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Bacheloroppgave

Simon Saastadhagen 

• Befaring av tre anlegg 2019-2020
– Bolstadhagen, Drammen

– Deichmans gate, Oslo

– Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Drammen

• Målsettinger: Fordeler og utfordringer knyttet 

til beliggenhet, drift og vedlikehold



Regnbed – prinsipp (Simon Saastadhagen)



Oppgaver
(Simon Saastadhagen)

• Driftsoppgaver
– Gartnerarbeider som luking, vanning 

ugressbekjempelse og fjerning av dødt 

plantemateriale

– Tømming av sandfang og rensing av sluk 

og renner

• Periodisk vedlikehold
– Påfyll av filtermedie, bytting av tilslammet

topplag, deling av stauder

• Vedvarende vedlikehold
– Utskifting av planter



Noen observasjoner
(Simon Saastadhagen)

Tråkkskader Vannet løper ikke hvor det skal

Finstoff på 

permeable flater



Andre observasjoner
(Simon Saastadhagen)

• Hundetoalett

• Søppel

• Lagring

• Parkerte biler

• Brøyteskader

• Hærverk

• Tømming av slambeholder

• Forurensning fra vei

• Løsninger, materialvalg og 

plantevalg påvirker drift



Forslag til dokumentasjon av drift og vedlikehold
(Simon Saastadhagen)

Generell informasjon
• Tegninger og kart

• Ansvarlig for drift og vedlikehold samt grenseflater

• Beskrivelse av kritiske elementer – infiltrasjon, fordrøyning, rensing

• Generelle retningslinjer for drift og vedlikehold

• Beredskap

Driftsoppgaver
• Årshjul med skjøtselsbeskrivelse

• Infiltrasjonskontroll

• Vurdering av planter



Noen konklusjoner
(Simon Saastadhagen)

• Regnbedet må fungere teknisk og oppfylle 

sin funksjon
– Teknisk funksjon må driftes og vedlikeholdes

• Regnbedet må være et vellykket estetisk 

element
– Det estetiske må driftes og vedlikeholdes

• Plassering kan bestemme hvor vellykket et 

regnbed vil bli

• Behov for dokumentasjon og drift og 

vedlikeholdsplaner

• Etableringsskjøtsel

• Skjøtelsbeskrivelse for driftskontrakt



Regnbed med vanning



Vanning av trær



Vedlikehold av permeable dekker

• Jevnlig rengjøring for å fjerne 

skit, men ikke fugemateriale

• Børsteteknologi kan forbedres

• Blåsing om høsten for å fjerne 

blader osv.

• Strøing på vintertid - med 

fugemateriale (2-5 mm)



Permeable dekker – Masteroppgave om 

infiltrasjonskapasitet

Mastergradsstudent Jens Trandem



Dokumentasjon under utvikling

FDV dokumentasjon for løsning System beskrivelse og system FDV



Regnbed (tilsynelatende uten plan)



Håndtering – rensing –

transport og bruk av overvann

www.stormaqua.no

pmp@stormaqua.no

Takk for oppmerksomheten

http://www.stormaqua.no/

