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Agenda

1. VA-rammeplan i Bergen kommune

2. Eksempler, gode og dårlige planer, vanlige feil/mangler

3. Kommunedelplan for Overvann
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Retningslinjer for 
overvannshåndtering

1. Sette av areal til overvannshåndtering

KPA 2010 – bestemmelse §18
VA-rammeplan skal inngå i alle 
reguleringsplaner. Rammeplanen skal 
angi prinsippløsninger for området, 
sammenheng med overordnet 
hovedsystem og dimensjonere og vise 
overvannshåndtering og flomveier. 

Nedbør skal fortrinnsvis gis avløps 
gjennom infiltrasjon i grunnen og i 
åpne vannveier. Reguleringsplaner 
skal identifisere og sikre arealer for 
overvannshåndtering, og beskrive 
hvordan løsningene kan gi nye 
bruksmessige og visuelle kvaliteter til 
det offentlige rom.
Hjemmel: § 11-9. nr. 3.



Fra VA-normen, retningslinjer for 
overvannshåndtering
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Ønske om god og 
rask planbehandling
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Utfordringer i VA-rammeplaner

• Vi registrerte mangler på sakene

• Uttrekk på 179 saker

Mangel: Antall

Overvann 173 97 %

Spillvann 56 31 %

Vann 62 35 %

Alle 3 31 17 %
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Pilkartet
Oppstrøms felt?
Åtte ledninger ut til samme 
«vanndammen» i 
planområdet (DN 1600, 
1000, 800, 600, 400, 250, 
250, 200)
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NEVINA

Bruk tilgjengelige kilder
Ta hensyn til oppstrøms felt

?
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Plangrense og 
nedbørsfelt
• Nedbørfeltet, eksisterende avrenningsmønster

2

3
1

4

• Planlagte endringer

• Lokalisering av areal for overvannstiltak
• Flomsoner

• Flomveier

• Beskrivelse av konsekvenser for nedenforliggende områder.

• Plangrense
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Det er tegnet inn nedbørsfelt for planområdet, 
oppstrømsområdet, gjort beregninger, osv. Kort oppsummert 
en ok plan.

Kort vei til sjø og flomvei til sjø gjør at her settes det ikke krav 
til fordrøyning.

Følgende må dokumenteres

1) Tilførsel av overvann til offentlig nett (l/s), før og etter 
utbygging.

2) Kapasitet på eksisterende OV-ledning

3) Kapasitet i flomvei.

4) Omfang av eksisterende bekk, ser at den er tilkoblet 
direkte til ny prosjektert OV-ledning.

5) Kapasitet for planlagt infiltrasjonsgrøfter

Annet: Kartet er ganske overlesset med unødvendig tekst som 
gjør kart unødvendig vanskelig å lese



Manglende dokumentasjon av dagens 
overvannssystem



Overvannsystemet dokumenteres
=> viser at hele området er tilkoblet 
kommunalt overvannsystem
=> Fordrøyer kun klimaeffekten



Eksempel – Feil i flomveier
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Bilde til høyre viser flomveier og avrenning etter 
utbygging. To kart ble levert.

Mangler:

- Ingen nedbørsfelt.

- Ingen plangrense.

- Beregningene for fordrøyning er feil.

- Bekkene er lukket.

- Flomvannsmengder ikke beregnet.

- Overvannsmengder til kommunalt nett er ikke beregnet.



Oppstrøms felt



Nedbørsfelt eksisterende 
situasjon? Flomveier
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Nytt bygg plasseres i myr/lavbrekk=ikke umulig, men utfordring med overvann

Forslag til bestemmelser til Kommuneplanens arealdel 2017:
§18 pkt. 5: Myr og våtmark skal i størst mulig grad bevares.



GIS-analyse kombinert med overvann som tema på «beboermøte» ifbm. 
reguleringsplan?
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Oppsummering av vanlige mangler

2) Planområdet antas som hele nedbørsfeltet

3) Antar at hele planområdet drenerer til 
kommunalt sluk.

Oppstrøms nedbørsfelt

Planområdet

4) Man regner mer overvann til kommunalt 
sluk/tilknytningspunkt enn det ledningen ut  
av sluket har kapasitet til.

1) Ikke kartlagt nedbørfelt, ikke kartlagt 
eksisterende ledningsnett og ikke beregnet 
overvannsmengder.

5) Ikke kartlagt eksisterende ledningsnett
(Gemini har vi, det er det som ikke er i 
gemini som må dokumenteres)

6) Legger til grunn vann i flomvei tilknyttet 
kommunalt ledningsnett

7) Setter all avrenningsretning = flomvei



Fra VA-etatens fagdag høst 2017 27



Fra VA-etatens fagdag høst 2017 28



Krav til dokumentasjon

Fra retningslinjene

Fra veiledningsskriv på etatens hjemmesider 29



Eksempel – Feil i fordrøyningsberegning - varigheter



Benyttet regnemetoden med 
konstant utløp, men glemt at man da 
må benytte en lavere midlere Qut
enn det som er dimensjonerende 
Qmaksut.

Eksempel – Feil i fordrøyningsberegning



Fordrøyningsberegning
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VA-miljøblad
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BAKGRUNN FOR PLANEN

Iht. planstrategi 2015-2019 skal det 
utarbeides en Kommunedelplan for 
overvann.

Status:
1) Kommuneplanens samfunnsdel
2) Hovedplan for avløp og vannmiljø         

(2015-2024)
3) Forvaltningsplan for vassdrag (2007)
4) Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur 

i Bergen (2012-2020)
5) ROS- analyse til KPA

§18 til Kommuneplanens arealdel =>VA-
rammeplan 

Regionale planer
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Tenker høyt om mulige visjoner

Overvann skal bidra til bedre 

levevilkår, bærekraftig urbant 

samfunn og en frisk natur.

• I den moderne by gir vi vannet tid og rom

• Rent vann til folk og fjord
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Økosystemtjenester
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Blågrønn infrastruktur

Naturbaserte løsninger

Grønn infrastruktur

Tre-trinns strategien

Lokal

overvanns-

håndtering
Infiltrasjon
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Detaljeringsgrad

Teknikker/

spesifikke anleggstyper
Konsepter Prinsipper/Strategier
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Tilpasset og inspirert av/fra:
Tim D. Fletcher, William Shuster, William F. Hunt, Richard 
Ashley, David
Butler, Scott Arthur, Sam Trowsdale, Sylvie Barraud, 
Annette Semadeni-Davies, Jean-Luc Bertrand-Krajewski, 
Peter Steen Mikkelsen, Gilles Rivard, Mathias Uhl, 
Danielle Dagenais & Maria Viklander (2015) 
SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and 
application of terminology surrounding urban drainage, 
Urban Water Journal, 12:7, 525-542, DOI: 
10.1080/1573062X.2014.916314
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Kommunedelplan for overvann

FORMÅL

Ivareta overvannshåndtering i arealplanleggingen

Gi føringer til mer detaljerte overvannsplaner
Et verktøy i saksbehandling og utarbeiding av arealplaner



ORGANISERING



Innhold
1. Mål og visjon

2. Verdi av blågrønn infrastruktur

3. Overordnet strategi (faglig og organisatorisk)

4. Overvannsplanlegging på ulike plannivå

5. Ulike utredninger (kartlegginger, analyser, 
vurderinger, etc).
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Slutt

torstein.dalen@bergen.kommune.no


