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Overvannshåndtering har blitt en ny vitenskap i tettbebygde områder. Dessuten bør man ivareta den 
gode kulturen med å nyttiggjøre seg av vann. I dette tilfelle skal det ved ekstremvær som regn i lange 
perioder ikke skape uforutsette problemer som overforsvømmelser på egen eller andres tomt. Det 
gjør man ved å behandle overvannet på egen tomt. 
Det skal nå søkes om rammetillatelse. Da  skal overvannsprosjekteringen være estimert i forhold til en 
blå/grønn faktor som er fra Oslo kommunens normveileder.Oslo kommune har også en «Vannfront» 
som er lagt inn som en nyttig opplysning ved prosjektering. 
For å kunne gi en best mulig rapport for overvannshåndtering er man avhengig av opplysninger; 

 Om nedbør ; Hydrologiske data 
 Om grunnforholdene ; Geologiske og geotekniske data 
 Om topografien; Terrenget 
 Om eksisterende anlegg, som støttemurer. 
 Historiske data som tidligere ekstremvær har forårsaket. 
 Eksisterende vegetasjon som trær og busker 
 Tette flater som tak og asphalt 
 Avrenningsforhold 
 Om kommunens infrastruktur som VA-ledninger 
 Grøfting 
 Ulike typer anlegg 

Det betyr at et ganske omfattende prosjekteringsunderlag må foreligge. 
 

 

 

Oslo kommunes norm for overvannsprosjektering-se referanser 
Se referanser bakerst 

 

Overvann- Vann som kommer ovenfra og infiltrerer i grunnen eller renner av fra grunnen ettersom 
terrenget er . Ledes bort naturlig i grunnen, til kommunale rør eller f.eks regnbed. 
Topografi: Terrengoverflate i form av koter 
Regnbed: Teknisk løsning for håndtering av overvann 
Rotsone: Den dybde som er nødvendig for en viss type vekster 
Resipient: Mottaker, grunnvannstand 
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Historiske data; Det skal ikke ha vært alvorlige problemer i form av flomvann,forurenset grunn el.l for 
eksisterende hus  ifg. tidligere eier.Det har vært et problem i 2006 i forbindelse med at den gamle 
brønnen ble overfull slik at vannet strømmet til nabo. Det er det funnet en løsning på. 
 -Brukerveiledning for blågrønn faktor Denne er fulgt som beskrevet 
-S-4220 – Småhusplanen – Vi søker ikke om utslipp på overvannsnettet. 
-Tiltaksareal:  

 Tomteareal     1034 m2 
 Takflate for eksisterende bygg    134 m2  
 Takflate for utebod-Rives. 
 Takflate for nytt hus     104 m2 
 Uteoppholdsareal totalt    554 m2 
 Inn – og utkjøring nytt hus   160 m2 
 A1-Areal til eks hus     526 m2 
 A2-Areal til nytt hus                                                  507 m2 
 Park-og manøvrering eks hus   79 m2 
 Store furutrær på egen tom   3 stk 
 Busker ved innkjøring    7m 
 Busker Nord Øst    20m 
 Grunnens infiltrasjonsevne – Øverste lag opptil 50 cm sandig jord eller skrinn jord.Noe fjell i 

dagen. Under er det fjell med ukjent oppsprekkingsgrad. Gode filtreringsegenskaper  
  

-LOD ; 
-Drenering ; Det har ikke vært fuktproblemer ifm drenering i det eksisterende bygget. Det nye bygget 
skal sette på et relativt flatt terreng og en ringmur. 
-Takvannet Takvannet fra det nye huset kan ledes til overvannskasetter 2. Anbefaler denne løsningen 
da takvannet kan ledes i tette rør til kasettene. 
-Overvannskasetter : Skjulte overvannskasetter,lukket 
-Aquadren langs den etablerte veg og plass samt foran innkjøring i nytt hus. 
-Beregning og dimensjonering av overvannskasetter – se 2.1.6 
-Avrenningsmønster – Det er ikke laget  flomlinjekart  
-Åpen og lokal ovevannshåndtering –Infiltreres  i grunnen. 
-FDV – Produsenten av overvannskasettene 
-Overvannskasettene bør  leveres med komplett løsning for oppbygging og FDV 
-Resipienten  Grunnvannet antas og ligge minst 2 meter under terrengoverflaten 

 

 

I Seterhøybakken 2; 
Tomten skal ha vært sprengstein tidligere og skal ha vært bygget opp med støttemurer på langs samt 
fyllmasser av jord og andre blandingsmasser på fjellet. 
Overvannet dreneres i grunnen. Ved ekstremt regnvær kan det oppstå problem ved den gml brønnen. 
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Det er en relativt flat tomt. Heller noe ned mot vegen det siste stykket. Se for øvrig beregning for 
blågrønn faktor 
 

 

Det er foretatt målinger for området Blindrern og det er i løpet av perioden målt maks 118,6 l/s/ha 
med returperiode 20 år med 45 min intensitet.Vannbedet er dimensjonert for en slik intensitet. 
Lamberseter har en noe mindre regnintensitet 103,3 l/s/ha.  

 

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Dybde til grunnvannstand er ikke bestemt. Det er mye fjell på 
tomten. Terrassen der hagen er skal være en sprengsteinfylling med et jordlag oppå. Det ser ut som 
skrinn jord lite leirholdig. 

 

Takvannet fra det nye huset  ledes til overvannskasettene. 

 

Gammel brønn er etter 2006 fornyet og det skal være plassert en pumpe som reserveløsning. Dette 
skal være en sandfilterkum. Optimalt blir det lagt et overløp fra  kummen til vannbedet. Dersom dette 
skulle bli et problem kan det vurderes reservepumpeløsning eller at kummen fylles igjen. 

 

Infiltreres i grunnen. (Nytt hus er uten kjeller) 
Det skal ha vært lagt drensledning rundt eksisterende hus.Det skal ikke ha vært noen problemer etter 
dette. 

 

 

Blågrønn faktor er estimert på bakgrunn av Oslo kommunes veileder 
 
Tomteareal = 1034m2 
 
Regnbed 1,2x7,2 m2 =  8,6 m2 x4   35 m2 
Tak gml. Hus 134x1                                                                       134 m2 
Tak Nytt hus +104 m2x 0,2                   21 m2 
Gårdsplass 160 + 79 m2 x                      0,3   72 m2 
Grønt terreng,gress 554 m2=   1                     554 m2 
Eks. trær 3 stk d>90 cm    25 pr.stk.  75 m2 
Busker 10 m2      4 m2 
Sum       895 m2 
 
Krav 0,8 i åpen by 
Blågrønn faktor = faktorareal/Tomteareal = 895/1034 = 0,87 > 0,8   OK 
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Dette er tett opptil kravet.Aquadren langs den nye innkjørselsen vil gi en økt verdi. Videre vil et 
overløp i den nye brønnen til regnbedet forbedre verdien ytterligere.Vi har heller ikke tatt med de 2 
store grantrærne som står i grensen til naboen.  
 
A1 Tomteareal = 526 m2 
 
Tak 134 m2x 1 (Ledes direkte til ledning)                134m2 
Gårdsplass77+79 m2 x                      0,3   47 m2 
Grønt terreng,gress 236 m2=   1                     236 m2 
Busker 5 m2      2 m2 
Sum       419 m2 
Blågrønn faktor = faktorareal/Tomteareal = 419/526 = 0,8   OK 
 
A2 Tomteareal = 507 m2 
 
Regnbed 1,2x7,2 m2 =  8,6 m2 x4   35 m2 
Tak 104 m2x                                    0,2                                21m2 
Gårdsplass 83m2 x                       0,3   25 m2 
Grønt terreng,gress 320 m2=   1                     320 m2 
Eks. trær 3 stk d>90 cm    25 pr.stk.  75 m2 
Busker 5 m2      2 m2 
Sum       478 m2 
Blågrønn faktor = faktorareal/Tomteareal = 478/507 = 0,94  OK 
 
 

 

Anlegget er basert på å ha kapasitet for takvannet til det nye huset + 50 %. Tillegget er for overløp fra 
den gamle brønnen. Det er benyttet samme regnintensitet som for 
blindern.Permeabilitetskoeffesienten er satt til 10-4 som er en middelsverdi for sand. Her er 
variasjonene store.Nødvendig kasetter 1,2x7,2 m2  . Kasettene er 0,6 m høye og vødvendig volum blir 
5 m3.Permeabilitetskoeffesient 10-3 gir nødvendig kasetter 2,4x2,4 m2 . Ønsker man en mer nøyaktig 
beregning må jord og grunn undersøkes nærmere. 
Velger kasetter 1,2x7,2 m2   
 Det graves ut en grop som overvannskasettene settes opp i.Det skal være 
Fiberduk i bunnen. Så bygger man opp rundt etter spesifikasjon fra leverandør. Takvannet kan da 
ledes i tette rør ut til vannbeddet som bør utføres med inspeksjonsmulighet. 

 

Har benyttet klimasenter.no sin tabell for regnintensitet basert på Meterologisk institutt sine 
målinger.1 mm nedbør= 1l(Ref. Lars Grinde) 
Wavin (Ref.Vidar Handal-Tlf.90748828) bruker 45 min intensitet. Returperiode 20 år.Da blir 
dimensjonerende regnmengde for Lamberseter 103,3 l/s/s – Blindern 118,6 l/s/ha 
Anlegget er dimensjonert for 118,6 l/s/ha. Infiltrasjonen er satt til 10-4 

Vi har brukt en klimafaktor på 1,4 – Størrelsen på vannbedkasettene er 1,2x7,2x0,6 m3= 5,1 m3 
(Spesifikasjon for anleggelse av vannbed se wavin.no ) Anlegget behandler 5 m3 vann 
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Takvannet ledes i tette rør til lukket overvannskasetter  som vist på vedl. Plan. Overløp fra gammel brønn 
ledes også til overvannskasettene. Skulle dette bli vanskelig må vannet pumpes , alt fylle igjen brønn. 
Arealet som behandles i tilknytning til det nye huset er på 507 m2. Vann fra inn-utkjøring som går i 
aquadren settes til 50 m2 og takvann 104 m2. Evnt overløp fra gml. Brønn samt infiltrasjon i grunn 
tilskrives 100 m2(Ref beregningene Wavin) 
Anlegget behandler 254 m2 av 507 m2 , det resterende infiltreres i grunnen. 
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