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Prinsipper for overvannshåndering på Skjønnhaugtunet, 
Gjerdrum kommune 
 

1. Generelle prinsipper for overvannshåndtering 

 

Gjerdrum kommunes ”Veileder til områdereguleringsplan i Ask 

sentrum”, setter krav til blågrønn faktor (BGF) for delområdene. 

Rammekravet stilles for å sikre minimum overvannshåndtering 

og vegetasjon i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. 

Kravene varier ut fra hvilken områdetype tomten ligger i. 

For å regne ut tomtens blågrønne faktor, fylles informasjon om blå 

og grønne kvaliteter, samt tomtens areal, inn i et regneark.  Her 

regnes automatisk ut blågrønn faktor etter formelen som vist 

under. 

 

 

 

 

 
Figur 1: Minimumskrav til blågrønn faktor for Ask sentrum 
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Tradisjonelt overvannsystem 

Systemer for overvann skal i hovedsak beskytte mot fukt og ulemper for bygninger og infra-

struktur.  Tradisjonelt overvannsystem bygges med ledninger og sluk for bortledning av 

vann.  Slike systemer har tradisjonelt vært dimensjonert for varierende sannsynlighet for 

overbelastning og det finnes ikke et lovverk i Norge i dag, som fastsetter hvor ofte man skal 

akseptere at anlegget går fult.  Konsekvensene med overbelastning kan være inntrengning 

av vann i kjellere, skader på veger og opparbeides utearealer.  Områder med mye harde 

flater og tradisjonelt overvannsystem, vil gi lite bidrag til infiltrasjon i grunnen og kan derfor 

bidra til endring av grunnvannsnivået. 

 

 

Åpen og lokal håndtering av overvann (LOD) 

Åpne og lokale systemer, gir mulighet for et mer robust system.  Her kan flere løsninger 

fungere i samspill og kan avlaste hverandre.  Bransjen anbefaler et tre-trinns system, som 

består av infiltrasjon, fordrøyning og trygge flomveger ut av området.   Dette er et mer ba-

lansert system, med muligheter for infiltrasjon og med vegetasjon som del av overvannsys-

temet.  Her vil prinsippene  i Vassdragsloven møtes bedre enn ved et tradisjonelt system:  

Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan få 

avløp gjennom infiltrasjon i grunnen.  Nedenfor illustreres prinsippene for tre-ledd strate-

gien. 

 

 
Figur 2: Tre-ledd strategi for overvannshåndtering (NOU Overvann i byer og tettsteder) 

 

 
Figur 3: Prinsipper på åpent overvannsystem (Norsk vann rapport 162) 
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2. Prinsipielle løsninger for Skjønnhaugtunet 

Nedenfor vises prinsipielle løsninger for overvannshåndtering på Skjønnhaugtunet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Eksempel på oppsamling av veg-

vann til fordrøyning og infiltra-

sjon 

Overflødig vann kan føres til 

grøntområder for fordrøyning. 

Eksempel på mottak av takvann 

til åpne renner Eksempel på mottak og opp-

samling av regnvann i opp-

holdsareal 
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3. Lokale løsninger 

Som et element i tre-ledd strategien for overvannshåndtering, skal grønne tak benyttes til 

infiltrasjon og fordrøyning.  Takene kan bygges opp med varierende tykkelse, med tilpasset 

vegetasjon. 

Dersom arealet skal benyttes til opphold eller til beplantning som krever større jorddybder, 

må bærekonstruksjonen dimensjoneres til å håndtere en større last.  Disse løsningene kan 

absorbere mer vann enn sedumtak. 

 

De forskjellige grønne takene grever ulikt vedlikehold.  Gressflater og buskfelt, krever 

tilsvarende vedlikehold som tilsvarende arealer på bakken, mens sedumtak trenger 

overgjødsling 1-2 ganger i året.  Sedumtaket er relativt tørketålende, men kan trenge noe 

vanning i tørkeperioder.  I dette prosjektet vil det bli valt å bruke sedumtak. 

 

  
Figur 4: Prinsipp på oppbygging av sedumtak (bilde: Sintef) og foto av sedumtak (VegTech) 

 

 

 

Det kan være en utfordring å få takvann fra flate takflater ut på terreng.  Der det er mulig, 

vil vann samles opp i renner og føres videre til sentrale oppsamlingspunkt eller til 

grøntarealer som tåler vann.  På enkelte områder vil det være aktuelt å vurdere regnbed.  

For å forhindre at disse får redusert funksjon i tine/fryse-perioder, vil det være aktuelt å 

bygge disse opp med skumglass. Disse massene vil fungere som filter i regnbedet samtidig 

som massene isolerer.  Sentrale oppsamlingspunkt må utformes slik at de ikke utgjør en 

risiko for drukning og at arealene rundt er universelt utformet.  Nedefor vises eksempler på 

hvordan slike mottaksområder kan utformes. 
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Figur 5: Eksempel på overvannsystem uten bruk av ledninger og sluk, Silverdal i Stockholm (venstre), og 

fellesareal for boligblokk med oppsamling og fordrøyning av regnvann.  Augustenborg i Malmø. 

 

Arealer for mottak av regnvann, kan kombineres med bruksflater for opphold.  Dette er 

gjort med stort hell i Malmø, hvor utearealer har fått vannelement og større arealer kan 

oversvømmes ved ekstremnedbør.  Gangarealer og adkomst er sikret på en høyere kote.  I 

forbindelse med siste hendelse av større mengder nedbør i Malmø, ble det ikke registret 

skader i områder som er utformet på denne måten. 

Mellom tett bebyggelse, vil det 

være noen åpne arealer.  Disse 

kan utformes slik at avrenning 

skjer mot åpne kanaler eller 

grøfter.  Dette vil være anlegg 

som erfaringsmessig vil få et 

godt vedlikehold, siden 

behovet for opprenskning og 

rydding vil være synlig.   

 

  
 

Figur 6: Eksempler på bortledning av vann i åpne kanaler, Augustenborg i Malmø 

 

Dersom alt takvann også kan føres til dette anlegget, vil det kun være nødvendig å etablere 

evt. drensledninger for beskyttelse av bebyggelsens kjeller/fundamenter og minimalt 

overvannsledninger og sluk.  Det kan likevel være aktuelt å etablere en kobling mot 

kommunalt nett, for å sikre privat eiendom mot skade ved ekstrem nedbør. 

Nedenfor vises eksempler på hvordan overvannsrenner/flombekker kan integreres i 

boligmiljøet. 

    
Figur 7: Eksempler på vannrenner/flombekk i boligmiljø 
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I områder hvor det er vanskelig å oppnå fall i ønsket retning, kan det etableres regnbed.  

Disse vil fungere som mottaksgroper for vann, samtidig som det vil fremstå som et bloms-

terbed.  Diss vil redusere  behovet for etableringen av sluk og vil ved små og middel store 

regnskyll kunne håndtere mesteparten av nedbør.  Nedenfor vises et stort regnbed etablert i 

Oslo.  Bildet er tatt ca 1 mnd etter planting. 

 

 
Figur 8: Eksempel på regnbed 

 

 

 
Figur 9: Eksempel på oppbygging av regnbed. 

 

 

Nedenfor for vises hvordan avrenning er tenkt styrt i planen. 
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Figur 10: Prinsipiell avrenningsplan for Skjønnhaugtunet. 

 

Dagens terreng tilsier en svak helning mot fylkesveien i vest og toppunkt i bakre del av om-

rådet.  Det vil si at i dag vil overflødig vann fra området renne mot fylkesveien.  Det er ca 

1m høydeforskjell på eiendommen og ny plan tilstrebes å ha et resulterende fall mot øst, 

slik at overvannsystemet og bekkene vest for Rv 120 ikke får økt belastning.  I forbindelse 

med detaljering av området, vil det utarbeides høydeplan og avrenning vil kunne planlegges 

mer nøyaktig.   

Avvanning av fylkesveien tilstrebes avskilt fra overvannshåndtering av området.  For å opp-

nå god tilpasning av nytt terreng mot eksisterende veger og bebyggelse, kan det bli nød-

vendig å etablere noen sluk.  For å redusere/dempe denne avrenningen, kan det etableres 

noen sentrale regnbed.  Vann fra disse samt vann fra sluk kan føres mot øst og håndteres 

sammen med vann som naturlig renner mot det grønne området.   

Ved større nedbørsmengder vil avrenning mot jordbruksarealer i øst vil kunne bremses av 

vegetasjon før videre avrenning mot jordet.  Avrenning ut av området vil tilstrebes ikke å 

overstige avrenning i dagens situasjon. 

 

 

 

 

 

 

Mottak for vann fra sluk 

og overflater Sluk – vann føres mot øst 

Mulig plassering 

av regnbed 


