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Overvann og vassdrag 

Arbeid med overvannsstrategien 
Informasjonsmøte i Lørenskog kommune, 21.6.2016 
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Kommuneplan 2015 – 2026 

Del 3, pkt. 5.5. Overvannshåndtering 
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• Overvann skal løses lokalt, ved kilden 

• Vannbalanse opprettholdes 

• Andel tette flater søkes minimalisert 

• Overvannshåndtering skal planlegges slik at den kan 

inngå som et bruks- og trivselselement i utearealer 

• Sikre biologisk mangfold 

• Naturlige flomveier skal bevares 

• Gjelder også byggeperioden 

 



Kommuneplan 2015 – 2026 

Del 3: Annet 
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• Parkering skal i all hovedsak løses under bakken 

• I flomutsatte områder skal det i utgangspunktet ikke  
planlegges bebyggelse. 

• Ved all planlegging skal det tas hensyn til grønne 
forbindelser, uformaliserte stier og tråkk 

• Store trær og annen verdifull vegetasjon skal søkes 
bevart 

• Der uteoppholdsareal etableres på parkeringsdekke, 
må dekket dimensjoneres ….tåle rimelig innslag av 
busker og trær. 



Utfordringer i Lørenskog kommune 
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1. Vassdrag – dalform, oversvømmelser 

 

2.  Aldrende ledningsnett, fellesledninger 

 

3.  Fortetting, utbygging, tette flater 

 

4. Klimaendringer 

 

5. Annet (kunnskap, endringsvilje, ressurser..) 

 

 

 



Utfordringer:  Vassdrag 
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Gryteeffekt,  

dalform 

 

 

          vannet MÅ 

gjennom 

 



Utfordringer:  Vassdrag 
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Sedimenter  og 
bever 

 

Terskler i 
vassdraget 

 

Broer  

 

            kapasitet 
reduseres, 
oppstuving, 
oversvømmelse 

 

 



Utfordringer:  Vassdrag - Røykåsbekken 
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Sedimenter  og 
bever 

 

Terskler i 
vassdraget 

 

Broer  

 

Dvs. kapasitet 
reduseres, 
oppstuving, 
oversvømmelse 

 

 

2. september 2015 



Utfordringer:  Vassdrag - oversvømmelser 
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2. september 2015 

b 



Lørenskog stasjon – RV 163  

3.sept. 2015, kl. 10     
 

 



Solheimveien – Nordliveien 

2.sept. 2015, kl. 16.00 
 

 



Hammer bro 

2.sept. 2015, kl. 14 

 



Finstad – Nordliveien 

2.sept. 2015, kl. 11 

 



Utfordringer:  Vassdrag – Bekker lagt i rør 
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FØR NÅ 



Utfordringer: Ledninger 
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80 km overvann 

 

97 km SP 

 

13 km AF 

 

Samt ca. like mange km private ledninger! 



Utfordringer: Ledninger 

Mye gammelt ledningsnett 
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Innlekking  
– krever kostnader 
 
Utlekking fra spillvann 
– forurensing 
 
Utlekking fra vannl. 
- Innlekking i andre 
ledn. 

Filmsnutt 

VTS_01_0_Grønliveien_TV-inspeksjon.vob


Utfordringer: Gammelt ledningsnett 
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VL – øverst    
SP – under 
OV – nederst 
 
All utlekking fra VL renner i 
de under.  
 
 
 
Utlekking av SP renner i OV.  



Utfordringer: SP-ledninger, overløp 
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Lyseblå: Gammel spillvannsledning i betong - før 1970 
Rød: Fellesledning (spillvann + overvann i samme ledning) – må legges om - 2 ledninger 
Grønn stiplet strek: Avløpstunnel 
Sv/hv. firkanter: Overløp (utslipp til vassdrag ved mye regn) 



Utfordringer: Gamle OV-ledninger 
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Rød: Gamle betong ledninger lagt før 1970 
Oransje: 1970 – 1979 
Gul: 1980 – 1989 
Grønn: 1990 – i dag 

Overvannsledninger har 
hittil ikke vært prioritert 
og dermed kartlagt. 

«Saneringsplan», dvs. 
plan for rehabilitering 
av overvannsledninger 
basert på 
forurensingsinnlekking 
bør påbegynnes. 
Renner ut i vassdrag. 
 
Oppstrøms Langvannet 
vil prioriteres. 



Utfordringer: Gamle VL-ledninger 
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Lilla: Grått støpjernsrør 
(sprekker, vannlekkasjer) 



Utfordringer: Ledninger  

Utbygging – krever ressurser 

20 

Tegninger, oppfølging, overtagelse… 



Utfordringer: Ledninger  

Takvann føres på ledningsnett 
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Vi ønsker: Å føre vann på bakken, utnytte…. 



Avrenning fra tette 

flater 

 

Utslipp av kloakk  

a) utette OV-ledninger 

(ut i vassdrag)  

b) overløp. 

Forurensning av vassdrag (Regional plan 

for vannforvaltning - nasjonal forpliktelse) 
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Vassdragsrapport 2014 



Utfordringer:   Veivann 
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Ansvar flytter på seg: 
Eiendom – veiansvarlig – ledningsansvarlig – vassdragsansvarlig 



Utfordringer:   Veivann 

Mangler grøfter, stikkrenner v/innkjørsler 
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Utfordringer:   Veivann 

Tømming av sandfang – minst 300 stk. 
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Utfordringer:   Veivann 
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Terrengtilpasning 

- fordypninger  

 

Prioritere utette 

(permeable) flater 

Klimatilpassede 
løsninger: 



Utfordringer:  Utbygging/fortetting  
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Fjerner grønne (permeable) arealer 

Fjerner store trær 

 



Utfordringer:  Utbygging/fortetting  
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Parkeringskjellere –  

Ca. 0 infiltrasjon og trær 

 

Arealer til åpne 

fordrøyningsløsninger? 

 

Ødegården 



Utfordringer:  Bevare det grønne 
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Utfordringer:  Klimaendringer  



Klimaendringer: Korttidsnedbør øker 
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Maksimum 1-times nedbør, Oslo (mm)  

Ny rekord 
i 2014:  
46,1 mm 



Frida i Nedre Eiker kommune 6.-7.august 2012 

140 mm på 3 timer (skader > 300 mill. kr) 
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Foto: Rune Folkedal, Drammens Tidende 

Lørenskog, 2.9.2015 
 
- 26 mm på 3 timer 
(Vallerudåsen) 
 
1/5-del av Frida! 
 
- 82 mm på 24 timer   
(ca. 100-års regn) 



Andre utfordringer (internt): 
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• Kompetanse – i hele organisasjonen 

• Helhetlig samhandling 

• Rutiner, sjekklister 

• Effektivisering v/utskifting av ledningsnett – 

investeringsprosjekter 

• Ressurser (ansatte, ikke innleide, må beholde kompetansen);  

uten mannskap blir det ingen prosjekter 

 

 
Andre utfordringer (eksternt): 

• Kompetanseoppbygging 

• Endringsvilje, prioritering: Benytte vann som ressurs 



Gjenta: Utfordringer i Lørenskog kommune 
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1. Vassdrag – dalform, oversvømmelser 

 

2.  Aldrende ledningsnett, fellesledninger 

 

3.  Fortetting, utbygging, tette flater 

 

4. Klimaendringer 

 

5. Annet (kunnskap, endringsvilje, ressurser..) 

 

 

 



1. Strategi for overvann og vassdrag (+ Handlingsplan) 

2. Retningslinjer for overvann 

3. Utredning/utbedring av kommunale veikulverter  

4. Modellering av flomveier, vassdrag, ledningsnett 

5. Vassdragsutredning (konsulent) – tiltak mot oversvømmelser i LK 

6. Utrede oversvømmelser og tiltak rundt Røykåsbekken 

7. Utrede oversvømmelser rundt Lørenskog stasjon, vurdere tiltak 

8. Mulighetsstudie mhp. åpning av bekker 

9. Etablere Elveforum (frivillige) – utrede verdier og bevaring 

10. Etablere kart med flomsoner og hensynssoner langs bekker, samt avsette arealer 
til fordrøyning, definere aktuelle traséer for åpning av bekker 

11. Etablere minst 2 vannføringsmålere i hovedvassdraget 

12. Utrede algeoppblomstring i Langvannet 

13. Kartlegge forurensing via overvannsutløp (ca. 150 stk. totalt) 

14. Plan for rehabilitering OV (innlekking av forurensning, som deretter renner ut) 

15. Plan mot fremmedvann i spillvann – rehabilitering og utskifting av ledninger 

16. Utredning av rensedammene (funksjonen) 

17. Informasjon – brosjyrer, infokvelder m.m.  

18. Saksbehandling – skjerpede krav til fordrøyning av overvann, VPOR 

19. Kompetanseoppbygging, sjekklister, rutiner, øke ressurser 

 

 

 

 

De viktigste tiltakene: 
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Strategi for overvann og vassdrag (KDP Klima, energi) 

 

 

 

De viktigste tiltakene: 
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Retningslinjer for overvann 

 

 

 



Retningslinjer for overvannshåndtering (utbygging) 

De viktigste tiltakene (som er i gang) 
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Utbyggingssaker:  

- Innspill til regulering og byggesak 

De viktigste tiltakene: 
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Thurmannskogen, Felt B 
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Vi ønsker ikke å oppleve som 
Nedre Eiker (over).  
                   Må planlegge flomveier 
(Oppdatere flomsonekart, definere 
hensynssoner langs bekker) 
                  
                 Veier må tåle vannmasser 

Modellering: flomveier, vassdrag, avløpsnett 

Filmsnutt overvann: 
 
Før 
 
Etter 
 
Filmsnutt flomvei: 

Før tiltak med dammer og grøfter.mp4
Etter tiltak med dammer og grøfter.mp4
Modellering vs gis (sort strekmarkering).mp4


40 

Røykåsbekken - oversvømmelser 

Velge konsulent – utrede tiltak: 
- Kortsiktig 
- Langsiktig – utskifting av ledn. 

 
Starter høsten 2016 



Sentralt område (VPOR) 
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Arealer til åpne fordrøyningsløsninger som samtidig gir 

noe til miljøet? (eksempel) 

 



1. Takvann ledes på terreng 

2. Terrengtilpasning – fange opp vannet ved regn 

3. Vanntønner – utnytte vann i hagen (vanning) 

4. Holde stikkrenner v/veien åpne 

5. Holde grøfter langs veien åpne 

6. Ikke kaste hageavfall til bekken 

7. Plante trær – drikker mye vann 

8. Beholde mye grønt i hagen 

9. Beholde grus eller annen permeabel dekke på 

innkjørselen og P-plassen 

 

 

 

Hva kan du gjøre? 
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• Definerer rammeverket 

• Oppsummerer utfordringer 

 

• Definerer mål og delmål 

• Lister opp noen tiltak, flere vil komme i 

Handlingsplanen 

 

• Vil inngå i  

Kommunedelplanen for Klima og Energi 

 

 

 

Strategi for overvann og vassdrag 
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