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I planfasen

Overvannshåndtering

• Krav og tilknyttede problemstillinger

• Planfase med hensyn til overvann

• Eksempler

• Erfaringer
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Hvilke krav må man 
forholde seg til i 
planfasen?



• Nasjonalt:

• Vannressursloven

• Byggteknisk forskrift

• Statlig planretningslinje for Klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning

• Lokalt:

• Kommuneplan

• VA-norm (vedlegg 9)

• Blågrønn faktor (BGF)
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KRAV - Planfasen - Eksempler - Erfaringer



Utdrag nasjonale krav

Byggteknisk forskrift
«(1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte 

håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på 

avløpsanleggene.

(2) Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår 

oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.»
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Statlig planretningslinje for Klima- og energiplanlegging 

og klimatilpasning
«Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte 

løsninger (slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker 

eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) 

bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det 

begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.»

Vannressursloven
«Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis 

skje slik at nedbøren fortsatt kan få avløp gjennom 

infiltrasjon i grunnen. Vassdragsmyndigheten kan gi 

pålegg om tiltak som vil gi bedre infiltrasjon i grunnen, 

dersom dette kan gjennomføres uten urimelige 

kostnader.»
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Utdrag lokale krav
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Kommuneplan for Stavanger:
«Overvannet skal fordrøyes og håndteres lokalt, fortrinnsvis gjennom 

naturbaserte løsninger. Det skal derfor sikres tilstrekkelig areal for 

overvannshåndtering, infiltrasjon og vegetasjon.»

Kommuneplan Sandnes:
«Tiltak eller endring i arealformål skal ikke medføre økt eller raskere 

avrenning til innsjø, vassdrag eller eksisterende avløpssystem. Overvann 

skal disponeres lokalt. Overvann skal normalt gis avløp gjennom 

infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. Overvann skal ikke medføre 

negativ påvirkning på miljøtilstand i vannforekomster. Ved transformasjon 

skal det stilles krav om forbedrede overvannsløsninger tiltak som bedrer 

flomkapasiteten i vassdraget og naturlig elvekant skal gjenopprettes.»

Blågrønn faktor (BGF): 
«Bør benyttes som metode for å sikre at beplanting 

og overvann blir ivaretatt i reguleringsplaner. 

Mulighet for å oppnå blågrønn faktor bør avklares i 

reguleringsplan og løsning fastsettes i teknisk plan.»

Høylandsåna ved Brattebø, Sandnes
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Utfordringer med gitte krav

Generaliserte og lite stedstilpasset

Problemstillinger:

1. Hellende terreng

2. Dyptliggende overvann

3. Nærhet til resipient 

4. Konsekvenser av infiltrasjon

5. Private areal, videre bruk

6. Krav om utnyttelse, kamp om arealer

I visse tilfeller kan kravene komme i konflikt med fornuften…
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Hva bør gjøres i 
planfasen?



Danne en oversikt over før-situasjon

Kartlegge, konkretisere og dokumentere:

• Oppsamlingspunkt

• Flomvei

• Tilrenningstid

• Grunnens evne til infiltrasjon

• Kapasitet på inntaksarrangement + evnt. ledninger

• Erfaringsutveksling grunneier + kommune

Definere sannsynlig avrenningsmengde fordelt 

på enkeltpunktene vannet ledes ut
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Vurdere ny situasjon
• Sjekke krav til overvannshåndteringen samt innspill 

ifbm. planvarsel

• Vurdere aktuelle metoder for overvannshåndtering 

basert på før-situasjonen (og fremtidig – eks. 

brukergrupper)

- Konkretisere nødvendige volum, arealer for 

gjennomføringen

• Dialog med regplanARK og LARK for å se hva som 

kan implementeres i planen

OBS: Kan medføre vesentlige endringer i plankart!

Vurdere behov for konkretiserte løsninger i form 

av bestemmelser til reg.plan

Oppsummere vurderinger
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Mindeveien, Sandnes
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Eksempler



Bogafjell G4

Til konseptfasen

• Hellende terreng

• Eks. bekkeinntak

• Påkoblingspunkt for VA
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Vagle N1

• Næringsområde med felles 

rensedam

• Lokal avr.faktor 0,5

• Trykksatte ledninger

• Risiko lavesteliggende 

tomt

• Rensebasseng og flom
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B1 Jåtun

• Kamp om arealene

• Utnyttelsesgrad

• Regnbed 

• Fordrøyningskummer
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Hove næringsområde

• Eksempel på løsning tvunget frem av krav

• 3 separate system

• Hellende terreng – skråninger, mur, gjerde og 

basseng på ulike nivå

• Dårlige masser

• Avansert system, mye vedlikehold, unødvendig 

mengde installasjoner
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Erfaringer



VA må inn tidlig i prosessen

Viktig å få inn VA før planforslaget er ferdig utarbeidet.

Dersom overvann skal infiltreres eller fordrøyes er plassering 

avgjørende. 

Er krav hensiktsmessige for 

prosjektet?

Generaliserte krav tvinger i noen tilfeller frem løsninger som 

er verken fornuftige eller bærekraftige. Med hensyn til miljø 

bør man bygge enkle, robuste anlegg som er best mulig 

tilpasset stedlige forhold. 
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«Utsett ikke til i morgen, det du kan 

gjøre i dag..»

Finne en egnet løsning fra start, fremfor å «håpe at det går 

gjennom». Kan føre til ekstraarbeid med omreguleringer, 

avklaringer, prosjektering osv.
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EN GRØNN 

FREMTID
100 år med samfunnsbygging gir oss et solid grunnlag for å kunne forme 

fremtidens bærekraftige samfunn.




