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Oslo kommune har publisert 15 faktaark som 
omhandler forskjellige temaer om overvann på 
sine nettsider. Se faktaarkene på:
www.oslo.kommune.no/overvann.

Hvorfor har vi gjort dette?
Det blir stadig oftere styrtregn, og byen må klima
tilpasses med tanke på dette. I tillegg fortettes 
byen. Som et resultat øker overvannsmengdene 
som må håndteres. Oslo kommune jobber med 

handlingsplan for overvannshåndtering, som er 
i sluttfasen nå. Åpen og lokal overvannsdispone
ring (LOD) har blitt et krav i den nye kommune
planen (§4.2 og § 6.2). Alle nye byggesaker må ha 
løsninger på hvordan de skal håndtere dette. 

Faktaarkene er en del av handlingsplanen, og 
viser testede, anlagte og mulige tiltak. Målet er 
at utbyggere skal få ideer til hvordan de kan 
håndtere overvann, og finne det enkelt på våre 
nettsider.
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Tverretatlig prosjekt
Handlingsplanen for overvannshåndtering har 
vært et prosjekt med flere etater i Oslo kommune, 
og Bymiljøetaten og Vann og avløpsetaten har 
stått som redaktører for faktaarkene. Noen av 
faktaarkene har Oslo kommune stått for selv, 
mens eksterne konsulenter har laget andre.

Hvem har nytte av dette?
Siden det nå er krav i den nye kommuneplanen 
om å komme med løsninger til lokal overvanns
disponering ved nye utbyggingsprosjekter, vil 
utbyggere ha god nytte av de forskjellige forsla
gene som presenteres. Også de som skal rehabi
litere må følge tretrinnsstrategien: 
1. Infiltrasjon av det lille regnet
2. Tilbakeholding/fordrøyning av det større, 

og
3. Trygge flomveier ved meget store 

 nedbørhendelser.

Dette kommer det mange gode forslag til i 
faktaarkene våre.

Hva skjer fremover?
Vi har planer om å utvide faktaarksamlingen 
med minst to nye i året. 

Dette har vært etterspurt, og vi oppfordrer 
også andre kommuner til å lage faktaark på 
overvannsløsninger. Ingen av tiltakene er nye for 
verden, men mange er nye for oss i Norge. Vi 
trenger flere eksempler for å vinne erfaringer 
med anlegging, funksjon og vedlikehold/drift. 
Faktaark som oppdateres er en mulig måte å 
hjelpe hverandre i praktisk klimatilpassing av 
byer og tettsteder.


