
New Water Ways
Approaching water-sensitive, climate-adapted and sustainable nordic cities

Dialogseminar med frokost

Utfordringer ved kommunal forvaltning av 
overvann og tilrettelegging for involvering av 
private tomteeiere i håndtering av overvann
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Approaching water-sensitive, climate-adapted and sustainable nordic cities
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Governance

Socio-economic systems

Infrastructure

Ecological systems

What to do?
Where to do it?
Who does what?
Who pays for it?

Involvement of citizens?

Environmental, social and economic implications?
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Realitetssjekk: Benthemplein water square 

Studietur til Nederlandene

OBS: Driftskostnader!!!



Budrunde for overvannstiltak på 
private tomter
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Regnbed

Permeable innkjørsler

Regntønne

Grønt tak

Ingen tiltak

Hvilke tiltak kunne du forestille deg å ha på din 
eiendom?

Totalt Grefsen-Kjelsås (N=1779) Grefsenplatået (N = 192)

Mange var motivert for å ha 
overvannstiltak på egen tomt

Motivasjon:
- Mindre skade på egen tomt
- Mindre forurensing av 

Akerselva
- Økonomisk støtte



Budrunde for overvannstiltak på 
private tomter

Price Average Max

Rainbed 70.000 kr 6.383 kr 28.000 kr

Green roof 50.000 kr 1.583 kr 9.000 kr

Permeable 
pavement

1.000 –1.400 kr/m2 66-234 kr/m2 500-840 kr/m2

Rain barrel 500-3.000 kr 78-496 500-3.000 kr

Isabel Seifert-Dähnn, ise@niva.no

FURUSETH, I. S., SEIFERT-DÄHNN, I., AZHAR, S. Q. & BRASKERUD, B. 
C. Overvann i bebygde strøk - tid for å involvere innbyggerne. Vann 
nr. 4/2018; 391-400.

Oslo VAV skriver er «Erfaringsrapport»



Medvirkning & Opplæring
@ Sogn Hagelab @ Teglverket skole
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4. September 2019 – kl 18.20 og 20.20

Øke overvannskunnskap i befolkningen
Skolebarn som læringsagenter 



• Hydrologisk modellering
• Beregning av overvannsgebyr på tomtenivå
• Sideffekter (co-benefits) til grønne overvannstiltak
• Finansiering av grønne overvannstiltak

Andre aktiviteter
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Overvanns-Gebyr-App



Det er ikke slutten …

• Nye forskningsmidler skal søkes for 2021 og framover
• Hva slags kunnskap manger norske byer for å tilpasse 

seg til et klima i endring?
• Hvordan kan byer blir mer bærekraftig?

27.01.2020Isabel Seifert-Dähnn, ise@niva.no 8

Innovative flerbruks-
løsninger

Den konkave byen
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Vi trenger deg …

• … for å fortelle oss hvilken 
kunnskap mangler!!

Norsk/Nordisk bynettverk
for klimatilpasning

Jeg har en drøm …
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Agenda - Dialogmøtet

Introduksjon NWW
Tema 1: Utfordringer ved dagens kommunal 
forvaltning av overvann – og mulige forbedringstiltak

8.30 – 8.40
8.40 – 9.10   

.
9.10 – 9.20
9.20 – 9.50
.
9.50 – 10.00

Kaffe påfyll
Tema 2: Involvering av private tomteeiere i 
overvannshåndtering
Tilbakemelding



Tilbakemelding

• Var dette møtet nyttig for dere? 
• Hva kan vi gjøre bedre neste gang?
• Er det noen som dere ønsker at det blir tatt opp i 

forskningen i framtiden?
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