere erfaring med denne type 
anlegg. Oslo kommune vil instrumentere regnbedene for å kunne 
måle effekten både i forhold til fordrøyning og grunnvannsstand. 
Regnbedene er utformet som vegeterte forsenkninger i terrenget hvor 
overvann tas imot og lagres en kort periode på overflaten. Overvann 
infiltreres videre ned gjennom et filtermedium (vekstmedium) 
med god infiltrasjonsevne og et drenslag. Løsningen erstatter 
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Hovedelementene i overvannsanlegget:
 Ĕ Ca. 50 m3 fordrøyning av overvann 
 Ĕ Åpne vannrenner gjennom hele anlegget 
 Ĕ Terrasserte regnbed og regnbed på ett nivå 
 Ĕ To stk. dammer/ fuglebad (små) med tett bunn

Illustrasjon: Eksempel på utforming av regnbed. Storm Tech (2010)

Illustrasjon: Plantegning Deichmanns gate: Framtidige regnbed er markert som grønne felt. Asplan Viak AS (2014)

fordrøyningsmagasin under bakken. Vannet skal ikke bli stående i 
regnbedet over lengre tid, bare rundt et til to døgn i nedbørperioder. 

Regnbedets gode infiltrerbare evne vil bidra til heving av 
grunnvannsspeilet. Grunnet mistanke om dårlig infiltrerbare 
masser i området, er det under noen regnbed plassert åpne 
infiltrasjonskassetter som skal sikre infiltrasjon til grunnen. Alle 
regnbed utstyres med overløp til gate/ kommunal ledning. I tillegg 
legges drensledninger under regnbed for å sørge for at det ikke blir 
stående vann i regnbed over en for lang periode, maks to døgn (som 
kan gi problemer med lukt og insekter).
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Beskrivelse av regnbedene Deichmannsgate

Et pilotprosjekt for klimatilpasset overvannshåndtering hvor 
grå- og blågrønn infrastruktur bidrar til å skape en attraktiv oase 
for barn og øvrige beboerne sentralt i Oslo sentrum. Viktige 
virkemidler er en kombinasjon av frodig vegetasjon i regnbed, 
åpne vannkanaler og vannskulpturer. Overvannet brukes som en 
nyttig ressurs i det urbane landskapet. 

Det er til sammen 16 bed i gatene, inkludert ni regnbed. Det 
er valgt totalt fire regnbed-oppbygninger og to filtermedie-
blandinger for å lære mer om hva som er beste praksis. I tillegg 
er det testet ut staudearter som tidligere ikke er benyttet 
i regnbed, for å lære mer om vegetasjonsbruk i regnbed. 
Beplantningsmønsteret er robust slik at en art kan ta over for en 
annen art om den ikke trives, og det er ikke tydelig skille mellom 
beplantning i regnbed og i vanlige bed. Fire hovedarter skal være 
gjennomgående i en staudeblanding med 25 ulike arter. Eng 
eller naturlig vegetasjon er inspirasjonskilden, og det legges opp 
til prydgress som sørger for struktur gjennom hele året. Dette 
har vært et tverrfaglig prosjekt med landskapsarkitekt, VA- og 
vegkompetanse.

Regnbedene nedsenkes i gatestrekket og lagrer vannet på 
overflaten før det infiltreres til grunnen. Gjennom fordrøyning 
og reduksjon av avrenning hindres skadelig oversvømmelse. I 
tillegg står flere av husene på setningsutsatte «treflåter» og det er 
derfor viktig å opprettholde en stabil grunnvannsstand gjennom 
infiltrasjon. Noen av «treflåtene» er allerede skiftet ut med 
betongstolper ettersom de var i ferd med å råtne og rase sammen. 
For å sikre at ikke infiltrert vann trenger inn i kjellere i nærliggende 
bebyggelse, er det benyttet membran mot fasadeliv kjeller.

Illustrasjon og tekst: 
Asplan Viak AS (2014)
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Modeller for planlegging og prosjektering av 
moderne overvannsløsninger

Vi har sett på noen prinsippmodeller for planlegging og 
prosjektering av moderne overvannsløsninger. Løsninger 
kan evt. inkludere sirkulasjon, gjenbruk av vann og 
kombinasjonsløsninger med bortleding av vann i lednings- og 
fordrøyningssystem under bakken. LOD-skjema som vist i del 2 
av rapporten kan benyttes som hjelp til å beskrive og formidle 
prinsipper for prosjekter, både i stor og liten skala og på alle nivå 
i plan- og prosjekteringsprosessen.

Forutsetninger
 
Valg av overvannsløsninger knyttes helt grunnleggende til om 
grunnen er permeabel eller ikke-permeabel og om terrenget er flatt 
eller skrått.

 Ĕ Dersom grunnen er permeabel trekker vannet i hovedsak ned i 
grunnen. 

 Ĕ Dersom grunnen er ikke-permeabel ledes vannet i hovedsak på 
overflaten. 

 Ĕ Terrengets helningsgrad avgjør hvor raskt vannet renner.
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1: Trasé for overflatevann (f.eks. grøft, renne, elv) 
2: Overløp/ terskel 
3: Fordrøyning i åpen dam 
4: Inntak, evt. tilførsel ved tørrvær 
5: Pumpe 
6: Utløp

Sirkulasjonsmodell i flatt terreng

Forutsetninger
Helning: flatt terreng 
Grunnens beskaffenhet: ikke-permeabel (begrenset infiltrasjon) 
Skala: områdeplannivå 
Grunnvannsnivå: høyt/ nært overflaten 
Arealbruk: bolig, industri, jordbruk, næring, blanda formål

Formål 
Drenering av regnvann, forebygging av flom, gjenbruk/ resirkulering 
av vann, avlastning av eksisterende infrastruktur, økt opplevelsesverdi 
og biologisk mangfold. 

Hydrologisk prinsipp
Topp- og sesongbasert oppsamling/fordrøyning av overflatevann, 
gjennom å tillate vannivåene å variere i et system hvor vannet 
sirkulerer (sakte). 

Vannkvaliteten forbedres ved at vannet holdes i bevegelse (oksygen 
tas opp) samt at våtmark inngår som en del av fordrøyningssystemet 
(f.eks. dam, basseng, sjø e.l.). 

Under ekstremt tørre forhold leder et nødinntak vann inn i systemet 
fra en ren kilde oppstrøms. Overskuddsvann ledes ut via et utløp 
nedstrøms. 

Hvis området har begrenset plass til overflatevann kan dette løses 
enten ved 

 Ĕ å lede vannet til nye eller eksisterende vannstrukturer utenfor 
området (f.eks. elv, dam).

 Ĕ eller at vannet ledes til fordrøyningsbasseng under overflaten.
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Forsinkelsesmodell i skrått terreng (via terskler)

Forutsetninger
Helning: fra slakt til bratt 
Grunnens beskaffenhet: ikke-permeabel 
Skala: områdeplannivå 
Grunnvannsnivå: høyt 
Arealbruk: bolig, industri, jordbruk, næring, blanda formål

Formål
Drenering av regnvann, forebygging av flom, avlastning av 
eksisterende infrastruktur, økt opplevelsesverdi og biologisk mangfold. 

Hydrologisk prinsipp
Topp- og sesongbasert fordrøyning av overflatevann. 
Vannet forsinkes og vannstanden varierer innad i systemet gjennom at 
det etableres dammer ved hjelp av terskler langs nye og eksisterende 
vannstrenger.

Parallelle vannstrenger kan kobles sammen sideveis for å regulere 
gjennomstrømmingen i systemet.

Under ekstremt tørre forhold leder et nødinntak vann inn fra en ren 
kilde oppstrøms. Overskuddsvann ledes ut av et utløp nedstrøms.

1: Trasé for overflatevann (f.eks. grøft, renne, elv) 
2: Terskel 
3: Sidekanal 
4: Fordrøyningsbasseng med varierende vannstand 
5: Inntak, evt. tilførsel ved tørrvær 
6: Utløp
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Small level

Forhold

> Ground compositon: impe-
meable.
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-

mixed. 

Beskrivelse
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corridors

them and to purify with 
water plants. A maintenance 
path also serves as a path 
for pedestrians and cyclists. 

These water corridors are 

Model networks. In deeper 
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Ulike typer vannveier:

1: Kanal
2: Grøft
3: Renne
4: Kombinasjon av løsninger over og under bakken.

Korridormodeller

Forutsetninger
Helning: flatt 
Grunnens beskaffenhet: ikke-permeabel (begrenset infiltrasjon) 
Skala: liten skala/ enkeltprosjektnivå
Grunnvannsnivå: varierer
Arealbruk: bolig, industri, jordbruk, næring, blanda formål 

Formål
Oppsamling og leding av overvann, 
avlastning av eksisterende infrastruktur, økt 
opplevelsesverdi og biologisk mangfold. 

Disse småskala korridorene er koblingene 
som kan brukes til å danne et nettverk 
av sirkulasjonsmodeller og/ eller 
forsinkelsesmodeller som beskrevet for skrått 
terreng (side 181).

Hydrologisk prinsipp
Oppsamling og fordrøyning av regnvann i 
kanaler, grøfter, renner osv. 

Grunnvannsspeilet kan variere og vannet kan 
renses vha. vannplanter. 

Dersom vannvolumene blir store nok, vil 
dybden bidra til å avkjøle vannet om sommeren 
samt forhindre bunnfrysing om vinteren. 

Hvis prosjektområdet har begrenset plass til 
overflatevann kan dette løses gjennom at 
vannet ledes til fordrøyningsbasseng under 
overflaten.
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Modell for tomt (ikke-permeabel grunn)

Forutsetninger 
Helning: flatt 
Grunnens beskaffenhet: ikke-permeabel (begrenset infiltrasjon) 
Skala: liten skala/ enkeltprosjektnivå 
Grunnvannsnivå: høyt 
Arealbruk: bolig

Formål
Fordrøyning av regnvann. 

Hydrologisk prinsipp
Fordrøyning av regnvann fra tak i fordrøyningsbasseng i kombinasjon 
med for eksempel regnbed. Regnbedet mottar overløpet fra 
fordrøyningsbassenget og overvann fra tomta under tunge regnskyll. 

Vannivået varierer og vannet kan sirkulere. Vannkvaliteten forbedres 
ved å holde vannet i bevegelse (oksygen opptas) og ved bruk av 
vegetasjon i regnbed.

Pilen som viser flyten av vann tilbake til huset prinsippet indikerer at 
fordrøyd vann kan gjenbrukes til ikke-drikkbare formål.

1: Taknedløp
2: Gjenbruk av vann, enten vha. pumpe/ tyngdekraft
3: Regnbed



Del 4 - Håndtering av overvann for fremtiden

186

Infiltrasjonsmodeller 

Forutsetninger 

Helning: varierer fra flatt i modell 1, via slakt i modell 2 til bratt i modell 3
Grunnens beskaffenhet: fra moderat til god permeabilitet 
Skala: områdeplannivå 
Grunnvannsnivå: lavt 
Arealbruk: bolig, industri, jordbruk, næring, blanda formål

Formål
Drenering, forebygging av flom, fordrøyning. Avlastning av 
eksisterende infrastruktur, økt opplevelsesverdi og biologisk mangfold. 

Hydrologisk prinsipp
Topp- og sesongbasert fordrøyning ved at vannet sakte infiltreres i 
grunnen. Vannivå varierer. Gradvis infiltrasjon i vide, grunne vannveier 
som lavbrekk, lavtliggende flater og grøfter.

Infiltrasjonsmodell 1

Infiltrasjonsmodell 2

Infiltrasjonsmodell 3
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1

2

Korridormodell med infiltrasjon

Forutsetninger
Helning: flatt 
Grunnens beskaffenhet: fra moderat til god 
permeabilitet. 
Skala: liten skala/ enkeltprosjektnivå 
Grunnvannsnivå: lavt 
Arealbruk: bolig, industri, jordbruk, næring, 
blanda formål 

Formål
Oppsamling og fordrøyning i vannveier/ -arealer 
(f.eks. infiltrasjonsgrøfter, regnbed, osv.) ved å 
la vannivået variere i disse. Arealene er tørre 
mesteparten av tiden og våte under tunge 
regnskyll. Gjør det mulig å oppnå synergieffekt 
mellom overvannssystem og grønne strukturer/ 
åpne plasser (f.eks. parkeringsfasiliteter, 
sportsfasiliteter, o.l.). 

Disse småskala korridorene er koblingene 
som kan brukes til å danne et nettverk av 
infiltrasjonsmodeller (som beskrevet på side 
184).

Hydrologisk prinsipp
Infiltrasjon av regnvann i grunnen 
evt. kombinert med infrastruktur. 
Infiltrasjonskorridorer/ -arealer kan utformes 
forskjellig: 

 Ĕ oppsamling og infiltrasjon (f.eks. 
infiltrasjonsgrøfter) 

 Ĕ oppsamling, infiltrasjon kombinert med 
konvensjonell drenering vha. drensrør i 
bunnen 

Overflaten av infiltrasjonskorridorer/ -arealer 
kan være «organiske» (f.eks. med planter) eller 
«mineralske» (f.eks. med gjennomtrengelig 
asfalt eller singel).

Ulike typer infiltrasjonskorridorer/ -arealer: 
1: Forsenkning i terrenget med organisk overflate 
2: Forsenkning i terrenget med hard overflate (parkering, idrettsplass osv.)
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Modell for tomt (permeabel grunn)

Forutsetninger
Helning: flatt 
Grunnens beskaffenhet: permeabel 
Skala: liten skala / enkeltprosjektnivå 
Grunnvannsnivå: lavt 
Bruk av område: bolig

Formål
Fordrøyning av regnvann, avlastning av eksisterende infrastruktur, økt 
opplevelsesverdi og biologisk mangfold. 

Hydrologisk prinsipp 
Fordrøyning av regnvann fra tak i fordrøyningsbasseng i kombinasjon 
med for eksempel regnbed for sakte infiltrasjon. 
Tørt det meste av tiden. 

Vannveien/ -arealet mottar overløpet fra fordrøyningsbassenget og 
overvann fra tomta under tunge regnskyll.

1

2 3

4

1: Taknedløp
2: Gjenbruk av vann, enten vha. pumpe/ tyngdekraft
3: Regnbed
4: Fordrøyningsbasseng
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Håndtering av overvann i urbane områder

Valg av løsninger for håndtering av overvann er 
en vesentlig del av bærekraftperspektivet i alle 
urbane miljø. 

En plan for håndtering av overvann må 
være en premiss som legges i starten av 
planleggingsprosessen og som blir ryggraden i 
utviklingen av områder og enkeltprosjekter.

Arealbruk i nedbørfeltet kombinert med 
grunnens beskaffenhet og helningsgrad vil 
være avgjørende for valg av løsninger. 

Overvannssystemet er en bærende struktur, en 
ramme som bør gi rom for fleksibilitet gjennom 
kombinasjoner av løsninger over og under 
bakken.

Moderne overvannsløsninger sørger for 
drenering, kan avlaste eksisterende infrastruktur, 
forebygge flom, rense vannet, fremme biologisk 
mangfold og gi opplevelseskvaliteter.

2

3

4

5

1

Arealtyper/ modeller for overvannshåndtering

1: Parker og idrettsanlegg
2: Urbane landbruksområder
3: Bebygd areal
4: Sirkulasjonsmodell
5: Infiltrasjonsmodell
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