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1. Alvoret – forstår vi det?

- Mer enn 200 000 kommunale sandfang ( 24 000 i Oslo)

- Dette er renseanlegg som KAN fjerne 50% av alvorlige miljøgifter

2. Gjør vi noe med det?

- Riks- og fylkesveier – inn i driftskontrakter

- Kommunene gir blaffen --- med noen gode unntak

3. Hvem gjør det?

- Sandfang er et veianlegg --- men så enkelt er det ikke alltid

- VA-etaten --- del av samlet ledningsdrift / spyling (Tønsberg)

- Veieier skylder på pengemangel --- men dette er lovbrudd

- Fylkesmannen prioriterer det ikke – Simon H er en ensom svale!!

- Ny VA-lov og Overvannsgebyr kan endre, skjerpe  og presisere ansvaret

4. Vei og VA nærmer seg hverandre

- Veien formaliseres som flomvei …. I tillegg til Vårherres egen drift!

- En samlet helhet: Feie veiene – tømme sandfang – og rense avløpsnettet.

5. Alternativene løftes opp og fram

1. Neglisjering – som i dag – er ikke fremtiden

2. Tømme i fast program (Tønsberg hvert 5 år osv)

3. Tømme basert på tømmeerfaringer (Oslo m.fl)

4. IoT – Sandfangene varsler automatisk og trådløst når det er 80% fullt



3 kommuner loggfører tømming (Oslo m.fl.)

Første gangs registering Etter ETT År

< 20% fullt _____ % _____ %

20-50 % fullt _____ % _____ %

50 – 80% fullt _____ % _____ %

Mer enn 80% 

men ikke overfylt _____ % _____ %

Overfylt / tett _____ % _____ %
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Skedsmo kommune

3 200 sandfang på kommunale veier

Første gangs registering Etter ETT År

Tomme 5% _____ %

«Halvfulle» 80% _____ % 

Fulle 15% dvs ca 500 fulle sandfang

Alternativer:

1. Tøm de 500 fulle sandfangene i april-mai 2019,

og se hvor mange som er fulle da

2. Sett sensorer på de prioriterte sandfangene

3. Legg sonetømming inn for alle sandfang
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Veien videre 

VA-lov og Overvannsgebyr



1. Hva trenger vi for å møte utfordringene?

• Ledelse, system, organisering

«Hvem styrer lokomotivet»?

• Kompetanse, forståelse

• Metoder, systemer og produkter

2. Hvordan utnytter vi best samspillet 

mellom alle de ulike aktørene

i og utenfor kommunene,

inkl. veieierne, myndighetene, forskerne, 

konsulentene, leverandørene, 

entreprenørene og kommunene? 



Takk

for

oppmerksomheten



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???
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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

• Byggesaksbehandlerne

• Byutviklerne

• Utbyggerne

• Vei-eierne og samferdselsplanleggerne

• Avløpsingeniørene

• Sosiologene og psykologene

Makter vi å ta dette samspillet fra teori til praksis?



Hovedansvar for overvannsforvaltningen

Å gi ansvaret til en gruppe av etater fungerer ikke!

ÉN etat må ha hovedansvaret og ledelsen,

….. men spille på kompetansen i flere etater

Overvannsansvaret og myndigheten i kommunene bør overføres
fra VA til plan- og bygningsetatene?

• Vannet skal jo IKKE ned i VAs avløpsrør

• Ansvarliggjør arealplanleggerne

• Utfordringene er på / nær overflaten, f.eks
» Flomveier 

» Infiltrasjon og fordrøyning

» Vann i by, åpne bekkelukkinger, blågrønne løsninger osv.

» Flytt fremmedvannet vekk fra rørene 

• NOUen fyller gapet mellom arealplanlegging og vannplanlegging i PBL



NOU 2015: 16 

Overvann i byer og tettsteder –

Som problem og ressurs
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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)

16

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



2017 - Økonomi

• 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

NOUen foreslår overvannsgebyret, men unntak for VEI!
Det er feil at NOUen fritar plasser og parkeringsareal,

for det er der det er mest å hente!



Tilbakeblikk fra 

fremtiden 2015 - 2030

Oppfølging av NOU 2015 – 16 

«Overvann 

i byer og tettsteder»



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

- 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!



Lokal overvannsdisponering vil lønne seg

Hvorfor vente?

Fremtiden bygges nå!



Klimaendringene kommer

gradvis…..

…. men det er nå det bygges! 



Sjekkliste for den ideelle kommunen



Overvåking og dokumentasjon

1. Godt kartverk, ledningskart og terrengmodell

2. Overløp på avløpsnettet instrumentert 

3. Overløpsledninger kontrolleres for E.coli  (feilkoblinger)

4. Flomveier regulert som hensynsoner

5. Sandfangene tømmes og vedlikeholdes

Mange (Alle?) instrumenteres

6. Vannbalansen er kjent i tørt, vått og normalt vær
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Drift og vedlikehold

1. God kompetanse, stabile og inspirerende arbeidsplasser

2. Veiene feies og sandfangene tømmes ved 80% fylling

3. Ved sterk nedbør øker vannføringen i separatsystem med 

mindre enn 20%

4. Vannlekkasjetapet er mindre enn 20%

5. Punktfeilene kontrolleres og rettes …. Hurtig!

- Takvann og drensvann går til overvannssystemet.

- Inn- og utlekking i kummer rettes. Kortslutninger fjernes!

6. Rørene dimensjoneres etter IVF-kurvene + 30%

Infrastrukturen tåler 80 mm regn på en time, 

150 mm på 2 timer ….. og vi er forberedt til neste gang! 
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Vedlikehold og fornyelse

1. Hovedpoeng:

Redusere TIDEN fra en feil oppstår til den blir 

oppdaget og rettet 

2. Vi overvåker og dokumenterer systemene,

over og under overflaten!

3. Kunnskap om tilstand og funksjonsdyktighet gir

riktig prioritering av tiltak

4. Risikoledninger fornyes
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Tverrfaglig samarbeid fungerer knirkefritt

1. Arealplanlegging, byggesak, VA og veisektoren 

i tett samarbeid, gjerne samlokaliserte 

(noen kommuner er fortsatt små nok!)

2. Alle bygater er blitt kommunale 

3. TIDLIG tverrfaglig samarbeid med utbyggere

4. Kommunen gir detaljert dokumentasjon og rammevilkår

til utbyggerne:

- Soner med/uten infiltrasjonsmuligheter

- Rammevilkår for områder nedstrøms 

(flomveier, fordrøyningsbehov, separeringsgrad osv.)

5. Felles klare dimensjoneringsregler / forutsigbarhet

6. Avklarte grenser for ansvar ved vannskader (vanskelig!)
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Andre viktige avklaringer som må komme

• Definisjoner blir entydige, for eksempel:  
– Når blir regnvannet til «avløpsvann», slik at håndtering kan inngå i selvkost?

– Er arealtiltak som flomveier og LOD en del av avløpsvirksomheten? JA

• Skal veieier være avløpsabonnent for overvannet?
– Ansvar for vannkvalitet, …f.eks tømming av sandfang JA

– Skal veieier fortsatt slippe avløpsgebyr? (Insitament for LOD for veivannet!) JA

– Skal veiene formaliseres som flomveier? JA… Mulig

• Samkjørt overvannsforvaltning i kommunene mellom arealplanlegging, byggesak og VA
– Mange kommuner er i startblokkene,…og vel så det! Kjempebra!   Mye fokus på dette

• Dimensjoneringskriterier for nedbør blir todelt
– «Monsterregnet Frida» dimensjonerer flomveiplanlegging

15 mm på 5 minutter, 80 mm på 1 time, 150 mm på to timer

– Avløpsrørene dimensjoneres  for begrenset fremmedvannmengde 
Gjelder særlig  gamle fellesledninger som fornyes
Klimafaktorer/sikkerhetsfaktor på oppdaterte IVF-kurver

• Separatsystemet blir separert
– Kontroll og oppfølging av feilkoblet takvann (spillvannsledningen ligger over overvannsledningen!) JA

– Kortslutninger i felleskummer for overvann og spillvann

Konklusjon:
Det kommer til å skje noe, 

… men det vil ta mange år! (Ikke nødvendigvis)


