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Fremtidens klima i Vestfold: 

› 15 % økning i årsnedbør 

› Vinter- og vårsesongen får 25-30 % økning i nedbør 

› Kortvarig kraftig nedbør øker vesentlig i alle årstider 

 

 

 

1 Veilederen – et hjelpemiddel for utbyggere 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved 

nedbør eller snøsmelting. Utfordringen med overvann er størst i byer og tettsteder med høy andel 

tette flater. Ved høy nedbør oppstår flomskader på bygninger og eiendom. Tilførsel av overvann til 

det offentlige avløpsnettet medfører overbelastninger som forårsaker kjelleroversvømmelse, 

overløp av kloakkvann til vassdrag/sjø og overbelastning av renseanleggene. Utfordringene 

forsterker seg med økende utbygging, fortetting og klimaendringer. Denne situasjonen er førende 

for kommunens arbeide med å redusere påslippet av overvann til det offentlige ledningsnettet og 

etablere trygge flomveier.  

Klimaendringene forsterker behovet for å planlegge robuste overvannsløsninger.  

Målsetningen er å fremme utviklingen av en bærekraftig forsvarlig overvannshåndtering som ikke 

medfører skade på miljø, bygninger og konstruksjoner. Samtidig skal overvann søkes utnyttet som 

et positivt element ved å gjøre vannet synlig og tilgjengelig.  I henhold til kommuneplanens 

føringer skal overvann som hovedregel håndteres lokalt i åpne løsninger på eiendommen såkalt 

lokal overvannsdisponering (LOD). Bakgrunnen er at disse løsningene gir et mer robust 

overvannssystem samt bidrar til å utnytte overvannet som ressurs. Tiltakene forutsetter en tettere 

kobling mellom areal- og landskapsplanleggingen og den tekniske overvannsplanleggingen. 

Kommuneplanen understreker følgende: I byggesaker skal arealutnyttelse, terreng- og 

overflateutforming, høydesetting og grøntstruktur samordnes med løsninger for 

overvannshåndtering. 

Veilederen informerer om de krav som skal ivaretas ved ny utbygging og skal være et hjelpemiddel 

for innbyggere, utbyggere og kommunens arealplanlegging og byggesaksbehandling. Tiltak som 

omfattes av veilederen er utbygging i nye områder, fortetting i eksisterende bebyggelse samt 

rehabilitering av eksisterende bebyggelse inkludert veier og plasser. 

 

 

Veilederen er utarbeidet av Færder og Tønsberg kommuner i samarbeid med 

konsulentfirmaet Cowi AS. 
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1.2 Vestfold fylkeskommunes veileder  

Vestfold fylkeskommune (VFK) utarbeidet i 2017 en veileder for lokal håndtering av overvann i 

kommuner, link. VFK veileder  Denne veilederen omhandler hvordan kommunene kan jobbe med 

overvannssaken og hvilke virkemidler kommunene har til rådighet i arealplan og byggesak.            

I tillegg har den henvisninger til temablader for en rekke ulike typer overvannsløsninger. 

Foreliggende veileder bygger videre på denne veilederen og detaljerer ytterligere kommunens  

krav til overvannshåndtering i utbyggingssaker. I den grad det eventuelt er misforhold mellom 

Vestfold fylkeskommunes veileder veileder og denne veilder, er det denne veilederens 

bestemmelser som skal gjelde.  

https://www.vfk.no/Planportalen/Aktuelt/Veileder-til-lokal-overvannshandtering/
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2 Overvann i lovverket og kommunale krav 

2.1 Lovverket 

Håndteringen av overvann reguleres av flere lover. Her nevnes utvalgte lovhjemler: 

2.1.1 Vannressursloven: 

I følge § 7 andre ledd bør” … Utbygging og annen grunnutnytting skal fortrinnsvis skje slik at 

nedbør fortsatt kan få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen ...”. I lovens §8 – konsesjonspliktige 

tiltak står i første ledd at «Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade 

eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av 

reglene i § 12 eller § 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten». Utbygger må vurdere 

om tilførsel av mer overvann til vassdrag er til nevnverdig skade eller ulempe. 

2.1.2 Plan- og bygningsloven: 

I § 27-2 Avløp, femte ledd heter det at” … Før oppføring av bygning blir godkjent, skal avledning av 

grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende 

byggverk ...”. 

2.1.3 Byggteknisk forskrift (TEK 17): 

§ 13-11. Overvann: Terrenget rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke 

andre tiltak er utført for å lede bort overvann, inkludert takvann.  

 § 15-8 Utvendig avløpsanlegg med ledningsnett:  

(1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres 

lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene 

(2) Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse 

eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet 

(3) Byggverk skal sikres mot oversvømmelse som følge av høy vannstand eller overtrykk i 

avløpsledning. Sjenerende lukt skal ikke forekomme. 

2.1.4 Naboloven: 

I § 2 ledd 1 heter det at" … Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig 

er til skade eller ulempe på naboeiendom …" videre at" … I avgjørelsen om noe er urimelig eller 

unødvendig skal det legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk å mulig gjøre for å hindre 

eller avgrense skade eller ulempe …". 

Forurensningsloven og Vannforskriften hjemler lovverk dersom overvann er forurenset, 

bestemmelser omkring dette er ikke tatt med her i denne veilederen. 
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2.1.5 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning i kommunene. 

Klima- og miljødirektoratet har laget forslag til «Statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene» i henhold til plan- og bygningsloven § 6-2 

annet ledd. Forslaget omfatter mange aspekter ved klima og energiplanlegging. De delene som er 

av særlig interesse for overvannshåndtering er følgende utdrag: 

Å ta hensyn til klimaet og endringer i dette er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling. 

Hensynet til klimatilpasning virker sammen med andre overordnede og tverrsektorielle mål for 

samfunns- og arealutvikling. Klimatilpasning er et sektorovergripende hensyn, som krever 

samordning og samarbeid på tvers av sektorer og mellom statlige, fylkeskommunale og 

kommunale organer. 

Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale 

klimaframskrivninger legges til grunn. Dette er nærmere forklart i de fylkesvise klimaprofilene   

som er utarbeidet. Klimaprofilene vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget. 

I kommuneplanens samfunnsdel og andre relevante planer bør kommunen, basert på lokale 

forhold, vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant annet samfunnssikkerhet og kritisk 

infrastruktur. Kommuneplanens arealdel må brukes aktivt for å oppnå en samlet arealdisponering 

som ivaretar hensynet til et klima i endring. Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål 

kan være utsatt for farer, som for eksempel flom og skred. For å kunne forebygge tap av liv,  

helse, kritisk infrastruktur og andre materielle verdier er det nødvendig at det, gjennom risiko-    

og sårbarhetsanalyser tidlig i planprosessen, vurderes om klimaendringer gir endret risiko og 

sårbarhet for slike hendelser. Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting og 

transformasjon, skal det vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. 

Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også bidrar til økt kvalitet i uteområder. 

Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og 

forsvarlig overvannshåndtering. Naturbaserte løsninger, eksisterende (våtmarker, naturlige   

bekker mv.) eller nye (grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. 

Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort. 

I forslaget fastslåes det at de såkalte klimaprofilene skal brukes ved vurderinger av konsekvenser 

ved klimaendringene. Dette er anslag for hvor mye sterkere regnintensiteter man skal 

dimensjonere for enn det dagens regnintensitetskurver viser (IVF-kurver). Det er gitt en  

anbefaling på å bruke en klimafaktor på 1,4 for sterke regn som har regnvarighet mindre enn 

3 timer. Det vil si at man legger til 40 % på de regnintensitetene som dagens IVF-kurvet viser. 

Klimaprofilene kan finnes for alle fylker på www.klimaservicesenter.no. 

 

 

 

 

 



 

  

     

   VEILEDER FOR OVERVANNSHÅNDTERING 

  

6 

 

 

 

2.2 Kommunale krav 

Kommunens krav til overvannshåndtering er sammenstilt i etterfølgende:  

2.2.1 Re:  

Plan for Re er igangsatt, og vil omfatte føringer for overvannshåndtering. Disse bestemmelsene vil 

følgelig danne grunnlag for overvannshåndtering i Re. 

 

2.2.2 Kommuneplanen for Tønsberg, samfunnsdel 2014-2026, revidert 
2018-2030: (høringsutkast) 

Miljø og klima  

”Klimaendringene er i gang. Det observeres endringer i naturen på alle kontinenter og i alle de 

store havområdene.” St.meld. 33. «Klimatilpasning i Norge» (2012 – 2013) Verden har store 

ambisjoner om å redusere klimagassutslippet, men tallene viser at utslippet stadig øker. På 

landsbasis har det totale klimautslippet økt med 5,8 % i perioden 1990 til 2011.  

Klimaprognosen for Tønsberg og Vestfold viser følgende utvikling frem mot år 2100:  

Middeltemperaturen vil stige med 2,3 til 4,8 grader.  

Havnivået vil stige med 10 – 15 cm. frem mot år 2050 og opp mot 50 cm. frem mot år 2100.  

Nedbørsmengden vil kunne stige mellom 5 og 30 %.  

Tidligere var fokuset kun på reduksjon av klimagasser. Nå har kommunen også fokus på 

hvordan man skal forberede seg på de endringene som skjer. 

Areal, samferdsel, miljøvern og beredskap 

Klima og beredskap  

Global oppvarming gjør klimagassutslipp til den største utfordringen i vår tid. I fremtiden 

forventes det større og hyppigere nedbørsmengder, og økt fare for springflo. Mye av dagens 

bebyggelse og infrastruktur er ikke dimensjonert for å håndtere vannmengdene som kan 

komme, noe som ytterligere kan forsterkes med en ”tettere” by. Tønsberg har store arealer 

med marine avsetninger og potensielle kvikkleireområder. Samlet sett fører dette til at vi blir 

mer sårbare og har mindre tåleevne ovenfor klimarelaterte hendelser. 

A6: 

Vi vil ha et robust samfunn som tar høyde for fremtidige klimautfordringer og som er godt 

forberedt på uventede hendelser. Det skal skje gjennom:  

God håndtering av overvann og fokus på forebyggende tiltak  

Planlegging og utbygging som tar hensyn til forventet klimautvikling  

Økt kunnskapsgrunnlag om flomsoner, kvikkleiresoner og springflo som danner grunnlag for å 

iverksette hensiktsmessige avbøtende tiltak  
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2.2.3 Kommuneplanens for Tønsberg, arealdel – bestemmelser og 

retningslinjer: 

 

§ 1.3 PLANKRAV (pbl. §§ 11-9 nr. 1 og 11-10 nr. 1) 

§ 1.3.2 Unntak fra plankrav  

Unntak fra plankrav gjelder ikke for framtidige byggeområder.  

Det er ikke krav til reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til nåværende bebyggelse og 

anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grønnstruktur, forutsatt at tiltaket: 

i) er i samsvar med arealdelens krav til lek- og uteoppholdsareal, overvannshåndtering, 

parkering, utnyttelsesgrad, byggehøyde og bygningstype  

 

§ 1.5 KRAV TIL TEKNISKE LØSNINGER (pbl. § 11-9 nr. 3 og 6) 

§ 1.5.1 Vann- og avløpsanlegg 

All helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse, både nybygg og eksisterende, har krav om 

tilknytningsplikt til offentlig avløpsnett, enten direkte eller via privat avløpsnett. Dersom det 

etter kommunens skjønn vil være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller andre 

særlige hensyn skulle tilsi det skal tilknytning løses ved annen godkjent renseløsning  

Hovedplan for vann og avløp samt handlingsplanene «Opprydding i avløp fra spredt 

bebyggelse, randsoner og klyngehus» for Tønsberg skal legges til grunn i planlegging av nye 

vann- og avløpsanlegg. Bestemmelser gitt i lov og forskrift, VA-normen og Standard 

abonnementsvilkår for vann og avløp skal følges. 

§ 1.5.2 Overvannshåndtering 

I plan- og byggesaker skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 

overvannshåndtering samordnes. Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad 

bevares. Reetablering av lukkede vannveier skal prioriteres.  

Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres  

lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.  

Der det er forurenset grunn skal alternative løsninger vurderes for å unngå at forurensningen 

dreneres ut i sjø/vassdrag.  

Overvannsløsningen skal godkjennes av Tønsberg kommune. Kommunen legger i plan- og 

byggesaker til grunn 3-trinnsmodellen som er beskrevet i Tønsberg kommunes «Veileder for 

overvannshåndtering    ». 

Vann og overvann skal søkes utnyttet slik at det blir et positivt element på stedet. Dette kan 

skje gjennom å gjøre vannet synlig og tilgjengelig, samt bruk av vegetasjon som fordrøyning. 

Grønne tak bør vurderes som eget fordrøyningstiltak av regnvann. 
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§ 1.7 REKKEFØLGEKRAV (pbl. § 11-9 nr. 4) 

Innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg (nåværende og framtidig) kan utbygging 

ikke finne sted før følgende er tilfredsstillende etablert:  

 Kommunalteknisk kapasitet på tekniske anlegg (herunder interne og eksterne vei-

, vann-, avløps-, renovasjons- og overvannsanlegg),  

 

§ 1.17.1 NATUR, LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 11-9 nr. 6) 

§ 1.17.1 Bevaring av verdifull natur-, landskap- og grønnstruktur 

Verdifull natur-, landskap- og grønnstruktur skal bevares mest mulig sammenhengende.  

Verdifulle landskapsområder skal forvaltes slik at kvalitetene i landskapet opprettholdes og 

styrkes. Alle tiltak skal tilpasses og underordne seg helhetspreget i natur-, kultur- og 

kystlandskapet.  

Åsprofiler, bekkeløp, landskapssilhuetter og horisontlinjer skal søkes bevart. Myrområder skal 

bevares. 

§ 1.19 MILJØOPPFØLGING OG -OVERVÅKNING (pbl. § 11-9 nr. 5 og 8) 

§ 1.19.2 Flom, stormflo og bølgepåvirkning 

I arealplaner og byggesøknader skal det tas hensyn til mulighetene for stormflo og uvanlig høy 

sjøgang.  

Kotehøyden for overkant gulv 1.etg og laveste vannlås skal ikke settes lavere enn 2.7 m, 

(høydereferanse NN2000).  

ROS-analysen skal redegjøre for risiko vedr. flom og springflo og vurdere krav til laveste 

byggehøyde for byggeområder under kote + 4,0 langs Aulielva og Vellebekken og kote + 3,0 

langs sjøen.  

Ny bebyggelse må ikke anlegges i etablert flomvei for overvannshåndtering fra andre områder 

som er tilknyttet samme flomvei. 

 

2.2.4 Byplan for Tønsberg, bestemmelser og retningslinjer 

HØRINGSUTKAST.  

§ 1.3 PLANKRAV (pbl. §§ 11-9 nr. 1 og 11-10 nr. 1) 

§ 1.3.2 Unntak fra plankrav Unntak fra plankravet gjelder ikke fremtidige byggeområder 

Det er ikke krav til reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til nåværende bebyggelse og   

anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grønnstruktur, forutsatt at tiltaket: 

i) er i samsvar med byplanens krav til lek- og uteoppholdsareal, overvannshåndtering og parkering 
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 § 1.5 KRAV TIL TEKNISKE LØSNINGER (pbl. § 11-9 nr. 3 og 6) 

§ 1.5.1 Vann- og avløpsanlegg 

Kommunens Hovedplan for vann og avløp skal legges til grunn i planlegging av nye vann- og 

avløpsanlegg.  

§ 1.5.2 Overvannshåndtering 

I plan- og byggesaker skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 

overvannshåndtering samordnes. Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad 

bevares. Reetablering av lukkede vannveier skal prioriteres.  

 

Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt   

for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.  

 

Der det er forurenset grunn skal alternative løsninger vurderes for å unngå at forurensningen 

dreneres ut i Kanal.  

 

Overvannsløsningen skal godkjennes av Tønsberg kommune. Kommunen legger i plan- og 

byggesaker til grunn 3-trinnsmodellen som er beskrevet i Tønsberg kommunes «Veileder for 

overvannshåndtering». 

 

Vann og overvann skal søkes utnyttet slik at det blir et positivt element på stedet. Dette kan     

skje gjennom å gjøre vannet synlig og tilgjengelig, samt bruk av vegetasjon som fordrøyning. 

Grønne tak bør vurderes som eget fordrøyningstiltak av regnvann. 

 

§ 1.5.3 Overvannshåndtering innenfor båndleggingssone kulturminner (H730) 

Nye bygge- og anleggstiltak innenfor båndleggingssone etter lov om kulturminner skal ikke 

medføre reduksjon i grunnvannsnivå i byggeområdet eller tilstøtende områder. Før igangsetting 

skal tiltaket være godkjent av kulturminnemyndigheten. Ved etablering av kommunale VA-anlegg 

skal det tilstrebes at grunnvannstanden ikke reduseres.  

Det tillates ikke bruk av grunnvannspumper innenfor hensynssonen.  

Overflatevann skal håndteres og infiltreres lokalt. Overskuddsvann ved ekstremnedbør eller mettet 

grunn grunnet langvarig regn kan ledes ut i kommunalt overvannssystem i gatenett iht. plan for 

overvannshåndtering i sentrum. Drensvann  fra drenering av bygg med kjeller kan ledes til 

kommunal AF-ledning 
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Spesielle bestemmelser for overvannshåndtering i sentrum BY-092/16: 

1. Det innføres et hovedprinsipp om bærekraftig, åpen håndtering av overvann i 

Tønsberg sentrum.  

a. Prinsippet innebærer: 

b. Alt overflatevann i Tønsberg sentrum samles opp, ledes ut på overflaten og 

føres ned de gamle almenningene mot kanalen i åpne renner som skal 

etableres i vegarealene 

c. Der det finnes egnede masser legges det opp til infiltrasjon til grunnvannsspeil 

og kulturlag gjennom veg-/gangareal som skal etableres  

d. Det skal legges til rette for forsinkning, fordrøyning og enkel rensing ved å 

innføre grønne løsninger i veg-/gangarealene og på nærmere angitte plasser 

e. Det skal legges til rette for bruk av vannet som rekreativt element på 

nærmere angitte plasser 

f. Der det er nødvendig, av hensyn til sikkerhet ved ekstremnedbør, skal det 

anlegges grunne overvannsrør. Traseer for grunne overvannsrør skal 

sammenfalle med traseer for avfallssug 

g. De eksisterende fellesledningene skal benyttes til spillvann og drensvann 

h. Det skal etableres trygge flomveier som reduserer faren for skade på 

tilstøtende eiendommer ved ekstremnedbør 

 

2. Utkastet til designplan for overvannshåndtering og merverdi i Tønsberg sentrum, 

vedlegg 1, tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid med løsninger for 

overvann i sentrum. Arbeidet med overvann koordineres mot arbeidet med 

gatebruksplanen i regi av Statens vegvesen og plan for avfallssug i regi av Tønsberg 

Bydrift. 

  

§ 1.7 REKKEFØLGEKRAV (pbl. § 11-9 nr. 4) 

Innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg (nåværende og framtidig) kan utbygging 

ikke finne sted før følgende er tilfredsstillende etablert:  

 Kommunalteknisk kapasitet på tekniske anlegg (herunder interne og eksterne vei-

, vann-, avløps-, renovasjons- og overvannsanlegg), 

 

§ 1.19 MILJØOPPFØLGING OG -OVERVÅKNING (pbl. § 11-9 nr. 5 og 8) 

§ 1.19.2 Flom, stormflo og bølgepåvirkning 

I arealplaner og byggesøknader skal det tas hensyn til mulighetene for stormflo og uvanlig høy 

sjøgang.  

Kotehøyden for overkant gulv 1.etg og laveste vannlås skal ikke settes lavere enn 2.7 m, 

(høydereferanse NN2000).  

Ny bebyggelse må ikke anlegges i etablert flomvei for overvannshåndtering fra andre områder 

som er tilknyttet samme flomvei. 

2.2.5 Kommunedelplaner for Stensarmen og for Korten. 

ROS-analysen skal redegjøre for risiko vedr. flom og springflo og vurdere krav til laveste 

byggehøyde for byggeområder under kote + 4,0 langs Aulielva og Vellebekken og kote + 3,0 langs 

sjøen. 
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 2.2.6 Forskrift om vern av Ilene naturreservat. Forskrift om vern av 

Presterødkilen naturreservat. 

Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, … framføring av jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, …, drenering 

eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller 

andre konsentrerte forurensningstilførsler, … 

 

 

 

  

Kommunekart med avgrensning av arealer med særskilte overvannskrav inkl. naturreservat og vassdrag som 

drenerer til reservatene. 
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2.2.7 Kommunens VA-norm 

Denne er til revidering, herunder også at de bestemmelser som gjelder overvann i stor grad blir 

erstattet av overvannsveilederen. Bestemmelser nedenfor erstattes derfor av overvannsveilederen. 

› Lokal håndtering av overvann skal tilstrebes, og mulighet for infiltrasjon i grunnen og/eller 

fordrøyning skal alltid vurderes.  

› Infiltrasjonskapasitet skal dokumenteres av geoteknisk konsulent. 

› Fordrøyningsmagasin skal dimensjoneres iht. til nedbørsdata fra DNMI og tillatt videreført 

vannmengde.  

› Vannmengde som videreføres fra fordrøyningsmagasin til kommunal overvannsledning skal 

normalt ikke overstige 1 l/s pr. da. Kontroll av videreført vannmengde skal dokumenteres. 

Løsning og valg av OV-regulator (f. eks. virvelkammer) skal godkjennes av kommunen. 

Dimensjonerende regnintensitet baseres på IVF-kurve fra nedbørstasjon 27270 Tønsberg-

Kilen. 

› Midlere avrenningskoeffisient skal beregnes.  Overvannsberegninger og dimensjonering av 

magasin skal godkjennes av kommunen. 

› Grunnvannsnivået skal dokumenteres av geoteknisk konsulent. 

› Redusert tilknytningssats (mellomsats) gis der min. 80 % av overvannet fordrøyes før det 

slippes inn på kommunalt nett. 

› I fbm. med bygging av private fordrøyningsmagasiner skal det utarbeides drifts- og 

vedlikeholdsrutine som skal vedlegges søknad om ferdigattest (ferdigmelding). 

 

2.2.8 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 2017 

Sanitærreglementet fastsetter hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen stiller for 

tilknytting til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Kravene som stilles skal sikre at 

vann- og avløpsanlegg blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet 

og anleggs- og utstyrskvalitet. Med hjemmel i de administrative bestemmelsene til Standard 

abonnementsvilkår for vann og avløp kan kommunen stille krav til påslipp av overvann til 

offentlig avløpsanlegg, bl.a. innhold, mengde, sandfang, fordrøyningsbasseng m.m.  

 

Sanitærreglementet angir følgende krav til overvanns- og drensledninger: 

 

› " … Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres til grunnen, ledes bort i eget avløp til 

vassdrag eller fordrøyes, og må ikke tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra 

kommunen. Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår 

oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet ... ". 

› For å beregne overvannsmengder ifm planer som skal godkjennes av kommunen, skal 

bestemmelser gitt i overvannsveilederen benyttes.  

› Overvann og grunnvann må kunne bortledes slik at det ikke kan oppstå oversvømmelse eller 

andre ulemper ved dimensjonerende regn- og smeltevannsmengder for området. Kommunen 

kan fastsette nærmere regler om dette (se overvannsveilederen) 

› Godkjenning av søknad om tilknytning til kommunalt nett: Kommunen kan gi pålegg om tiltak 

som vil gi bedre infiltrasjon av overvann i grunnen, dersom dette kan gjennomføres uten 

urimelige kostnader. Det kan i den forbindelse gis pålegg om etablering og drift av 

overvannsanlegg eller tilknytning til et allerede etablert overvannsanlegg. 

› Kommunen kan sette krav både overfor nye og eksisterende abonnenter om maksimal 

mengde som kan føres til offentlig eller privat avløpsanlegg, og til forrensing av særlig 

forurenset avløpsvann. 
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› Kommunen kan kreve at eksisterende abonnenter for egen kostnad skal koble takvannet      

fra offentlig avløpsanlegg, etablere fordrøyningstiltak på eiendommen for å håndtere  

overvann til kommunalt nett. 

› Det er ikke tillatt å føre overvann og spillvann i samme stikkledning 

 

 

2.2.9 Denne overvannsveilederen 

3-trinns strategien skal benyttes basert på. 

Trinn 1 – målsetningen er at 2-års nedbør skal infiltreres.  

Trinn 2 – målsetningen er fordrøyning av inntil 25- års nedbør.  

Trinn 3 – målsetningen er at det skal være etablert sikre flomveier inntil 200-års nedbør 

 

Videreført vannmengde til kommunalt nett der det er dokumentert at det ikke er mulig å 

infiltrere/fordrøye på egen tomt kan tillates, der det er kapasitet, inntil 1 l/s per dekar/mål 

tomt.  

 

Taknedløp skal uansett ikke tilkoples kommunalt nett uten å gå via en fordrøyningsløsning. 
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Tretrinns-strategien: 

Trinn 1: Infiltrere små regnhendelser på egen eiendom for å opprettholde naturlig 

grunnvannstand og vannbalanse og redusere tilrenningen til kommunens renseanlegg. 

Målsetningen for trinn 1 er at 2-års nedbør med tillegg av klimafaktor skal infiltreres.  

Trinn 2: Fordrøye og forsinke store regn på egen eiendom for å forebygge skader på offentlig 

avløpsnett og andres eiendom. Målsetningen for trinn 2 er at 25-års nedbør med tillegg av 

klimafaktor skal fordrøyes.  

Trinn 3: Ekstreme regn større enn 25-års gjentaksintervall ledes til trygge flomveier på 

overflaten for å forebygge skader på egen og andres eiendom. Målsetningen for trinn 3 er at 

200-års nedbør med tillegg av klimafaktor skal ledes til trygge flomveier på egen eiendom og 

utenfor.   

 

3 Tretrinnsstrategien og overvannsløsninger 

Lokal håndtering av overvann betyr i praksis at overvannet skal tas hånd om på egen tomt. 

Overvannsløsningen skal baseres på tretrinns-strategien og overvannet skal primært løses uten 

påslipp til kommunalt nett. Planlegging i tråd med denne strategien vil gi en robust løsning som 

håndterer små som store nedbørhendelser på privat og offentlig grunn.  

 

         

Illustrasjon av 3-leddsstrategien for lokal overvannshåndtering (LOD) ved økende nedbørmengder 

 

(25 års nedbør)  (200 års nedbør) 
(2 års nedbør) 
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Samtidig må det presiseres at avrenning mellom eiendommer på grunn av mangelfulle løsninger 

ofte skaper fukt- og flomproblemer. Utbygger må hensynta overflatevann som renner inn på tomta 

fra ovenforliggende arealer og at overflatevann på tomta ikke renner til nedenforliggende tomter i 

større mengder eller mer konsentrert enn tidligere. Nedhogging av skog medfører økt avrenning og 

dette skaper også ofte flomproblemer på nedenforliggende eiendom.  

I det etterfølgende gis en oversikt over overvannsløsninger og beregningsmetode for 

dimensjonering av overvannsløsninger iht. tretrinns-strategien.   

VA-miljøblad nr 125 – håndtering av overvann – LOD, gir også en generell veiledning omkring 

temaet. 
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Infiltrasjons-

soneRenne

Infiltrasjons-

sone

 

3.1 Trinn 1 – infiltrasjon av 2-års nedbør 

Løsningen benytter permeable overflater på en tomt som evner å infiltrere overvannet fra små 

regn. Slike flater er vegetasjonsdekte arealer (plen, beplantede arealer), grusdekte overflater og 

permeable dekker (permeabelt steinbelegg).  

Der det er åpenbart at det ikke er utfordringer til infiltrasjon og det ikke skal tilføres overvann til 

kommunalt nett stilles det ingen krav til infiltrasjon. Dette kan typisk være tilstede i spredt 

bebyggelse, eiendommer som ligger helt nede ved vannkanten etc.  

Drenering kan koples til overvannsnettet dersom det ikke er mulig å håndtere dette lokalt og 

dersom det er kapasitet og påkrevd overhøyde til kommunal overvannsledning er oppfylt. Takvann 

kan ikke kobles til drensledningen.  

Dersom det er dokumentert at infiltrasjon ikke er mulig å få til må all nedbør behandles i trinn 2. 

Overvannsveilederen viser til VA-miljøblad nr 106 med hensyn til nedsivingsevne i ulike jordarter, 

se tabellen under for hovedtyper. Denne tabellen kan brukes som utgangspunkt. Dersom man har 

grus og sand i området er dette velegnet til å benytte til infiltrasjon av de tette flatene. Har man 

derimot silt eller leire er forholdet stort sett mye vanskelige å benytte disse massene til infiltrasjon, 

og det er derfor spesielt viktig å utføre infiltrasjonstest dersom massene består av silt eller leire.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på løsninger for utledning av takvann til infiltrasjon - trinn 1 
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Trinn 1 – løsninger. Avrenning ved overbelastning av trinn 1 løsning skal føres til trinn 2 løsning. 

Trinn 1 - infiltrasjon av 2 års nedbør 

Symbol Infiltrasjons-

løsninger 

Funksjon og 

utforming 

Typetegning/ 

temablad  

 

Plen og 

beplantede 

arealer 

 

Overvann fra tett flate 

ledes ut på overflaten 

av grønne arealer. 

Forutsetter god 

spredning av vannet på 

grøntarealet. 

 

Temablad nr.10 

VA-miljøblad nr 92  

 

Grusdekke Kun regn som faller på 

grusarealet inngår i 

trinn 1-løsningen 

VA-miljøblad nr 92 

 

Permeabel 

belegningsstein  

Kun regn som faller på 

steinlagt areale inngår i 

trinn 1-løsningen 

Temablad nr. 8 

VA-miljøblad nr 92 

 

Regnbed Egnet for tette flater 

med konsentrert 

utløpspunkt (tak, 

gårdsplass etc) 

Temablad nr. 2  

VA-miljøblad nr 106 

 

Infiltrasjonsgrøft/

infiltrasjonssone  

Langstrakt smal 

grøft/kanal/nedsenket 

areal egnet for å 

infiltrere avrenning fra  

flater (grøntarealer, 

vei/gate, plass). 

Funksjonen tilsvarer 

regnbed. 

Temablad nr. 3 

VA-miljøblad nr 106 

VA-miljøblad nr 92 

 

Grønt tak  Grønt tak kombineres 

med infiltrasjonsløsning 

for trinn 1 (plen, 

regnbed, infiltrasjons-

grøft) 

Temablad nr. 9 

VA-miljøblad nr 107 
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3.2 Trinn 2 – forsinke og fordrøye 25 års nedbør 

Løsninger for trinn 2 setter krav til et volum for å magasinere/fordrøye avrenningen fra store regn.  

Der det er åpenbart at det ikke er utfordringer til overvannsutslipp og det ikke skal tilføres 

overvann til kommunalt nett stilles det ingen krav til fordrøyningstiltak. Dette kan typisk være ved 

bygging av enkeltbolig/tilbygg i spredt bebyggelse, eiendommer som fører overvannet direkte til 

sjø etc. Det stilles likevel krav til infiltrasjon for å opprettholde grunnvannsstand i området, samt 

krav til sikre flomveier. 

Dimensjoneringen av volumet bestemmes av størrelsen på harde flater og kravet til videreført 

vannmengde. Primært skal åpne løsninger benyttes for magasinering i trinn 2 løsninger. Etter 

magasinering håndteres overvannet videre enten ved: 

 infiltrasjon i grunnen. Bruk av infiltrasjon som trinn 2 - løsning uten tilkobling til 

kommunalt nett, forutsetter at infiltrasjonsforholdene er godt dokumentert på stedet (kfr. 

Vedlegg). 

 utledning til vassdrag (bekk og elv). Utslipp til bekk og elv skal tilpasses slik at ikke 

utslippet påvirker negativt iht nærmere regler gitt i vannressursloven. Strømhastigheten 

skal bremses så mye som mulig, dette for blant annet å hindre unødig erosjon. Idealet må 

være å oppnå samme «bremseeffekt» som byggeområdet hadde før utbygging. Det kan 

derfor i noen tilfeller for eksempel være nødvendig å anlegge en spredningsgrøft for dette 

flomvannet, for å fordele flomvannet over større arealer enn ett enkeltutslipp vil medføre. 

 sjø. Det er ingen begrensning på utslippsmengde, unntatt dersom det påvirker området 

negativt.  

 påslipp til kommunalt nett. Videreført vannmengde til kommunalt nett der det er 

dokumentert at det ikke er mulig å infiltrere/fordrøye på egen tomt kan tillates, der det er 

kapasitet, inntil 1 l/s per dekar/mål tomt. Taknedløp skal uansett ikke tilkoples kommunalt 

nett uten å gå via en fordrøyningsløsning. 

 

Overløpet fra trinn 2 løsningen (>25 års regn) skal ledes til godkjent flomvei og ikke til kommunalt 

nett.  

Nedbør som overskrider kapasiteten i trinn 2-løsningen skal føres til åpen flomvei (trinn 3).  
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Trinn 2 – løsninger. Avrenning ved overbelastning av trinn 2 løsning skal føres til trinn 3 løsning (flomvei). 

Trinn 2 – fordrøyning av 25 års nedbør 

Symbol Løsning Krav til utforming Typetegning

/temablad 

 

Åpent filter-

/infiltrasjons-

basseng  

Filterbasseng har påkobling 

til kommunalt nett, men 

ikke infiltrasjonsbasseng. 

Infiltrasjonskapasiteten i 

grunnen må dokumenteres. 

Løsningen skal ikke påføre 

naboeiendom 

fuktproblemer. 

Temablad nr. 

4 og 6 

 

 

Regnbed Påkobling til kommunalt nett 

aksepteres kun ved 

dokumentert manglende 

infiltrasjonsevne 

Temablad nr. 

2 

Typetegning 

nr 535  

 

 

 

 

Åpen dam 

m/påslipp til 

kommunalt 

nett 

Enten tørr dam (tømmes 

etter regn) eller våt dam 

m/permanent vannspeil. 

Utløpet til nett skal ha 

utløpsregulator/virvel-

kammer. 

Temablad nr. 

1 og 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukket 

fordrøynings-

magasin 

m/påslipp til 

kommunalt 

Påslipp til kommunalt nett 

skal ha påslippsregulator/ 

virvelkammer (se VA-

miljøblad nr 116 for 

mengderegulering). Det bør 

velges løsninger som kan 

Typetegning 

nr. 513, 514, 

515, 516  

Temablad nr. 

1, 7 
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nett infiltrere små regn (åpen 

bunn/ spredeledning) 

 

VA-miljøblad 

nr 104 

 

Enkelthus-

løsninger: 

Typetegning 

nr 530, 531, 

532, 533, 

534, 535  

 

Infiltrasjons-

grøft 

Langstrakt smal grøft/kanal 

egnet for å infiltrere 

avrenning fra flater 

(grøntarealer, vei/gate, 

plass). Funksjonen tilsvarer 

regnbed. 

Temablad nr. 

3 

VA-miljøblad 

nr 106 

VA-miljøblad 

nr 92 

 

Grønt tak 

kombinert 

med løsning 

ovenfor 

Grønne tak reduserer 

avrenningen og kan 

kombineres med løsninger 

på bakken (regnbed mm.) 

Temablad nr. 

9 

VA-miljøblad 

nr 107 
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Kombinasjoner av overvannsløsninger (trinn 1-2) 

Nedenfor vises alternative kombinasjoner av løsninger for trinn 1 og trinn 2. Valg av løsning 

tilpasses den lokale situasjonen på stedet. Flere løsninger gir mulighet for å ivareta kravene til 

både trinn 1 og 2 i en og samme løsning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønt tak                  Regnbed 

 (trinn 1)                      (trinn 2) 

Grønn tak       Infiltrasjonsgrøft 

(trinn 1)    (trinn 2) 

Tak  Plen/beplantning Regnbed 

     (trinn 1)   (trinn 2) 

Tak    Plen/beplantning Infiltrasjonsgrøft 

     (trinn 1)               (trinn 2) 
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Grus    Infiltrasjonsgrøft 

(trinn 1)   (trinn 2) 

Asfalt    Infiltrasjonsgrøft 

      (trinn 1+2) 

Permeable flater  Infiltrasjonsgrøft 

 (trinn 1)                  (trinn 2) 
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3.3 Trinn 3 – trygge flomveier for 200 års nedbør 

Når tilrenningen er større enn det anleggets sluk og overvannledninger er dimensjonert for, eller 

der ledningssystemet tilstoppes eller ødelegges, må det overskytende vannet ledes bort via 

planlagte flomveier og med minst mulig skade eller ulempe for miljøet og omgivelsene. Dette 

gjelder inntil 200-års regn.  

Flomveier som gir en trygg føring av overvann på en eiendom og utledning av vannet til flomveien 

utenfor eiendommen uten fare for skade på nedenforliggende eiendommer og byggverk, er en 

forutsetning for en fremtidsrettet godkjent utbygging. En flomvei er en åpen sammenhengende 

"kanal/lavbrekk" som samler og fører flomvannet frem til utslipp i vassdrag/sjø. Flomveien 

integreres som del av bruksarealene på eiendommen det være seg harde eller grønne overflater. 

Utenfor eiendommen kan veigrøfter, gater, naturområder etc fungere som flomveier. Utbygger er 

selv ansvarlig for å klargjøre tilgjengelige flomveier. Kommunen kan anvise godkjente flomveier 

som utbygger er forpliktet til å benytte. Dersom overvann ønskes ledet ut på eller via 

naboeiendom, må dette gjøres i samsvar med Naboloven. Offentlig grunn regnes også som 

naboeiendom. 

Dimensjonering og utforming av flomveier må gjøres slik at strømhastigheten bremses så mye  

som mulig, dette for blant annet å hindre unødig erosjon. Idealet må være å oppnå samme 

«bremseeffekt» som byggeområdet hadde før utbygging. Det kan derfor i noen tilfeller være 

nødvendig å anlegge en spredningsgrøft for dette flomvannet, for å fordele flomvannet over   

større arealer enn ett enkeltutslipp vil medføre. 

 

 

Symbol Løsning **Krav til utforming Kommunens 

typetegning 

 

Flomvei på 

overflaten 

Eiendommer skal være tilknyttet 

flomvei utenfor eiendommen. Egne 

krav i Tønsberg sentrum – 

byplanen. 

Temablad nr. 

535 

VA-miljøblad nr 

93 

 

  

Trinn 3 – flomvei for 200 års regn 
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4 Ordforklaringer 

 

Begrep Forklaring 

Blågrønn faktor Et verktøy som skal bidra til å gi grøntområder og uterom i urbane 

områder høyere status i planprosessen med vekt på 3 hovedtema; 

håndtering av overvann, grønne kvaliteter og biologisk mangfold.  

Overvann Nedbør og vann fra snøsmelting som renner av på overflaten (tette 

flater) 

Lokal 

overvannshåndtering/ 

overvannsdisponering 

(LOH/LOD) 

Løsninger beliggende nær tette flater som tilbakeholder og 

forsinker avrenningen av overvann og hindrer overvannet å renne 

direkte til avløpsnettet eller vassdrag. Overvannet håndteres på 

stedet der det oppstår. Oppnås ved å infiltrere eller fordrøye 

overvannet i basseng. 

LOH = lokal overvannshåndtering 

LOD = lokal overvannsdisponering 

Separatsystem Avløpsnett bestående av separate ledninger for overvann og 

spillvann 

Fellesavløpssystem/ 

AF-ledning 

Avløpsnett bestående av en felles ledning for overvann og 

spillvann. AF = avløp felles. 

3-leddsstrategien En metode for å sette sammen ulike lokale overvannstiltak i et 

sammenhengende system tilpasset nedbørsmengden 

Flomplan En plan som viser hvor vannet renner på overflaten ved kraftig 

nedbør (flomveiene) og hvilke tiltak som må utføres for å sikre en 

trygg fremføring av flomvannet.  

Fremmedvann Vann som ikke er forutsatt tilført avløpsnettet. F.eks. takvann tilført 

spillvannsledning og innlekket grunnvann til fellesledning. 

Helhetlig 

overvannsplan 

Plan som viser hovedprinsippene for overvannshåndtering og 

flomveier for et utbyggingsområde. 

Infiltrasjon Nedbørens nedtrengning i jordoverflaten 

Flomvei Lavbrekk i terreng eller bebygde områder der vann kan ledes ved 

flom (høy nedbør) 

Fordrøyning Midlertidig lagring/magasinering av overvann. Overvann fra tette 
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flater holdes tilbake/mellomlagres i et magasin (dam, basseng etc).  

Fordrøyningsbasseng Bassengvolum som brukes til å holde tilbake (magasinere) 

overvann. Kan være åpne (fritt vannspeil) eller lukkede 

(nedgravde) bassenger. 

Innlekking Uønsket inntrengning av vann i ledninger 

Miljøgifter Stoffer som i lave konsentrasjoner skader miljø og helse. F.eks. 

tungmetaller, PCB, PAH mm.  

Nedbørfelt  Et avgrenset område hvorfra all nedbør renner ned til et bestemt 

punkt nederst i feltet. 

Nedbørintensitet 

/avrenningsintensitet 

Nedbørmengde /avrenningsmengde pr tidsenhet 

Overbelastning Når en overvannsledning går full 

Oversvømmelse 

(flom) 

Når overvann trenger inn i kjellere, samles på terreng o.l. 

Åpne 

overvannsløsninger 

Håndtering av overvann med LOD-løsninger, åpne vannveier og 

dammer 

Regnbed Lokalt overvannsanlegg som består av en beplantet forsenkning i 

terrenget der overvann lagres/magasineres og infiltreres ned i 

grunnen. 
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