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Prosjektet vårt:

Fremtidsrettet overvannshåndtering i 

fortettede byforsteder

Forprosjekt RFF Hovedstadsregionen 2018 -

Behov for en verktøykasse med verktøy som håndterer 
overvannsutfordringen på best mulig måte. Verktøykassen består 
sannsynligvis av kjente verktøy og morgendagens verktøy og 
løsninger.

Innovasjonsbehovet for løsningene i «verktøykassen» vil være 
forskjellig, med behov for ulik oppfølging/tilpassing.









Innbyggerne har tydelige forventninger



Innbyggerne har tydelige forventninger



Økt urbanisering og fortetting fører til
overvannsproblematikk



Utfordringsbildet

Klimaendringer fører til at avløpsnettets kapasitet er ikke tilpasset dagens 
utfordringer med kraftigere regnskyll + klimapåslaget vi har i vente

Samfunnsutfordring - Urbanisering og klimaendringer





Klassisk tilnærming

Separering av ledningsnett ved graving

Hva som fungerer med dette: 

Kjent, alltid gjort det, forutsigbart, kjenner løsninger, 
har erfaringstall, viser handlekraft

• Silotankegang (sektorbegrenset)

Hva som fungerer mindre bra:

For lav måloppnåelse, belastende for 3. part, ikke 
fremtidsrettet gitt utfordringsbildet, løser bare deler 
av utfordringsbildet

Regnhendelsene i 2016 og 2017 viser at 

utfordringen ikke lar seg løse med rør alene.



Bærum kommune ønsker seg et sett av 
nye fremtidsrettete løsninger som i tillegg 

til å løse overvannsutfordringene bidrar 
til mer effektiv ressursbruk og tverrfaglig 

samarbeid i kommunen



Behov utledet av utfordringsbildet

Øke feltets totale evne til å håndtere overvann

Redusere overvannmengde til eksisterende fellesledninger

Redusere antall tilbakeslag fra kommunalt ledningsnett

Redusere skader på annen manns eiendom

Redusere skader på teknisk og sosial infrastruktur

Sikre god vannkvalitet i de lokale vassdragene

Sikre abonnentens behov for vann- og avløpstjenester

Sikre nødvendig fornyelsestakt for kommunalt avløpsnett



Forutsetninger 

Ønskete overvannsløsninger skal ha fokus på arealeffektivt sambruk

Helsemessig betryggende bortledning av spillvann

Redusere forurensningen av lokale vassdrag og fjorden,

Overvann skal i størst mulig grad håndteres på overflaten

Vann skal være en ressurs og rekreasjonsmuligheter for lokalbefolkningen.

Håndtere korte, intense sommerbyger og lengre, store regn

Håndtere nedbør i kombinasjon med frossen mark og smøsmelting, som gir 

høy avrenning også for grønne/permeable flater.



Avløpsnettet i Bærum
Noen nøkkeltall

Bærum kommunes avløpsnett 
består av et ledningsnett på ca
900 km,

ca 530 km er spillvannsførende 
ledninger. 

ca 370 km med 
overvannsledninger. Av dette er i 
underkant av 30 % fellessystem, 









Overvannsutfordring i Bærum kommune




