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Sluttbehandling – Temaplan overvann 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Bodø bystyre vedtar temaplan for overvann 2022-2026.  
 

Hva aktualiserer saken? 
Arealbruksendringer med økt andel tette flater, hurtigere avrenning, et aldrende ledningsnett med 
økte mengder uønsket vann til ledningsnettet og avløpsrenseanleggene, samt spredning av 
forurensning via overvann krever en forankret strategi for hvordan det skal jobbes med overvann i 
Bodø kommune. Det vi bygger i dag skal vare i lang tid, også inn i neste århundre. 
Framskrivningen av klimaendringene frem til 2100 vil i Bodø medføre høyere temperatur, lengre 
vinter og mer ekstreme nedbørshendelser både i intensitet og mengde. Mer nedbør gir mer 
overvann og utfordringene som vi har i dag vil forsterkes.   
 
«Overvann er vann som renner av på overflaten fra tak, veger, og andre tette flater etter 
nedbør, stormflo eller smeltevann». 
 

Saksopplysninger 
Hensikten med temaplan for overvann er å tydeliggjøre typiske problemstillinger i Bodø og gi 
eksempler på mulige løsninger for å sikre bærekraftig og miljømessig håndtering.  
Temaplan har hovedfokus på problemområder innenfor byutviklingsområdet, vist i kart i figur 1. Det 
er innenfor de tettbygde områdene utfordringene med overvann er størst i dag. Strategien og mål 
gjelder for hele kommunen.  



 
Figur 1: Byutviklingsområdet  
 
 
Utfordringer i Bodø  

Ledningsnettet i Bodø består av ca. 50 % fellesledninger som håndterer både overvann og kloakk. 
For å unngå oversvømmelser i gaterom og kjellere er det etablert overløp på fellesledningene. Ved 
nedbørshendelser tre overløpet i drift og viderefører urenset kloakk til bekk eller i en ledning som 
fører det videre ut i havet.   Mer nedbør vil medføre mer uønsket vann inn på ledningsnettet og 
dermed redusert renseeffekt og mer urenset kloakk ut i havet utenfor Bodø. Overvann som renner 
på tette flater, sprer forurensning som tungmetaller og andre miljøgifter via sluker og sandfang. Når 
overvannet kommer på avveie kan det på sin vei mot havet gjøre store skader på bygg, 
infrastruktur og naturområder.   
Klimaendringene vil forsterke dagens utfordringer ytterligere. Bodø kommune må redusere sine 
klimagassutslipp, samtidig som det må jobbes med klimatilpasning.  Dette innebærer å planlegge 
for håndtering av større vannmengder og mer intense regnhendelser. I Bodø er vi vant til å 
håndtere vær og vind, men sannsynligheten for store hendelser har økt som følge av 
klimaendringene, og vil øke enda mer i framtiden. Dermed øker også risikoen og konsekvensene. 
For å møte endringene i klima må nybygging og ombygging utføres mer robust, og vedlikehold av 
eksisterende bygg og anlegg må endres, både i hyppighet og type tiltak.  Klimatilpasningen krever 
kunnskap om lokalklima og hvordan det vil påvirkes fremover. Klimatilpasning vil også medføre 
behov for tiltak i utbygde områder, der vi har bygd inn i en sårbarhet med manglende kapasitet til å 
håndtere fremtidige overvannsmengder eller stormflo.  
 
Oppsummering av de største utfordringene i Bodø er spesielt knyttet til;  

 Uklart risikobilde for overvannsflom 
 Begrenset kapasitet i bekkelukkinger fra Nordsia til Tverlandet  
 Kapasitetsproblemer i fellesledning «Rønvikbekken», Nordstrupen/Sørstrupen og 

Mørkved  
 Manglende oversikt over tilknytninger til avløpsanlegg på Mørkved og Tverlandet 
 Manglende oversikt over tilstand i elver og bekker  
 Uønsket vann til avløpsrenseanlegg bidrar til redusert rensegrad og mer kloakk ut i 

sjøen, og økte kostnader. Dette gjelder spesielt i Rønvik, Hunstad, Mørkved og 
Tverlandet.  

 Forurensning av miljøgifter til sjøen pga. manglende tømming av sandfang  



 
Kartet i figur 2 viser noen områder med kapasitetsproblemer i dag.   

 
Figur 2: Kart som viser åpne og lukkede bekker. Alle bekkelukkinger er kritiske områder ved store 
nedbørsmengder. Åpne bekker er viktige fremtidige flomveier. Bodøelv, Futelva og Storelva er eksempel på 
viktige blågrønne strukturer som i tillegg til flomvei har mange funksjoner, da spesielt for rekreasjon, trivsel, 
naturmangfold og som viktig element i landskapet.  
 
Kart i figur 3 og 4 viser henholdsvis overløp, sluker og sandfang. Dette er driftspunkter som i dag 
bidrar til forurensning i bekker og hav.  
 

Figur 
3: 

Overløp (sort firkant) på ledningsnettet er etablert for å unngå oversvømmelser i ledningssystemet. Ved mye 
nedbør går urenset kloakk ut i havet.  



 

Figur 4: Utsnitt av sentrum med sandfang(rød) og sluker (sort). Sandfang og sluker bidrar til 
forurensning ut i havet og slitasje i ledningsnett.  

 

Mål og strategi for overvannshåndtering i Bodø kommune  

Bodø kommune skal tilpasse seg framtidig klimaendringer ved en helhetlig håndtering av 
overvann gjennom prinsippene i tre-trinnstrategien i kombinasjon med tradisjonell 
ledningsbasert overvannshåndtering.  

Mål 1: Overvann skal inn i tidlig planlegging (krav til overvann i Kommuneplanens Arealdel og i 
reguleringsplaner) 
Mål 2: Blå og grønne kvaliteter - Overvann skal håndteres sammen med vegetasjon og bidra til 
naturmangfold, trivsel og redusere vannmengden til ledningsnett  
Mål 3: Redusere skader - Overvann skal håndteres slik at risiko for skader ved overvannsflom 
begrenses til et minimum  
 
Både særtrekksanalysen overvannshåndtering (Norconsult 2021) og vurdering av arealer for 
flomvei på Ny bydel (Asplan Viak 2021) har sett spesielt på lokale tilpasninger til tre-trinnstrategien 
og konkluderer med at det i hovedsak er en to-trinnstrategi som gjelder i sentrumsområder med 
mye tette flater, etablerte ledningsnett, samt begrensninger i mulighet for infiltrasjon 

 



Trinn 1 er egnet i Bodø. De mindre 
nedbørsmengdene kan håndteres 
gjennom infiltrasjon i vegetasjon og 
permeable flater i Bodø. Det vil bidra til 
å redusere vannmengdene inn til 
ledningsnettet og forsterke viktige 
tilleggsverdier som naturmangfold, 
trivsel og rekreasjon, blant mange flere. 
De normale og mindre 
nedbørsforholdene omfattes av ca.  95 
% av nedbøren gjennom året.  

Trinn 2 er lite egnet i Bodø da 
grunnforholdene for infiltrasjon er 
begrenset. Løsningen for trinn 2 regnet 
i Bodø blir å utnytte og forbedre 
kapasitet i eksisterende ledningsnett og 
definere områder som kan 
oversvømmes ved de store 
nedbørshendelsene, uten at det medfører skader.  

Trinn 3 må håndteres i Bodø. Under ekstreme nedbørshendelser (100 – 200 års nedbør) skal 
flomveier defineres og sikres slik at det ikke medfører skader og ulykker på veien mot havet.   

Hvilke nedbørsmengder det er snakk om i de ulike trinnene må utredes i forbindelse med 
utvikling av områder. Det vil være lokale forskjeller i Bodø kommune.  

 

Ansvar for overvann  
Klimatilpasning krever tverrfaglig samarbeid i tidlig planfase for å få de gode løsningene for å 
håndtere overvann. Tidlig planlegging og involvering skaper muligheter og vil kunne avdekke 
begrensninger. Vann renner der det enklest finner veien, og kan i så måte være symbolikken på at 
det ikke tar hensyn til eiendomsgrenser eller faglig sektoransvar.  
Ansvaret for klimatilpasning og overvannshåndtering ligger til den aktøren som har ansvaret for en 
oppgave eller funksjon som blir berørt av klimaendringer.   
Teknisk avdeling, Vann og avløp skal ha sektoransvaret for overvann i Bodø kommune. Det 
innebærer ansvar for koordinering av overvannsarbeidet i kommunen og sikre at planlegging av 
helhetlige overvannsløsninger ivaretas i kommunen. Ansvaret omfatter også veiledning og 
informasjon internt i kommunen.  

 
Vurderinger  
 
Temaplan for ble lagt ut til offentlig ettersyn 10.11.2021.  Etter høringsrunden kom det 5 
merknader, som er ivaretatt jf. tabell nedenfor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Høringsinnspill 
 
Uttalelser ved offentlig ettersyn/høring 

Merknadsstiller  Merknad Kommentar fra byutvikling   

Statens vegvesen, 
transportforvaltning 
Nordland 

Vi mener det er positivt at kommunen setter fokus 
på dette gjennom egen temaplan for overvann. VI 
anbefaler videre at det i det videre arbeidet med 
overvann sees nærmere på våre veiledere som for 
eksempel V240 - Vannhåndtering, V271 - 
vegetasjon i veg- og gatemiljø, og V130 - Vegen i 
landskapet. Sistnevnte gjelder særlig for områder 
utenfor tettbygde strøk. Utover dette har Statens 
vegvesn ingen merknader til planforslaget.   

Tas til orientering. 

Side 28, siste avsnitt 
Det er oppgitt feil ang. vannføring til overløp, det 
skal være 1,5 m3/s og ikke 10 m3/s. 

Endret iht. innspill. 

Side 48, driftsansvar mellom Vann og avløp og 
Byteknikk 
Det vises til en fordeling av driftsansvar mellom 
Vann og avløp og Byteknikk. Det bør fremkomme 
her, eller kanskje generelt for temaplanen, at Vann 
og avløp bare har mulighet til å finansiere 
oppgaver som dekkes innenfor selvkost VA, (vann- 
og avløpsgebyr). Skal øvrige oppgaver utføres av 
Vann og avløp er det avhengig av at det tilføres 
nødvendige midler til dette. 

Ny setning lagt inn: 
Oppgraderinger og drift av VA anlegg 
dekkes i dag innenfor selvkost (Vann- 
og avløpsgebyret). Hvorvidt drift av 
overvannsanlegg kan finansieres 
gjennom gebyrordninger utredes på 
nasjonalt nivå 

Pkt.5.3 tiltak for å redusere skader. Forslag til ny 
tekst/noe strykes 
Overvann skal fortrinnsvis håndteres på egen 
eiendom. Påslipp til kommunal overvannsledning 
skal avklares med teknisk avdeling, og tiltakshaver 
må dokumentere at ledningsnettet har tilstrekkelig 
kapasitet. Bodø kommune har minimumskrav til 
påslipp av overvann. Mengde påslipp avhenger av 
lokasjon og må avklares med teknisk avdeling, 
seksjon VA. Resterende volum vann må løses på 
egen eiendom noe som kan være krevende i en 
tettbebygd by. Arealbegrensninger gir utfordringer 
for klimatilpasning og fremtidig 
overvannshåndtering. 

Endret jf. forslag 

Vann og avløp, Bodø 
kommune 

Side 20, andre avsnitt.  
Det oppgis 21 kjelleroversvømmelser i Bodø som 
medførte erstatningsansvar. Utfra tekst ser det ut 
alle disse er relatert til overvann. Vi antar at 
antallet er hentet fra Bedre vann sin statistikk. 
Tallet stemmer trolig isolert sett, men tallet 
inkluderer alle saker uavhengig av årsak. 
Størsteparten av saker med oversvømmelser har 
sin årsak i driftsrelaterte forhold på avløpsnettet, 
og er ikke knyttet til kapasitetsproblemer. 
Vi kan ikke si eksakt hvor mange som i denne 
perioden hadde sin årsak helt eller delvis i 
overvannsproblematikk, men det et trolig et fåtall. 

Ny setning lagt inn: 
 Antallet inkluderer alle saker 
uavhengig av årsak, både 
driftsrelaterte forhold på avløpsnettet 
og overvannsproblematikken. 

 
 
 
Vurdering av egnede løsninger for Bodø  

 



Krav til overvann i planprosessen 
Naturen må være premissgiver for arealplanleggingen ved utbygginger i ubebygde områder. Ved 
utbygging i bebygde områder må vi sørge for å etterligne naturlige prosesser gjennom oppbygging 
av grønnstruktur. Detaljering av landskapsplaner må likestilles med detaljering av bygg og anlegg.  

 
Som planmyndighet har vi gjennom plan- og bygningsloven mulighet og ansvar til å sette krav til at 
overvann blir ivaretatt fra tidlig i planprosess. Som forvalter av grønnstruktur, teknisk infrastruktur 
og veier må vi sikre at planene som blir utarbeidet ivaretar klimatilpasning gjennom god 
overvannshåndtering. Gjennom drift av vann, avløp, overvann og vei kjenner vi utfordringene 
gjennom daglig vedlikehold og «brannslukking». Driftsmessige forhold vil forsterkes i fremtiden og 
som ansvarlig må kommunen sørge for at behovet for tiltak fremmes og at de iverksette i riktig 
rekkefølge.   
 
 

Lokal overvannshåndtering og naturbaserte løsninger er egnet i Bodø. Det er løsninger som 
innebærer å gjenskape eller etterligne natur i størst mulig grad ved at overvannet håndteres lokalt i 
form av fordrøyning og/eller infiltrasjon. 
Lokal overvannshåndtering kan være tekniske innretninger (for eksempel underjordisk fordrøyning 
med kassetter eller permeabel belegningsstein) og naturbaserte løsninger (for eksempel regnbed, 
vegeterte grøfter eller grønne tak. 
Blågrønn overvannshåndtering eller blågrønne strukturer er naturbaserte løsninger gjennom 
fordrøying, infiltrasjon og fordamping av overvannet i vegetasjon og jordsmonn. Det bidrar til å 
restaurere og opprettholde det hydrologiske kretsløpet. I tillegg bidrar løsningene til mer grønt, 
estetikk, trivsel og økt naturmangfold. Infiltrasjon renser overvannet og trær og blomster renser luft 
og demper støy. En blågrønn ferdselsåre gir opplevelse og læring.  I Bodø er Bodøelv et godt 
eksempel på en blågrønn park med rennende vann. Det gjør noe med oss når vi går der, og 
opplever natur og dyreliv.  Trær og blomstrende vegetasjon bidrar til at biene får leveområdene 
tilbake og kan fortsette jobben med pollinering. Uterom, gater, gang- og sykkelstier er viktige 
ferdselsårer som kan etableres og oppgraderes som en blågrønn struktur, og ved god planlegging 
kan de koble sammen byen, sjøen og Bodømarka.    
Eksisterende ledningsanlegg bør optimaliseres og kombineres ved bruk av naturens 
egenskaper til å håndtere vann. Blågrønne løsninger vil bidra til å redusere og forsinke 
overvannsmengdene til ledningsnettet  
Bekker og flomveier i Bodø. Eksisterende bekker er viktige flomveier, i tillegg til å være viktige 
elementer i området for naturmangfold. Dessverre er de fleste mindre bekkene i Bodø litt gjemt og 
glemt. De ligger der som et lavbrekk i terrenget med stor tilførsel av næringsstoffer og søppel. Stor 
næringstilførsel medfører at delstrekninger gror igjen og kapasiteten i bekkene redusers. Unntaket 
i Bodø er Futelva og Bodøelva, samt Storelva på Tverlandet. Dette gjelder også andre bekker i 
hele kommunen.  
Selv om bekkene er delvis lagt i rør skal resterende vannvei holdes åpen. Ingen bekker skal 
lukkes. Der det er kritiske forhold og mulighet bør bekkene åpnes.  
En stor andel av driftsproblemer knyttet til overvann er relatert til bekkeinntak. Flere bekkeinntak i 
Bodø er underdimensjonerte i dag og de er alle mulige flompunkter ved funksjonssvikt på ledning. 
Det er behov for en gjennomgang av alle bekkeinntak med hensyn til utforming for å sikre 
maksimal kapasitet.  
Overvannsledningene dimensjoneres for å håndtere regn opptil 25 års returperiode.  Ved større 
vannmengder (>25 år) må flomveier ivareta vannet.  
Avrenningslinjene som vist i temakart T19 må gjennomgås for å se hvor hovedlinjene samfaller 
med infrastruktur. Veier, gater og plasser vil bli viktige flomveier og de må undersøkes detaljert 
mht. risiko for skade og sikre veiene i arealplaner.  

 



Redusere forurensning via overvann. Infiltrasjon i grønne områder renser også overvannet og er 
derfor et viktig argument for å benytte naturbaserte løsninger ved opparbeidelse av mer bynatur, 
og i ivaretagelse av natur.  
Undersøkelser av snødeponier, overvann og slam i sandfang viser at overvann fra urbane områder 
er forurenset og kan inneholde høye konsentrasjoner av miljøgifter. Bekkene og elvene i Bodø 
sterkt påvirket av menneskelig aktivitet i de urbane områdene. Havnebassenget utenfor 
sentrumsområdet har dårlig kjemisk tilstand og moderat økologisk tilstand.  
Alle bekker bør kartlegges med hensyn til tilstand og kapasitet for flomavrenning. 
Det er flere områder med fellesledninger der overløpet ofte er i drift noe som medfører urenset 
kloakk ut i havet utenfor Bodøhalvøya. De kritiske områdene skal inngå i hovedplan avløp.  
God drift og tilstrekkelig tømmefrekvens av sandfang er et av de viktigste tiltakene som kan gjøres 
for å rense overvann. Egen tømmebil for sandfang er lagt inn som tiltak i handlingsplan.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
I handlingsplan (utdrag nedenfor) er det foreslått 26 tiltak, fordelt på ansvarlig seksjon i kommunen. 
Tiltakene er rettet mot kommunen som planmyndighet, forvalter, eiendomsbesitter og tiltakshaver i 
utbyggingsprosjekter, samt det viktige samarbeidet med andre aktører i kommunen.  
 
Deler av handlingsplan er allerede finansiert gjennom kommunens budsjett og økonomiplan, og 
gjennom ekstern finansiering. Det er behov for utredninger og kartlegginger for å få mer kunnskap 
om risikoen og konsekvensene for overvannflom. Tiltakene må inkluderes i den ansvarlige 
seksjoner sitt budsjett og videreutvikles.  
 
Rullering av temaplan for overvann vil kunne medføre endringer i omfanget av tiltak. Dersom 
endringene er vesentlig, vil dette fremmes til politisk behandling. 
 
Det er tiltak som vil berøre driftsmessige konsekvenser og personalmessige konsekvenser. Da 
enten omfordeling av ressurser og/eller nye ressurser som ivaretar forvaltningen av blågrønne 
strukturer, herunder naturbasert overvannshåndtering og grønnstruktur.  
 
Forankring  
 
FNs bærekraftsmål  
Tabellen nedenfor er en vurdering av hvordan planen ivaretar og påvirker bærekraftsmålene.   
 
For mer informasjon: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal> 
 

 

God løsninger for overvann krever tverrfaglig samarbeid 
Alle som berøres av klimaendringene har ansvar for klimatilpasning ved sikker 
og god håndtering av overvann.  
Symbolikken er at vannet tar letteste vei uten å ta hensyn til eiendomsgrenser, 
kommunegrenser, eller sågar systemelementer i et ledningsnett. Intern i 
kommunen må samarbeide «flyte» lett mellom offentlige og private utbyggere, 
seksjoner og fagområder. Det er en forutsetning for å løse fremtidige 
klimautfordringer med høyere temperatur og mer nedbør. Løsninger inn i en 
fremtid med mer nedbør bygges nå ! 

 

Livskvalitet og helse handler om både psykiske og fysiske forhold.  Naturbasert 
overvannshåndtering med vekt på vegetasjon og natur fanger svevestøv, 
partikler og gasser fra veitrafikk og andre forurensningskilder slik at vi får et 
renere og sunnere miljø. Grønne omgivelser reduserer også stress, 
nedstemthet og depresjon og kan inspirere til økt fysisk aktivitet som å gå, 
sykle og løpe i hverdagen. Under Covid19-pandemien økte bruken av 
grøntområdene rundt Oslo by betydelig, og bruken var større jo tettere det var 
med blant annet trær.  

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal


 

Alle delmål er relevant.  
Dette bærekraftsmålet handler blant annet om å bedre vannkvalitet ved å 
forhindre forurensning av vann. Ved å redusere mengden vann som ledes til 
avløpsnettet, unngår man å bruke ressurser på å behandle rent regnvann og 
faren for overbelastning av avløpsnettet reduseres. Ved en overbelastning kan 
urenset vann, sammen med kloakk, slå tilbake gjennom rørene og havne i 
kjellere, vassdrag og natur. Vegetasjon reduserer mengden avrenning på 
overflaten ved at vann fanges i røtter og i bladverket under et regnskyll, og 
fordamper tilbake til atmosfæren (intersepsjon), men også ved å suge opp vann 
fra jorda som frigis gjennom bladene (transpirasjon). 

 

9.1 omfatter viktigheten av infrastruktur med høy kvalitet og 9.4 er rettet 
mot oppgradering av infrastruktur og mer effektiv bruk av ressursene. 
Blågrønne strukturer og naturbaserte løsninger for overvann er en bærekraftig 
løsning for å håndtere overvann. Separering av ledningsnettet ved å etablere 
egne ledninger for overvann og avløp i Norge er en krevende prosess og vi har 
i dag et betydelig etterslep i saneringsarbeidet. Overvann til sluk, sandfang og i 
fellesledninger skaper store driftsproblemer med forurensning av næringssalter 
og miljøgifter ut i bekker og hav. Nye overvannsledninger under bakken kan 
bidra til fremtidige sårbare områder og må derfor kombineres med naturbaserte 
løsninger og sikker flomavrenning.  
Gang – og sykkelveier er viktige områder for å skape sammenhengende 
blågrønne strukturer som også utnytter overvannet. Parker og blågrønne 
strukturer skal etableres for å kunne håndtere de mindre nedbørsmengden og 
tåle de store nedbørsmengdene.  

 

Bærekraftige byer og lokalsamfunn innebærer blant annet å sikre allmenn 
tilgang til grøntområder, bedre luftkvaliteten i byene og redusere økonomiske 
tap som følge av vannrelaterte katastrofer. Vegetasjon har i tillegg til å rollen 
som å binde svevestøv fra veitrafikk i byer og tettsteder, også en viktig rolle for 
å redusere avrenning, og dermed faren for flomhendelser. Harde flater og 
reduserte arealer med grønnstruktur i byene og tettstedene er en av grunnene 
til at dette bærekraftsmålet taper i Norge. Bedre forvaltning av vegetasjon og 
trær er en forutsetning for å skape sammenhengende og variert grønnstruktur i 
byene.  

 

13.1 evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer 
Å stoppe klimaendringene innebærer både utslippskutt og klimatilpasning. 
Vegetasjon og trær kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av 
klimaendringer på flere måter, både ved å senke høye temperaturer, fungere 
som le mot sterk vind, redusere avrenning ved å ta opp og forbruke regnvann, 
forhindre erosjon, ras og skred i bratt terreng ved å binde jorda og fungere som 
en fysisk barriere ved ras eller skred. Samtidig bidrar trær til at CO2 tas opp og 
bindes i selve trestammen, men også i jorda.  

 

14.1 Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for 
havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin 
forsøpling og utslipp av næringssalter.  
Reduksjon av overvann til ledningsnettet, spesielt i sentrumsområdet og 
tettstedene vil redusere forurensning av kloakk til bekker og havnebassenget.  
 
Økt tømmefrekvens for sandfang vil redusere utslipp av tungmetaller og andre 
miljøgifter til bekker og havet utenfor Bodø 
 
Blågrønne strukturer og åpne bekker er en viktig naturbasert løsning for 
overvannshåndtering. Infiltrasjon i permeable flater bidrar til rensing av 
overvannet før det renner ut i elv og hav, samt at det bidrar til reduksjon av 
overvann til ledningsnett. 
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15.5 omhandler viktigheten av å iverksette tiltak som stanser tap av 
biologisk mangfold.  
Vegetasjon har også stor betydning for biologisk mangfold i urbane områder. 
Trær og busker gir mat, ly og husrom for insekter, fugl og pattedyr. Frukt, nøtter 
og bær er næring for fugl og pattedyr, også gjennom vinteren, trærs nektar og 
pollen er viktige for pollinerende insekter og bark og bladverk kan være hjem 
for titusenvis av leddyr, edderkopper, maur og biller. Eldre trær kan ha hulrom 
som fungerer som bolig for fugl og etter hvert som de brytes ned kan de huse 
et mangfold av sopp, kjuker og insekter. Blågrønne strukturer der vi utnytter 
permeable flater for å håndtere overvann vil gi mange tilleggefekter gjennom 
naturmangfold i det urbane landskapet. 

 
Klima og energiplan 2019-2031  
Planen svarer også opp klima- og energiplan med tiltak knyttet til klimatilpasning – Strategi: 
Kommunen skal være føre var klimaendringenes effekter på samfunnet ved å sette krav i KPA, og 
planlegge og bygge med hensyn til blå-grønne strukturer i samfunnet. 
 
 
Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018 - 2021 
  
Blågrønne strukturer og bedre overvannshåndtering vil bidra med mange tilleggsverdier for 
folkehelse og naturmangfold. Naturbasert overvannshåndtering gjennom infiltrasjon og åpne 
bekker i bymiljøet gir livskvalitet og bedrer den psykiske og fysiske helsen.  Forurensning som 
svevestøv og partikler fanges i vegetasjon. Bynatur gir estiske kvaliteter som fremmer aktivitet og 
opplevelse. Det samme gjelder grønnstruktur gjennom gang- og sykkelveier.  
 

Konklusjon og anbefaling 
 
Temaplan overvann med handlingsplan setter fokus på de utfordringer vi har i dag og hvordan vi 
skal tilpasse oss fremtidig klimaendring ved helhetlig håndtering av overvann i et tverrfaglig 
samarbeid mellom fagområder og aktører.  
 
Kommunaldirektøren anbefaler at temaplan overvann vedtas med de endringer som er gjort etter 
offentlig ettersyn og høring.  
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Knut A. Hernes 
  Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Marit Elveos  
 

Vedlegg 
Temaplan overvann 
Handlingsplan overvann 2022 – 2026 
Temakart avrenningslinjer (tilknyttet kommuneplanens arealdel) 
Temakart bekker og blågrønne struktur (tilknyttet kommuneplanens arealdel) 
  

 
 
Vedleggene kan lastes ned på https://bodo.kommune.no/arealplaner/dokumenter-til-politisk-
behandling/

https://bodo.kommune.no/arealplaner/dokumenter-til-politisk-behandling/
https://bodo.kommune.no/arealplaner/dokumenter-til-politisk-behandling/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal%26psig%3DAOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h%26ust%3D1573677898243158&psig=AOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h&ust=1573677898243158

	Kommunedirektørens forslag til innstilling
	Hva aktualiserer saken?
	Saksopplysninger
	Vurderinger
	Konklusjon og anbefaling
	Vedlegg

