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FORANKRING
Krav til utarbeidelse av overvannsplan i
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+++ 
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GRUNNLAG FOR ARBEIDET 





UTFORDRINGER

Vi har "koblet oss av" naturen og har 
i dag  sårbare områder 

Foto Bodin videregående skole



1. AREALBRUKSENDRINGER

Økte andel tette flater 
som følge av fortetting 
og urbanisering 

- nedbør på tette flater 
gir raskere avrenning til 
gatesluker !



2. ALDRENDE LEDNINGSNETT  

Fortsatt stor andel av 
fellesledninger

Det er kapasitetsproblemer !

Skivika: Foto Bodin 
videregående skoleSkivika: Foto Bodin 

videregående skole



Bekker blir til avløp !

Nordstrupen og SørstrupenBodøelv

Rønvikbekken

Bekker i Skivika 

3. BEKKELUKKINGER

Anslagsvis 250 bekkeinntak langs åssiden fra 
LØP til TVERLANDET

Pluss 10-12 000 stikkrenner

Må sjekkes jevnlig
- samles is og sørpe, løv, kvist og søppel 



Hokkåsflata
foto Bodø kommune

Skivika: Foto Bodin 
videregående skole



MANGE overløp på fellesledninger (spillvann + 
overvann). 
Overløp er etablert for å avlaste ledningsnettet ved store 
nedbørsperioder  
- for å  unngå oversvømmelser i gaterom og kjellere. 

Flere går kontinuerlig i overløp, det vil si urenset kloakk går ut i 
havnebassenget. 
De største:
- NSB, sentrum  - utslipp indre havn
- Rønvik, Tegelverket – utslipp indre havn
- Jensvoll – utslipp Saltenfjorden
- Mørkved – Utslipp Mørkvedbukta/Saltenfjorden
- Løding - utslipp. 

Overløp, sluk og sandfang. 
Anslagsvis 2200 sandfang og 7500 sluker, 

Sandfang og sluk er en kum med en renseprosess for 

å skille ut sand, grus og jord fra vann.
Må tømmes < 50 % fult. 

Vi har manglende tømming og drift 
- slipper tungmetaller, annen forurensing og søppel ut i 
havnebassenget

stein og større gjenstander dras inn i 
ledningsanlegget og bidrar til slitasje og skader

Overløp NSB
Utslipp NRK 

4. FORURESNING 



5. KLIMAENDRINGER MED ØKT TEMPERATUR …… 

Hvordan blir klimaet i Bodø – NRK Nordland med egen "Klimaprofil" | Statsforvalteren i Nordland

https://www.nrk.no/klima/kommune/1804
https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Klima/Nordland-med-egen-Klimaprofil/


KONSEKVENSER FOR  BODØ
– mer nedbør, ekstremvær 
og stormflo 

•Det er ikke kapasitet i ledningsnettet
•Kjellere og områder vil fylles med kloakk og 
vann

•Økte skader på bebyggelse, anlegg og 
naturområder

•Økt forurensning!
•FARE FOR LIV OG HELSE ? 
•Økte kostnad for drift, opprydding og 
erstatning  



EKS: OBS områder i Bodø 

Aktsomhetsområder
Marin leire inkl. kvikkleire (NVE)

Flomsoner

Åpne og lukkede bekker 

Aktsomhetsområder
Jord - , flom- og sørpeskred  (NVE)
Flomsoner
Åpne og lukkede bekker 



LØSNINGER 

Vi må "koblet oss på" naturen ved å etterligne de naturlige 
prosessene for vannhåndtering !

SIKKER HÅNDTERING !



ALLE HAR ANSVAR FOR OVERVANN 

Ansvaret for klimatilpasning og overvannshåndtering ligger til 
aktør som blir berørt av klimaendringer

Teknisk avdeling, Vann og avløp, skal ha sektoransvaret for 
overvann. 

Det innebærer ansvar for koordinering internt og sikre at 
helhetlig og tverrfaglig planlegging av løsninger ivaretas. 

Ansvaret omfatter også veiledning og informasjon. 

Bygg – og Miljø har forvaltningsansvar for overvann, 
blant annet unngå forurensning til resipient. 

Byutvikling har et særskilt ansvar for å ivareta 
overvannshåndtering i planfasen

Byteknikk drift: 
- VA drift - overvannsledninger utenom vei, 
- Byteknikk, seksjon vei- bekkeinntak, sandfang og 
sluk i vei 

Private virksomheter og innbyggere skal ivareta 
overvann på egen eiendom. Overvannet skal ikke 
skade naboeiendommene. 



TRE – TRINNSTRATEGI
- naturlige prosesser og lokal håndtering

VANNMENGDER ? 

Trinn 1:  Små nedbørshendelser (95 % av årsnedbør 

Trinn 2: Middels store regn (25 – 50 årsnedbør ??)

Trinn 3: Store regn – ekstremhendelser (>50 års nedbør ???)

KOMBINASJON:  
LEDNINGSNETT + LOKAL OG NATURBASERT  
HÅNDTERING 

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3



Mål 1: Overvann SKAL inn i tidlig planlegging 

Mål 2: Blå og grønne kvaliteter 

Overvann skal håndteres sammen med vegetasjon og bidra til naturmangfold og trivsel, samt 
redusere vannmengden til ledningsnett 

Mål 3: Redusere skader 

Overvann skal håndteres slik at risiko for skader ved overvannsflom begrenses til et minimum. 
Kontroll på vannet !

Mål 4: Beskytte bekker og vannressursene 

Forurensning via overvann skal reduseres for å ivareta og beskytte miljø og vannressurser 

MÅL overvann og klimatilpasning  
(basert på tre-trinnsstrategi)



LØSNING 1: 
Tverrfaglighet for å «koble oss på»

Arealplanleggere, 
arkitekt, landskaps-
arkitekt og VA-
ingeniører er sentralt i 
arbeidet



LØSNING 2  - Overvann inn i tidlig planlegging

Krav til overvann i KPA

-ingen bekker skal lukkes
-krav til blågrønn faktor 
(trinn1) 

-kontroll på flomveier.

-sikre at det er krav i videre 
reguleringsplan



Løsning 3 - Blå og grønne kvaliteter

De mindre vannmengdene 
(trinn 1) kan alltid håndteres 

Mål om sammenhengende 
blågrønne strukturer i Bodø

Flerfunksjonelle områder 

Foto: Bodø kommune



Løsning 4 – Redusere skader 

Kartlegge risiko og konsekvens: 

• Bedre datagrunnlag for 
nedbør/fremmedvann

• Modellering av overvannsflom  

Kontroll på vannveier både oppstrøms 
og nedstrøms byggeprosjekt

Elver og bekker skal holdes åpne 

Bekker skal vurderes åpnet der det er 
mulig

Oppgradering av bekkerister, bekker og 
stikkrenner Foto: Bodin Videregående skole 



Løsning 5  -
Beskytte bekker og vannressurser  

Infiltrasjon renser overvann 

intensivere drift av sandfang 

Kontroll på snølagring

Ivareta vannforskriften §12 – sikre  
vannressursene (bekker/elver, Saltenfjord, 
Havnebassenget…. )

Tilstandskartlegging av bekker  

Foto: Bodø kommune





ØKONOMISKE KONSEKVENSER TEMAPLAN

Det er foreslått 26 tiltak 

Det er behov for mer kunnskap om risikoen og konsekvensene for overvannflom
- søkes midler fra NVE, Interreg og klimasats
- mindre tiltak gjennom internt budsjett
Økonomisk og personalmessige konsekvenser:
- Ressurs med «blågrønt blikk» som forvalter og samordner grønnstruktur og uterom
- Ressurs med «blågrønt blikk» for ivareta sektoransvar for overvann på VA ? 



OPPSUMMERING OVERVANN BODØ

Tre-trinnstrategi
Er egnet i Bodø, men;
-dårlige forhold til fordrøyning av 
de mellomstore vannmengdene (Trinn 2) 

VIKTIGST 
Mer grønt/permeable flater 
Kontroll på vannet 
Sikre flomveier

IIUSTRASJON: SLA 
arkitekt



Bekker er viktige 
naturlige flomveier –
Ta vare på bekkene  -
om mulig åpne gamle 
bekkedrag



Vi må ha kontroll på vannet  -
hvor vil det renne når det 
kommer mye og ekstremt mye ! 

Og konsekvensene – hva er 
risikoen  - og hva kan vi 
akseptere !

foto Bodin videregående ST2E
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