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«Overvann 

i byer og tettsteder»
og

Klimautviklingens hendelser3D-modell av Mjøndalen



NOUen på 5 minutter
1. Overvannet --- fra nedbøren faller til vannet når vassdragene

2. Plan- og bygningsloven  --- den «nye» overvannsloven
- Tverrfaglighet --- alle må «ro»
- Grundig gjennomgang av hele lovverket

3. Nye utbygginger
- Ikke så mye nytt – se eksisterende veiledninger 

fra mange kommuner
- Viktig at god praksis lovforankres

4. Eksisterende områder
- Innføring av overvannsgebyr
- Selvkost overvann dekker også flomveier

…. men hvor skal grensen gå for dette?
- Sandfangtømming, veieiers ansvar, 

fylkesmannen myndighet
- Veieier slipper overvannsgebyr
- Hjemmel for å pålegge tiltak --- også på privat grunn

5. Ansvar for vannskader
- Dissens i utvalget
- Objektivt ansvar --- i hvor stor bredde?



Hva er dette?
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Pinoso i Spania okt. 2011

1. Vegens 
overvannsanlegg?

2. Avløpsvirksomhetens 
overvannsanlegg?

3. Kommunens flomveg?

4. Ja takk, alt sammen???



4Foto: Erling Holm

Er dette et avløpsanlegg?
Danmark:  Veigrøftene kan lagre og infiltrere regnvannet



Nye løsninger for veikanter og midtrabatter



« Den spesialisten vi trenger nå, er 
generalisten»

Dr.Hancock, canadisk lege ca 1995



«Den spesialisten vi trenger nå, er generalisten»
Overvannsutfordringene spenner veldig bredt:

• Generalisten --- ikke bare politikernes ansvar
• Planlegging, jus, penger, ansvar, teknikk, naturfag, ROS osv.
• MAKT!

• Arkitekten og arealplanleggeren
• Byutviklerne
• Utbyggerne
• Vei-eierne og samferdselsplanleggerne
• Avløpsingeniørene
• Sosiologene og psykologene

Makter vi å ta dette samspillet fra teori til praksis?



Albert Engstrøm:

«Det är skönt att leva,
…. för då får man ju se hur det går!»



2015 NOU 2015 nr 16   Overvann i byer og tettsteder
2017 Endringer i Plan- og bygningsloven

Vann tydeligere inn i kommuneplan, reg.pl  og byggesak
Plan- og bygningsetaten sterkere på banen ---- TIDLIG

2018 Veiene feies og sandfangene tømmes. Stor miljøgevinst
2019 Ansvarsspørsmål om vannskader bare delvis avklart
2020 2 store ekstremvær. Skader for 426 mill kr

- Dimensjoneringsregler områdebasert, ikke punkter
2021 Avløpsgebyret splittes i en spillvannsdel og en overvannsdel

- Overvannsgebyret er lavt, men stimulerer likevel LOD
2022 Separering light - fellessystem beholdes med 20% av

overvannet 
2023 Sektorlov for Vann- og avløpssektoren 
2024 Tilbakeslagskader reduseres

- Korrekt skadestatistikk reduserer med 80%
- Mindre fremmedvann i fellesledninger
Men:
- LOD gir sterk økning i naboskader nedstrøms



2025 Nye veinormaler med tverrprofiler/grøfter for flomveier

2028 Orkanen Arthur med 10 timer orkan inn Oslofjorden
Vannstandsøkning 4,5 meter + bølgehøyde 3 m
Skader Oslo, Indre Oslofjord, Drammen    23 mrd.kroner

2029 Ny infrastrukturlov og infrastrukturdepartement
- Veier, jernbane, telekom., rør og kabler
- Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen
- Vann i bymiljøet – landskapsarkitektene briljerer
- Klimautvikling og klimatilpasning

2030 103 kommuner … de fleste med meget kompetent stab
- Arealmodellering vanlig
- Fremmedvannet i avløp uproblematisk
- Nasjonale dimensjoneringsregler for både

rør og vann på overflaten
- Infrastrukturen tåler å stå ute!



NOU 2015: 16 
Overvann i byer og tettsteder –

Som problem og ressurs



Grønne tak --- Manhattan, New York
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København 
2.juli 2011



Frida i Nedre Eiker kommune 6.-7.august 2012
90-140 mm på 3 timer (skader > 368 mill kr)
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Foto: Rune Folkedal, Drammens Tidende



Erfaringer fra flommen i Hå 7.8.2014

Eirik Sør-Reime

Vigrestad Mengder målt vann innrapportert  fra private målarar 
7.8.2014.  OK å bruke jfr NMI.      72 mm på 1 time



Erfaringer fra flommen i Hå 7.8.2014

Frida i Nedre Eiker 6.august 2012
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Fra Helge Dranges foredrag på Norsk Vanns årskonferanse 2013



Hvorfor bygger 
vi ikke flomveier 
i Norge ?

Stygt?
Unødvendig?
Is og snø?
Uvanlig?



Det er sjelden vann i flomveiene,
kanskje 1-2 ganger hvert annet år.

Årsnedbør omkring 500 mm



Overflaten (ikke rørene) må tåle
ekstrem ekstremnedbør uten skader
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200-årsregn iht NIFS 50 mm 64 mm

Årlige nordiske hendelser           80 mm 150 mm
siste 5 år.  Estimater
(København 2.7.2011, Nedre Eiker 6.8 2012,
Vigrestad, Hå (27.j8.2014, Malmø/København 31.8.2014)

Vi må bygge hus, veier, flomveier og anlegg som tåler å stå ute!

1 times regn 2 times regn



En ulykke kommer ikke alene

Ekstremvær rammer 
- MANGE STEDER SAMTIDIG
- Mange ulike SEKTORER
- Strømforsyning, telekom, veier osv. 
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The great Northeast Blackout
USA og Canada 9.november 1965

• 30 mill mennesker var uten strøm i 13 timer
• 207 000 km2 ble rammet
• Sør-Norge 2021: 830 000 mennesker rammet



Veien videre for Norsk Vann



Vi roter med begreper og har upresise definisjoner
1. Engelsk: «Flooding» har to norske ord:

Flom:   Unormalt høy vannstand i vassdrag

Oversvømmelse: 
Vann på områder som normalt er tørre

NOUen sier at dette er to sider av samme sak. Bør det være det?
NVE og Vannressursloven: Flom-myndighet
PBL Vannbestemmelsene

2. Forsikringsselskapenes skadestatistikk er upresis
• Konkurransehensyn hindrer nødvendig detaljering
• Tilbakeslag i avløpsnett er IKKE hovedproblemet
• Lokal overvannsdisponering (LOD) vil øke vannskader på overflaten

3. Bør overvannsansvaret og myndigheten i kommunene overføres
fra VA til plan- og bygningsetatene?

• Vannet skal jo IKKE ned i VAs avløpsrør
• Ansvarliggjør arealplanleggerne
• NOUen fyller gapet mellom arealplanlegging og vannplanlegging i PBL



NVE lager flomkart for 200-årsflommen

Noen dilemmaer:

1. Flommer i store elver truer ikke liv og helse.

Skal vi planlegge og ta hensyn til hendelser som 
skjer én gang hver 6.generasjon?

Vi kan jo bygge slik at husene ikke ødelegges.

2. Kan vi kalle slike hendelser «force majeure»
Vi planlegger jo for dem!



2015:

• 35% av kommunens avløpskostnader gjelder overvann
• Overvannskostnadene du betaler for, avhenger av 

drikkevannsforbruket ditt. Helt absurd!
• «Leverandørene» av overvann er gratispassasjerer
• De som femdobler avrenningen ved å gå fra grønne områder til 

tette flater betaler ingenting for dette

Det er INGEN insitamenter for LOD

Nå kommer overvannsgebyret, men unntak for VEI



Lokal overvannsdisponering vil lønne seg!
«Stop the Water where it Drops!»

• Permeable dekker over steinmasser som 
fungerer som fordrøyning.
– Lave investeringer
– Spill på lag med naturen
– Permeable dekker også i boliggater og veier med lav trafikk

• Vannveiplaner for alle typer nedbør og snøsmelting
– Veiprofilet endres. Veibredden økes

• 2-3 meter brede midtrabatter eller veigrøfter 
for grøntområder, rør/kabler og monsterregn

• V-profil i bygatene. Fortau og veikantene høyest

• Takvannet frakobles spillvannsførende ledninger
– Regnbed, grønne grøfter med grov stein under, åpne kanaler

Vann i by --- kreativ areal- og byplanlegging



Kilde: Godt Vann Drammensregionen GVD 

Hovedutfordring AVLØP --- Fremmedvannet



Lokal overvannsdisponering vil lønne seg

Hvorfor vente til 2019?

Fremtiden bygges nå!



Lovendringene må tas trinnvis!

1. Livet er for kort til å vente på enighet om ansvar for vannskader!
- (Noen) jurister gir seg aldri, de er opplært til å tape eller vinne!
- Mitt tips: Dissensen er tidligst løst i 2025 ---- !!!

2. Plan- og bygningsloven er «overmoden» for å bli vannlov!
- Vannforvaltningens likhet med arealforvaltningen
- Lovutvalgets mest kompetente og komplette del!
- Det haster,…og venting gir ingen forbedret helhet

Veldig positivt at første runde med PBL-revisjon er i gang!

3. Overvannsgebyret krever forsøk, utredninger og trinnvis famling
- Mange grensesnitt er uklare
- Kom i gang med forsøksvirksomhet

4. ------ erfaring:
Statsforvaltningen rir ikke samme dag som den saler
- Ref.   Flæteutvalgets NOU 2010 som endte i Ingenting i stortingsmeldingen! 
En skandale!



Klimatilpassingsutvalets skjebne!

NOU 2010: nr.10 Tilpassing til eit klima i endring
15.nov. 2010

Stortingsmelding 2012-13 nr.33: Klimatilpasning i Norge
7.mai 2013

Bergens Tidende 7.januar 2015

«Kvifor skal ein bruke mykje tid og ressurser på offentlege utgreiinger  
når innholdet i liten grad blir følgt opp med løyvingar av dei
styrande?»

«Tidvis kan det synast som om ein NOU er eit verkty for å halde
politisk debatt nede.»

Oddvar Flæte, 
tidligere fylkesmann og leder av Klimatilpassingsutvalet



….. og litt om Statsbudsjettet 2017

• Anslag over årlige skadekostnader som følge av overvann: 
1,6-3,6 mrd. kr årlig i følge NOU fra overvannsutvalget.

• 6,5 mill. kr til klimatilpasningstiltak i KLDs budsjettprop for 2017, 
(..samt 5 intetsigende setninger om overvann/NOUen)
(http://norskvann.no/index.php/10-nyheter/1334-forslag-til-
statsbudsjett-2017)

• 350 mill. kr til flom- og skredsikring over 
OEDs budsjettprop. for 2017
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Overvannsutfordringene er visst ikke et statlig problem!



Klimaendringene kommer
gradvis…..

…. men det er nå det bygges! 


