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Nye veier for vannet
Line Barkved og Isabel Seifert-Dähnn, NIVA

på vegne av New Water Ways  og Sogn Hagelab

Nasjonalt seminar for restaurering av vassdrag og våtmark – 11.09.2020
Naturbasert klimatilpasning: blågrønne løsninger for flom og overvann



Overvann 
Smeltet snø og regn som renner av fra gårdsplasser, takflater, gater, …

11.09.2020



Skadene utgjorde ca. 9 milliarder Dkr.  
Mye "kritisk infrastruktur" ble ødelagt

Københavnregnet i 2011- ca 150 mm på 2 timer



Overvann har mange konsekvenser 

11.09.2020



3-trinn strategi for overvannshåndtering

11.09.2020

Trygge 
flomveier

Forsinke og 
fordrøye

Fange opp og 
infiltrere, rense, 
fordampe

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3



Strategi for overvannshåndtering

11.09.2020

Trygge 
flomveier

Fordrøye og 
forsinke

Fange opp, 
infiltrere, 
rense, 
fordampe

Vassdrag, 
elv

Fjord, 
sjø

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 TRINN 4 TRINN 5TRINN 0

Planlegging

Figur etter Kim Paus

+ Forurensningskontroll
+ Politikk



Oslo Kommune - Handlingsplan for overvann



Fremtidens by er 
flerfunksjonell 
og  blå-grønn…
og krever samarbeid

ill: Hanna H. Storemyr

Overvann – fra problem til ressurs



En inspirasjonshage og levende læringslab i 
Sogn Hagekoloni om blågrønne løsninger for 
overvannshåndtering og godt bymiljø

https://www.sognhagelab.no/

L. Magelssen

Leidolv Magelssen



24.04.2020

Nettdugnad om blågrønne løsninger for 
overvannshåndtering ved bruk av Maptionnaire

https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2486099

Hagekolonistene markerte steder hvor overvann 
samler seg og forslag til steder og typer blågrønne tiltak

L. Barkved

L. Barkved

Regnbed anlagt på 
fellesplassen i Sogn 
Hagelab 2018

2017



4. September 2019 – kl 18:20 og 20:20

Blågrønne tiltak for demonstrasjon og læring



Tiltakene er 
fortsatt i 
etablering. Men 
mye har skjedd 
på et år

Terrassert regnbed med lommevåtmark



https://vartoslo.no/adriana-bertet-amalie-sofie-aune-bjerkem-anita-glittum/etter-
styrtregn-og-flom-kan-resten-av-oslo-laere-vannhandtering-av-sogn-
hagekoloni/212123

Formidling og kunnskaps- og erfaringsdeling



-Oslos overvannsstrategi (2014)



New Water Ways (NFR, 2017-2021)
Towards water-sensitive and climate-adapted nordic cities

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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Samarbeid med Teglverket skole 
• “OVPO” Overvannsvennlig Pollinatoroase @ Teglverket skole i Oslo              
 Lærerne utviklet undervisningsmateriell: “klimaendringer, urbanisering, biomangfold”
 Elevene jobbet med å teste ut og utvikle overvannsløsninger

• Overvannsquiz
• Forslag til «overvannstiltaksturer» i Oslo  
• Regntønne-dekorasjonskonkurranse

Neste stopp: Overvannsvennlig skolegård? 

https://newwaterways.no/urban-living-lab-teglverket-skole/



Innbyggerinvolvering på Grefsen-Kjelsås (Oslo)

Det er ikke nok offentlig areal til overvannstiltak
 Tilgjengelighet av private tomter for tiltak?

11.09.2020
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Auksjon og spørreundersøkelse

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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 beboere er motivert til å 
ha blågrønne tiltak på egen tomt 



Hva er folk villige til å betale?

11.09.2020

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 kommune utarbeider nå forslag til 
støtteordning for overvannstiltak på private 
eiendommer 

Pris Gjennomsnitt Maks

Regnbed 70.000 kr 6.383 kr 28.000 kr

Grønt tak 50.000 kr 1.583 kr 9.000 kr

Permeabelt 
(vanngjennomtrengelig) dekke

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

Regntønne 500-3.000 kr 78-496 500-3.000 kr



Blågrønne tiltak anlagt på private eiendommer på Grefsen-Kjelsås

https://nab.no/slik-skal-kraftig-nedbor-holdes-i-hagene-og-unnga-skader-i-byen/19.21380



Neste NWW-aktivitet på Grefsen-Kjelsås: Borgerpanel

Borgerpanel om overvannshåndtering

Et panel med 20 personer skal i gruppemøter 
diskutere hva beboere på Grefsen-Kjelsås vil 
trenge for å anlegge gode blågrønne tiltak for 
overvann på egen tomt.

Gruppa skal sammen bli enige om en 
anbefaling til Oslo Kommune Vann- og 
avløpsetaten.

https://trondheim2030.no/2020/06/23/trondheim-tester-borgerpanel/

11.09.2020



Læring fra hverandre

11.09.2020

Braskerud et al 2019.
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2601016



isabel.seifert@niva.no
line.barkved@niva.no

Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?

https://newwaterways.no/
https://www.sognhagelab.no/

Nye veier for vannet


