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FORORD
Kommunen ser behovet for en overordnet overvannsstrategi for å ivareta overvann i
arealplanleggingen. Forslag til kommunedelplan for overvann er utarbeidet av en tverretatlig
prosjektgruppe bestående av Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.
Kommunedelplan for overvann skal revideres og oppdateres hvert 4. år. Planen er kommunens
overordnede strategi for arbeidet med klimatilpasset, robust og bærekraftig overvannshåndtering.
Planen skal legge føringer for mer detaljerte planer for overvann i forbindelse med arealplanlegging.
Kommunedelplan for overvann er ikke en arealplan. Planen vil være retningsgivende for juridisk
bindende arealplaner og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanens
arealdel.
Bergen kommune er ansvarlig planmyndighet.

Tabell 0: Saksgang
Vedtak

Saksnr.

Dato

Myndighet

Planprogram vedtatt lagt på høring

1078/18 2018-04-05 Byrådet

Planprogram vedtatt

35/19

Kommunedelplan for overvann vedtatt lagt på høring

1104/19 2019-04-04 Byrådet

2019-01-17 Komite for miljø
og byutvikling

Kommunedelplan for overvann vedtatt

Bergen 2019-05-28
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1 INNLEDNING

Om planen
Kommunedelplan for overvann er en tematisk kommunedelplan etter plan- og bygningsloven § 11.1,
3. ledd, og er ikke en arealplan. Planen vil være retningsgivende for kommuneplanens arealdel og
andre planer og tiltak som behandles etter plan- og bygningsloven.

Om utarbeidelsen av planen
Bergen kommune vedtok i sin planstrategi 2015-2019 å utarbeide en kommunedelplan for overvann.
Vann- og avløpsetaten tok initiativ til å utarbeide planen i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og
Bymiljøetaten. I arbeidsgruppen har det deltatt en representant fra hver etat. Disse tre har videre
trukket inn de nødvendige ressursene fra sine respektive etater etter behov. Organiseringen av
arbeidet er beskrevet i planprogrammet. Samtlige møtereferat fra prosessen finnes i BK360
(saksystemet) i mappe 18-834.
Planprogrammet ble utarbeidet høsten 2017 og lagt til høring i perioden 21. april 2018 til 5. juni
2018. Planprogrammet ble vedtatt i Komite for miljø og byutvikling den 17. Januar 2019.

Om overvann
Overvann er overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann. Overvannshåndtering har gått
fra å kun fokusere på transport av overvann til også å inneholde tema som vannkvalitet, rekreasjon
og vann som ressurs (ref. Figur 1). Det innebærer at overvannshåndtering er blitt mer tverrfaglig, og
at de gode løsningene finnes i samspillet mellom fagdisipliner som arealplanleggere, arkitekter,
landskapsarkitekter, gartnere, ingeniører, biologer og naturforvaltere. Samfunnets krav til gode
uteområder, vannkvalitet, miljø, klimatilpasning, m.m. fordrer et godt samarbeid om håndteringen av
overvann på tvers av myndighetsroller og fagdisipliner. Denne planen er en del av kommunens
arbeid med overvannshåndtering i arealplanlegging og klimatilpasning.
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Flomhåndtering
Flomhåndtering
Flomhåndtering
Flomhåndtering
Flomhåndtering
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Figur 1 Utvikling av overvannshåndtering. Tilpasset fra Whelan (1994, som vist i Fletcher m.fl.
(2015))
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2 SENTRALE FØRINGER OG KRAV
Overvann berører mange sektorer og aktører. For å samordne overvanns- og vassdragstiltak innenfor
et nedbørfelt må det samarbeides på tvers av forvaltningsnivåer, myndighets- og ansvarsområder.
Omfanget av lover, forskrifter, nasjonale-, regionale og kommunale føringer gjenspeiler de mange
aktørene som berøres av overvann- og vassdragshåndtering.

Lover og forskrifter


















Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)
Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (Vass- og avløpsanleggslova)
Lov om vegar (Veglova)
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(Sivilbeskyttelsesloven)
Lov om vassdragene (Vassdragsloven)
Lov om skogbruk (Skogbrukslova)
Lov om sikring mot naturskader (Naturskadeloven)
Lov om vassdragsreguleringer (Vassdragsreguleringsloven)
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)
Forskrift om rammer for vannforvaltning (Vannforskriften)
Forskrift om konsekvensutredning
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Tilgjengelig fra www.lovdata.no

Nasjonale føringer







NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder
NOU 2013:10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester
NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring
Klimatilpasningsmeldingen, Stortingsmelding 33.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene (på
høring, frist for uttalelser 2017-12-01)
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Regionale føringer




Klima- og miljødepartementet si godkjenning av regional plan for vassforvalting i vassregion
Regional plan for vassregion Hordaland med handlingsprogram
Tiltaksprogram for vassregion Hordaland

Kommunale føringer













Bergen kommunes planstrategi for valgperioden 2015-2019
Kommuneplanens Samfunnsdel og Arealdel med bestemmelser
Forvaltningsplan for vassdrag i Bergen
Kommunedelplan blågrønn infrastruktur i Bergen (Grøntmiljøplan 2012-2020)
Hovedplan avløp og vannmiljø
VA-norm med tilhørende Retningslinjer for overvannshåndtering
Bergen ROS 2014 – En overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
Grønn Strategi 2016 – Klima- og energihandlingsplan for Bergen
ROS-analyse 2016
Sanitærreglement for Bergen kommune med tilhørende Standard abonnementsvilkår for
vann og avløp
Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av
overvann fra avløpsanlegg i Bergen og Arna tettbebyggelse, datert 2016-10-14
Forvaltningsregler for byvassdrag

Andre føringer



Flomsonekartlegging Nesttunvassdraget
Flomsonekartlegging Apeltunvassdraget
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3 VISJON OG MÅLSETTING
3.1 Visjon
Bergen skal være:
En by med rene, vakre og frodige blågrønne korridorer langs elver, bekker og innsjøer. Et økologisk
mangfold som kan nytes og benyttes av oss, våre barn og våre barnebarn.
En by som verdsetter overvann som ressurs og forstår behovet for å beskytte vannveier fra
forurensning.
En by hvor boområder, industriområder og næringsområder har etablert blågrønn
overvannshåndtering som infiltrerer, fordrøyer og renser overvann gjennom naturbaserte løsninger
slik at våre elver og bekker har rent vann og en naturlig vannføring.
En by hvor overvann får tid og rom, og ikke fører til skade.
En by som verdsetter sine vannveier hvor vi sammen vedlikeholder vannveiene i forståelse med
oppstrøms og nedstrøms naboer.

Visjon
Overvann skal bidra til bedre
levevilkår, bærekraftig og robust
urbant samfunn og en frisk natur.

Side 11 av 82
Kommunedelplan for overvann

3.2 Målsetting
Formålet med denne kommunedelplanen er å ivareta overvannshåndteringen i arealplanlegging.
Planen skal være et verktøy for bruk i arealplanlegging og saksbehandling og gi føringer til mer
detaljerte overvannsplaner.

Målsettingen for arbeidet er at det blir lagt til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp med
nødvendig infrastruktur. Det innebærer å sikre gode og velfungerende overvannsløsninger som tar
hensyn til sikkerhet, helse, miljø og estetikk. I dette ligger det at ikke bare skal mengden overvann
håndteres slik at innbyggernes liv og helse ivaretas og skadekostnader for samfunnet forebygges,
men vi skal også utnytte vannets positive egenskaper:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ivareta vannets kretsløp
Vann skal være en ressurs for biologisk mangfold
Vann skal være et element i utforming av byrom
Vann skal være en del av blågrønne løsninger og støtte opp under økosystemtjenester
Overvann skal ikke forurense miljøet
Klimaendringer skal ikke skape overvannsproblemer

Figur 2 Vannlek i åpen fordrøyningsdam etter regnvær
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4 VERDIEN AV BLÅGRØNN INFRASTRUKTUR
Det er ikke etablert en «vedtatt» definisjon av «blågrønn infrastruktur». Begrepet favner vidt. I noen
sammenhenger benyttes det om konkrete anlegg/konstruksjoner/naturlige områder og i andre
sammenhenger om en bredere «filosofi» eller tilnærming til overvannshåndtering (ref. Figur 3). I
overvannssammenheng omfatter det åpne elver og bekker, lokal overvannshåndtering (LOH), m.m.
Men det omfatter også grøntstrukturer som parker, turveier, rekreasjonsområder, o.l.
Kommunedelplan for overvann legger til grunn følgende definisjon av blågrønn infrastruktur:

Blågrønn infrastruktur er naturbaserte områder og
anlegg som yter økosystemtjenester.

Blågrønn infrastruktur er et nettverk av naturlige og semi-naturlige områder i rurale og urbane
omgivelser, som sammen forbedrer økosystemets helse og robusthet, og bidrar til å bevare biologisk
mangfold. Blågrønn infrastruktur har betydning både for overvannshåndtering, økosystemer og som
rekreasjonsområder for befolkningen.

Litt om relaterte definisjoner:
Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur (2012-2020) definerer «blågrønn struktur» slik:
Med «den blågrønne strukturen» menes nettverket av blågrønne områder som ligger mellom og
utenfor bybebyggelsen. Dette er store og små naturområder, kulturlandskap og mer urbane områder
tilrettelagt for lek og rekreasjon, samt vassdrag og vassdragenes omgivelser.
Det europeiske miljøbyrået (2011) definerer grønn infrastruktur slik:
«Med grønn infrastruktur menes et strategisk planlagt nettverk av naturlige områder med
miljøegenskaper som yter ulike økosystemtjenester.» Eksempler på dette er områder som gir mat og
materialer, renser luft og vann, regulerer klima, demmer opp for flom, tilbyr rekreasjonsmuligheter,
etc.
I NOU’en Overvann i byer og tettsteder (2015) omtales blågrønn infrastruktur slik:
«Åpne overvannstiltak omtales derfor her som «blågrønne», som en del av den blågrønne
infrastrukturen i tettstedene.»
Grønnstruktur defineres i veileder til Plan- og bygningsloven som:
«Sammenhengende, eller tilnærmet sammenhengende vegetasjonspreget område som ligger
innenfor eller i tilknytning til byer eller tettsted».
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Helhetlig til nærming

Blågrønn infrastruktur
Grønn infrastruktur

Hovedfokus

Tre-trinns strategien

Overvannshåndtering

Kildekontroll
Lokal
overvannshåndtering

Åpne vannspeil
Infiltrasjonsareal

Teknikker/
spesifikke anleggstyper

Konsepter

Prinsipper/Strategier

Detaljeringsgrad
Figur 3 Viser hvordan begrepet «Blågrønn infrastruktur» dekker både konkrete anleggstyper (f. eks.
regnbed) og bredere konsepter og strategier. Tilpasset fra Fletcher m.fl. (2015).
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Tradisjonell overvannshåndtering

Blågrønn overvannshåndtering

Figur 4 Viser tradisjonell overvannshåndtering og blågrønn overvannshåndtering i Bergen kommune
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Uttrykket Økosystemtjenester (ØSS) handler om nytten mennesker har av økosystemer.
Økosystemtjenester beskriver godt fordelene den blågrønne tilnærmingen har på
overvannshåndteringen.
ØSS deles inn i fire kategorier definert etter den globale FN-studien Millennium Ecosystem
Assessment (MA, 2005):
Støttende tjenester: Gjenvinning av næringsstoffer, rensing av vann, flomhåndtering, habitater.
Forsynende tjenester: Matproduksjon, råmaterialer, ferskvann, energi, etc.
Regulerende tjenester: Reduksjon av CO2-utslipp, håndtering av giftstoffer, luftkvalitet, vannkvalitet.
Kulturelle tjenester: Rekreasjon, forskning, utdanning.
Eksempler på økosystemtjenester der blågrønn overvannshåndtering bidrar til er blant annet:
- biologisk mangfold
- flomdemping
- tilgang til ferskvann
- klimaregulering
- luftkvalitet
- helse
- rekreasjon
- stedsidentitet
- vannets kretsløp
Verdien av blågrønn infrastruktur i kroner og øre kan i mange tilfeller kvantifiseres. Metoder for
dette er for eksempel Benefits of Suds Tool (B£ST) og The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB). Metodene utforskers i EU-forskningsprosjektet Blue Green Infrastructures through Social
Innovation (BEGIN) som Bergen kommune er en del av. Eksempler på slike økonomiske
sammenhenger er for eksempel:
Luftkvalitet
Etablering av blågrønn
infrastruktur
(Trær, grønnetak, etc.)

Partikkel
filtrering

Opptak av
forurensing
som NO2 og
S02

Forbedret
luftkvalitet

Reduserte
helsekostnader

Mer attraktive
byrom

Mer aktivitet
utendørs

Økt fysisk
aktivitet

Reduserte
helsekostnader

Lavere
flomtopper

Redusert oversvømmelses
frekvens

Redusert
skadeomfang

Reduserte
flomkostnader

Mindre
overvann i
avløpssystemet

Mindre
pumping,
rensing, og
overløpsutslipp

Lavere
miljøbelastning

Reduserte
miljøkostnader

Rekreasjon
Etablering av blågrønn
infrastruktur

Flomdemping
Etablering av blågrønn
infrastruktur

Vannkvalitet
Etablering av blågrønn
infrastruktur

Figur 5 Sammenheng mellom blågrønn infrastruktur og kostnader (Horton, 2016)
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5 UTFORDRINGER KNYTTET TIL OVERVANN OG
VASSDRAG
Klimaendringer er en åpenbar utfordring for eksisterende overvannssystemer. Når det kommer til
arealplanlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre overvannshåndteringen støter man imidlertid
på langt flere utfordringer. Dette kapitlet omhandler disse utfordringene.

5.1 Fortetting
Bergen kommune står overfor en befolkningsvekst. Statistisk Sentral Byrås (Q2, 2018) viser en
prognose på 30 000 flere innbyggere frem mot 2040. Kommuneplanens samfunnsdel angir at
utbygging skal skje slik at transportbehovet ikke øker. Det innebærer fortetting innenfor eksisterende
byområder og i tilknytning til knutepunkt. Det gir et press på arealbruken og krever god kompetanse,
koordineringsevne, økonomisk fundament og handlekraft for å ivareta overvannshåndteringen
innenfor en tettere by. Figur 6 viser hvordan andel tette flater påvirkes av endret arealbruk. Endret
arealbruk kan føre til 4-5 ganger så høy avrenning (400-500% økning). Sammenlignet med
klimaendringer (potensiell økning i nedbør på 10-50%), har arealbruken en vesentlig påvirkning på
avrenningsforholdene.
Høy permeabilitet
Lav urbaniseringsgrad

Fjellområde
20-50 % avrenning

Lav permeabilitet
Høy urbaniseringsgrad

Dyrket mark, plen
30-50 % avrenning

Grusveier, grusplasser
50-80 % avrenning

Tak og asfalt
85-95 % avrenning

Figur 6 Avrenning fra ulike arealtyper

Ved utbygging i utmark vil hydrologien og avrenningssituasjonen bli endret vesentlig (ref. Figur 7)
dersom det ikke tas spesielle hensyn til overvann i arealplanleggingen. Ved fortetting i allerede
utbygde områder har man muligheten til å gi overvannet tid og rom slik at man får etablert robuste
løsninger som ivaretar det (urban)hydrologiske kretsløpet.
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5.2 Klimaendringer
Nedbør
Nasjonale klimaframskrivninger viser at det må forventes betydelig endring i klima frem mot år 2100.
Generelt ventes det mer nedbør, både i intensitet (nedbør per tidsenhet) og i mengde (total antall
mm). Figur 7 viser i prinsippet hvilken effekt klimaendringene har på avrenningen.

Kapasitet i avløpssystemet

Figur 7 Sammenheng mellom urbanisering, klimaendringer og avrenning

Det er verdt å merke seg hvor stor endringen fra naturlig avrenning til urbanisering er i forhold til
klimaendringene. Dette understreker behovet for å integrere overvann i arealplanleggingen.
Differansen mellom kapasitet i avløpssystemet og avrenningen fra urbaniseringen kan føre til
oversvømmelse, hvis det ikke er satt av tilstrekkelig areal og/eller tilrettelagt med flomveier på
terrenget til å håndtere flomvannet.
Klimaendringene vil øke avrenningen og således øke vannmengdene som må håndteres på terreng
eller i fordrøyningsmagasin.
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Normalt tar man hensyn til klimaendringene i dimensjoneringen av overvannssystemer ved å
multiplisere nedbøren med en klimafaktor. Det finnes en rekke metoder for å beregne klimafaktoren
(Cowi, 2014). En rekke virksomheter gir anbefalinger/krav til klimafaktor (Norsk vann, Norges
vassdrags- og energidirektorat, Statens Vegvesen, Bane Nor, norske kommuner). Anbefalingene
varierer mellom 10 % og 50 %. Klimaprofil Hordaland anbefaler å benytte 40 % påslag på regnskyll
med varighet mindre enn 3 timer. Klimaframskrivninger, metoder for beregning av klimafaktor og
datagrunnlag er i kontinuerlig utvikling. Det skal til enhver tid benyttes best tilgjengelig kunnskap ved
planlegging og dimensjonering av overvannsystemer.

5.3 Myr og våtmark
Våtmark finnes der jordsmonnet er mettet av vann, enten på grunn av et høyt grunnvannsspeil eller
der det er naturlige kilder. Myr dannes der fordampingen av vann er mindre enn tilførsel fra nedbør
eller tilsig av grunnvann. Myr og våtmark er viktig for økosystemer og flomdemping. Det må tas
særlig hensyn til myrer og annen våtmark som har en vannregulerende effekt og som bidrar til å
bremse hastigheten av flomvann (NOU, 2013). En utfordring er drenering og nedbygging av myr og
våtmark slik at evnen til å holde på vannet reduseres. Kravet ved utbygging er at fremtidig avrenning
ikke skal økes. Det kravet er erfaringsmessig vanskelig å overholde i de tilfellene der man bygger ned
arealer som naturlig demper avrenningen. Myr og våtmarker ligger ofte i lavbrekk og områder med
naturlig tilsig. Dette, kombinert med høy grunnvannstand, gjør det vanskelig å etablere
flomdempende tiltak som skal erstatte myrens effekt på flomdemping. Myr og våtmark skal i størst
mulig grad bevares (§18, KPA 2018).

Side 19 av 82
Kommunedelplan for overvann

5.4 Andre utfordringer

Prioriteringer og avveininger mellom ulike interesser innenfor et areal
Å sikre en helhetlig overvannshåndtering innebærer prioritering og avveiing mellom flere gode
målsettinger. Det kan legges til rette for kontakt og nærhet med overvann for å skape et levende
bymiljø og et estetisk byrom. Øke flomsikkerheten ved å bygge dype kanaler med stor avstand til
vannspeilet. Eller å avsette areal til grøntanlegg eller øke fortettingen.
Det er utfordrende å finne løsninger som oppfyller alle mål, og man må dermed prioritere mellom
ulike mål og grad av måloppnåelse.

Avveiinger over tid
Overvannsanlegg dimensjoneres for en levetid på minimum 100 år. For en del eksisterende anlegg
(kulverter, tuneller, flomveier) vil levetiden være enda lenger. Ved etablering, utvidelse av kapasitet
og gjenåpning er levetid en viktig faktor. Skal det etableres nå (pga. manglende mulighet eller store
utfordringer ved senere etablering), vente til behovet faktisk er der eller skal man etablere løsninger
samtidig med annen infrastruktur? Med bakgrunn i forventede klimaendringer er det en fordel å
sikre fremtidig behov, ved å regulere inn hensynssoner, gjøre utredninger eller avsette konkret areal.

Avveiinger i rom
Overvannshåndtering krever areal. Flomsoner og flomveier kan innebære at omkringliggende terreng
og/eller bygninger må erosjonssikres, må bygges for å tåle en viss vannstand eller andre
kostnadsdrivende tiltak. Båndlegging av areal til rekreasjon, grøntområder og infrastruktur for
overvann kan utfordre målsettingen om høy grad av byfortetting i sentrumsområdene. Prioritering
mellom områder og arealbruk er en utfordring.

Avveiing mellom økosystemtjenester
Det kan være flere økosystemtjenester som krever ulike løsninger. Eksempler på dette kan være
avveiing mellom areal til grøntstruktur og habitat for ulike dyrearter og areal til frie vannspeil og
vannrensing.

Avveiinger mellom målsettinger
Det er mange aktører som er involvert i byplanlegging og dermed i overvannsplanlegging. Eksempler
er utbyggere, kommunale etater og statlige aktører. De ulike aktørene kan ha ulike målsettinger og
behov. Krav til gjennomgående kantsteinhøyde for å etablere en flomvei som kan komme i konflikt
med krav til universell utforming. Ønske om høy utnyttelse av arealene med tanke på bygninger og
gangbare arealer, kan være i konflikt med areal for håndtering av overvann, avhengig av hvor stor
flom (gjentaksintervall) man ønsker eller har krav om å håndtere.
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Avveiinger mellom lovkrav, målsettinger og ressursbruk
I plan- og bygningsloven §3-1 bokstav h) stilles det krav om at at planer skal «fremme
samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur,
materielle verdier mv.» Med økt ressursbruk kan man for eksempel oppnå attraktive blågrønne
byrom, ytterligere flomsikring utover lovens minstekrav, o.l. Avveiing av ressursbruk mellom
minstekrav og målsettinger må gjøres «fra sak til sak.»

Prioritering og avveiingen mellom ulike interesser som påvirker overvannshåndteringen skal, med
bakgrunn i overordnede føringer, gjøres i reguleringsplaner.

Koordinering og kompetanse
Erfaringen med VA-rammeplaner de siste 10 år er at koordinering og riktig kompetanser hos de
involverte er en utfordring. I tillegg til at det er mange aktører som er involvert i arealplanlegging og
dermed påvirker hvordan overvann håndteres.
1. Koordinering, informering og skape forståelse for behovet for planlegging og utredning av
overvann tidlig i arealplaner. Samt formidling og oppfølging av konkrete krav til
overvannsplanlegging i arealplaner.
2. Kompetanse på overvannsplanlegging. Det gjelder både de som er direkte involverte i
overvannsplanlegging og at de som påvirkes/påvirker overvannshåndteringen har forståelse
for problemstillingene.

Flere eiere
Ingen eier vannet, men vannveien kan ha mange eiere. Vannveier strekker seg gjennom store
nedbørsfelt og dermed krysser de arealene til flere grunneiere. Delstrekninger langs en vannvei
(kulvert, stikkrenner, overvannsrør, bekker, etc.) kan ha ulike eiere selv om de tilhører den samme
«vannstrengen» gjennom et nedbørsfelt. Dette kan gjøre det utfordrende å samordne tiltak i et
vassdrag.

Skogdrift
Skog reduserer faren for naturskader som ras, skred og skader pga. ekstremnedbør. Skog har også
regulerende funksjoner tilknyttet vann- og luftkvalitet. Effekten av snauhogst og ulike typer skog sin
påvirkning på avrenning/flomdemping er lite utforsket. Det er imidlertid godt dokumentert at skog
generelt demper avrenningen. Snauhogst av store skogsflater oppstrøms i nedbørsfelt med
lavereliggende bebyggelse kan øke risikoen for flom og ras.

Side 21 av 82
Kommunedelplan for overvann

Landbruk
En fungerende drenering er en forutsetning for effektiv bruk av landbruksarealer. Landbruksarealene
dreneres ved hjelp av åpne grøfter og dreneringsrør. Avrenningen fra landbruksarealer kan inneholde
mye næringsstoffer slik at vassdrag/vannforekomster overgjødsles (eutrofierer). Ekskrementer fra
dyrehold kan øke bakterieinnholdet i overvannet slik at vannkvaliteten forringes. Dette vil være en
utfordring i nedbørfelt til vannkilder og badeplasser.

5.5 Samarbeid
Summen av utfordringer omtalt i dette avsnittet understreker behovet for samarbeid. Og ofte
innebærer gode løsninger at et areal fyller mer enn et behov. For å løse utfordringene kreves det
samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, fagdisipliner og mellom private og offentlige aktører. God
overvannshåndtering krever samarbeid i de enkelte prosjekt/tiltak og i overordnet planlegging.
Integrering av overvannshåndtering på et tidlig tidspunkt i arealplanleggingen vil være viktig for å få
dette til.
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6 SEKTORANSVAR FOR OVERVANN
6.1 Kommunens ansvar
Kommunen har sektoransvar for overvann i arealplaner. I dette ligger det at kommunen i arealplaner
har ansvar for å:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

koordinere arbeid med håndtering av overvann
sikre helhet i overvannssystemene og forvaltning av overvann
veilede og informere alle som er involvert i overvann
pålegge private anleggseiere/grunneiere tiltak der det er hensiktsmessig
drift av kommunale overvannslanlegg
utarbeide overordnede planer

Figur 8 viser mange av aktørene med interesser og ansvar i overvannshåndteringen. Ulike typer
overvannsproblemstillinger berører aktørene i ulik grad. Dette delkapittelet beskriver kommunens
rolle.

Norges vassdragsog energidirektorat

Plan- og
bygningsetaten

Prosjekterende/
planleggere

Vann- og
avløpsetaten

Bymiljøetaten

Fylkesmannen
Interesseorganisasjoner

Statens Vegvesen

Grunneiere
Utbyggere

Figur 8 Noen av aktørene innen overvannshåndtering, figuren er ikke uttømmende, kommunikasjon
går på kryss og tvers, og det er ingen enkeltaktør som er involvert i enhver overvannssak og har det
helhetlige ansvaret.
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Koordinere
Flere myndigheter forvalter regelverk og er ansvarlig for rammebetingelsene som gjelder for
kommunens håndtering av overvann. I tillegg vil ulike kommunale virksomheter/etater ha ansvar for
ulike sider ved håndtering av overvann. Med utviklingen av overvannshåndteringen (kap. 1) også
antall involverte i overvannsplanleggingen. Private aktører står for en betydelig del av
arealplanleggingen og etableringen av overvannsinfrastruktur. Det er derfor behov for en
koordinering av aktørene og et felles kontaktpunkt. Kommunen har ansvar for å koordinere arbeidet.
Dette gjøres ved å:
1. utarbeide av overordnede overvannsplaner
2. skaffe til veie, organisere og gjøre tilgjengelig relevant informasjon
3. kontrollere at krav er ivaretatt i arealplanlegging, regulering og utførelse
For å sikre en helhetlig forvaltning er det nødvendig med et felles kommunalt kontaktpunkt med et
overordnet (sektor)ansvar for overvann. Vann- og avløpsetaten skal ivareta Bergen kommune sitt
sektoransvar for overvann ved å:
1. utarbeide og rullere Kommunedelplan for overvann
2. sørge for at det utarbeides VA-rammeplan for områdereguleringsplaner
3. oppdatere tilgjengelig informasjon på
https://kart.bergen.kommune.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=04ae4415f33c4
31e9810327c18a263a1
4. gi uttalelse til reguleringsplaner gjennom uttalelse til VA-rammeplaner

Sikre helhet
Overvann er en del av det hydrologiske kretsløpet. Det hydrologiske kretsløpet er grunnlaget for liv
på jorden. Forringer man et av stegene i kretsløpet forringer man også økosystemet. Det er derfor
viktig å ivareta helheten i håndtering av overvann. Det innebærer at overvannshåndtering må
planlegges for hele nedbørfelt og resipienten må være med i vurderingen. Dette sikres ved at
detaljerte overvannsplaner er forankret i overordnede planer. Der hvor overordnede planer ikke
eksisterer, er mangelfulle eller ikke oppdaterte vil det være krav til overordnet planlegging også i
detaljerte overvannsplaner. I noen områder vil det være aktuelt med krav om «felles planlegging»
etter pbl §11-8e. Kommunen vil føre tilsyn med at en helhetlig overvannsplanlegging er sikret i
(areal)planer.
Plan- og bygningsloven §4-3 angir at planmyndigheten skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Område med fare, risiko eller sårbarhet
skal avmerkes i reguleringsplanen som hensynssone.
For å sikre helhet kan kommunen stille krav til bestemte løsninger for å føre overvann igjennom et
planområde.
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Veilede og informere
Kommunen skal kunne veilede kommunens egne virksomheter, arealplanleggere, utbyggere,
byggherrer og andre i deres arbeid med overvann. Kommunen skal gjøre tilgjengelig informasjon som
er nødvendig for at planleggere kan utarbeide gode overvannsplaner. For å sikre fremdriftsrettet
veiledning og informasjon skal kommunen delta i og informere fra forskning og utvikling innen
overvann.

Pålegge tiltak på private anlegg
En betydelig del av ansvaret for overvannshåndtering vil ligge på grunneiere og anleggseiere. I et
vassdrag kan det være mange eiere av overvannsanlegg langs den samme bekken. Summen av
mange små arealer (tette flater) har betydning for avrenningen fra et større område. Noen steder er
private overvannsanlegg tilkoblet kommunale avløpsanlegg. Der hvor private overvannsanlegg
skaper utfordringer for kommunale anlegg, vil det være aktuelt å pålegge tiltak. Slike tiltak kan være
frakobling av overvann fra kommunale avløpsanlegg eller samordnet planlegging med oppstrøms og
nedstrøms grunneiere.

Drift av kommunale overvannsanlegg
Kommunen drifter overvannsanlegg gjennom Bergen vann (Vann- og avløpsetatens overvannsanlegg)
og Bymiljøetaten (grøntanlegg, kommunale veier, stikkrenner, sandfang, etc.). Drift av kommunale
anlegg sørger for å:
1. å holde stikkrenner, bekkeinntak og rør åpne slik at de har tilstrekkelig kapasitet ved
nedbørshendelser
2. vedlikeholde kommunale renseinnretninger (bassenger, sandfang, etc.) slik at resipientene
holder god vannkvalitet
3. vedlikeholde grøntanlegg slik at overvann bidrar til gode rekreasjonsmuligheter for
befolkningen
Økt bruk av blågrønne overvannsløsninger gir økt ressursbehov til vedlikehold av grøntanlegg. Videre
vil økte krav og forventninger til vannkvalitet (f. eks. bynær badevannskvalitet) gi behov for økt
innsats til rensing av overvann, separering av avløp fellessystemer og oppfølging av drift og
vedlikehold av renseinnretninger for overvann.
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Utarbeide overordnede planer
Kommunen utarbeider overordnede planer hvor overvann er en del av planen. Planene gir føringer,
prioriteringer og krav til håndtering av overvann. Planer på dette nivået er kommuneplaner,
kommunedelplaner og temaplaner. Tema som håndteres i planene er f. eks. flomsoner, flomveier,
vannkvalitet, vassdrag, grøntdrag, m.m. Eksempler på slike planer er:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kommuneplanens arealdel (Plan- og bygningsetaten)
Risiko- og sårbarhets analyse (ROS) (Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap)
Kommunedelplan for overvann (denne planen). (Vann- og avløpsetaten)
Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur (Bymiljøetaten)
Hovedplan for avløp og vannmiljø (Vann- og avløpsetaten)
Forvaltningsplan for vassdrag (Bymiljøetaten)
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6.2 Andre
En rekke andre aktører har ansvar for overvann, enten i kraft av myndighet/lovverk eller som
utbygger, grunneier eller anleggseier

Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor temaene flom- og
skredfare, samt allmenne interesser i vassdrag og grunnvann. NVE har myndighet til å fremme
innsigelse til planforslag hvis det er konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser
knyttet til ett eller flere av disse temaene, eller av andre grunner er av vesentlig betydning for NVEs
saksområder. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til kommuneplaner og
områdereguleringsplaner, samt reguleringsplaner der kommunen ber om faglig bistand til konkrete
problemstillinger.
NVE har utarbeidet veilederen «Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder
i arealplanlegging» (2017) som gir en god oversikt over hva som er grunnlag for innsigelse og hvilke
krav som settes til planleggingen.

Fylkesmannen
Fylkesmannen er regional myndighet for en rekke type utslipp, samt gir veiledning og fører tilsyn der
kommunen er forurensningsmyndighet. Forurensningsloven §2 punkt 2 angir at
forurensningsmyndighetene skal samordne sin virksomhet med planmyndighetene slik at
planlovgivningen sammen med forurensningsloven brukes for å unngå og begrense forurensning og
avfallsproblemer. Fylkesmannen samler kunnskap om vannets tilstand og gir vurdering av
miljøtilstanden, overvåker og kartlegger problemer og fungerer som miljøfaglig rådgiver for andre
involverte myndigheter.

Utbygger/tiltakshaver
Mange reguleringsplaner utarbeides av private aktører. I reguleringsplanen avsettes areal til bygg,
flomveier og overvannshåndtering, og andre behov. Utarbeiding av reguleringsplaner skal skje etter
gjeldende lover, forskrifter og overordnede planer.

Grunneier
Grunneier har ansvar for å håndtere overvannet på sin tomt slik at det ikke er til ulempe for arealene
nedstrøms. I mange tilfeller løses dette med et overvannsanlegg som kun håndterer overvann fra
egen tomt, slik som fordrøyningsmagasiner, grønne tak og infiltrasjonsløsninger. I andre tilfeller kan
det innebære ansvar for en delstrekning av et lengre bekkeløp som krysser over egen tomt.
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Vegeier
Veier er ofte av stor betydning for overvannshåndteringen:
-

Avrenning fra veier kan gi forurenset vann (avhengig av trafikkbelastningen).
Veier fungerer som flomveier ved kraftige nedbørshendelser.
Veier avskjærer elver og bekker og overvann føres i kulverter og stikkrenner under vegen.
Slike kryssinger kan være flaskehalser i et overvannsystem og krever tilsyn og vedlikehold.
Hovedveier som er sentrale for overordnet fremkommelighet bør ikke fungere som
flomveier.
Vegeiers overvannsnett er etablert og dimensjonert for å håndtere vegvann, og er å regne
som anlegg tilknyttet vegeiendommene og ikke offentligheten generelt.

Veieier er ansvarlig for sine overvannsanlegg, både når det gjelder vannkvalitet og kapasitet.
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7 OVERORDNET STRATEGIER FOR OVERVANN
Strategien er utarbeidet for å oppnå målsettingen beskrevet i kapittel 3.2. Strategiene skal sikre gode
og velfungerende overvannsløsninger som tar hensyn til sikkerhet, miljø og estetikk. Strategier og
målsettinger legger føringer for valg av overvannsløsninger.
Overvannsplanlegging må samordnes med arealplanlegging. Det vil si at prinsipper eller løsninger for
håndtering av overvann skal vurderes og fastsettes i arealplaner (kommuneplan/ kommunedelplan/
reguleringsplan). Dette skal ivaretas ved utarbeidelse av egne planer for overvannshåndtering (VArammeplaner, prinsipp-planer for overvannshåndtering). I noen tilfeller kan det være aktuelt med
overvannsplaner som omhandler spesifikke tema som drensplaner og flomplaner. Samordningsmuligheter mellom overvannshåndtering og grønnstruktur, vegplaner o.l. skal søkes utnyttet.

Overvannshåndteringen skal samordnes1 med
eksisterende og planlagt arealbruk.
1
0F0 F

7.1 Retningslinjer og prinsipper
Til grunn for planleggingen ligger statlige planretningslinjer. Følgende er et utdrag fra:
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
«Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting eller transformasjon, skal det
vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode
helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med betydning for
klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til
behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig
overvannshåndtering.»
«Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende
våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.)
bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte
løsninger er valgt bort.»

1

Samordne: verb, koordinere til en helhet, slik at det oppstår overensstemmelse. Det norske akademis ordbok
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Følgende overordnede prinsipper detaljerer kravene til overvannshåndtering:
























Overvannsplanlegging skal alltid utføres nedbørfeltvis og dekke hele planområdet.
Ved utbygging av nye områder og ved fortettingsprosjekter må overvannshåndteringen
planlegges og utføres på en slik måte at overvannet ikke gir skader eller ulemper på
oppstrøms og nedstrøms områder (herunder økonomiske ulemper ved fremtidige tiltak).
Overvannssystemet skal avlede nedbør (regnvann og snø) på en sikker, miljøtilpasset og
kostnadseffektiv måte slik at innbyggernes helse, sikkerhet og økonomiske interesser
ivaretas.
Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, utslipp til
resipient, eller på annen måte utnyttet som ressurs slik at vannets kretsløp opprettholdes og
naturens selvrensningsevne utnyttes.
Tilførsel av overvann til offentlig avløpsnettet skal minimaliseres.
Tiltak som medfører økt overflateavrenning og økt vanntilførsel til vassdrag skal være
spesielt godkjent etter søknad.
Åpne flomveier skal angis på kart. Nye tiltak må heller ikke hindre vannets flomveier.
Fremtidige klimaendringer skal hensynstas.
Tiltak bør settes inn ved forurensningskilden (redusere forurensningsproduksjon gjennom
riktige materialvalg for bygninger, godt gaterenhold.).
Prinsipper for overvannshåndtering skal fastsettes i arealplan (f. eks. reguleringsplan).
Den naturlige vannbalansen skal søkes opprettholdt innenfor planområdet.
Vannet skal gjøres mer synlig og tilgjengelig i bebygde områder/byområder.
Åpne blågrønne løsninger skal prioriteres.
Eksisterende bekkelukkinger skal vurderes gjenåpnet.
Overvann skal ikke påvirke vannkvaliteten i resipienten negativt.
Forurenset og ikke-forurenset overvann bør holdes adskilt.
Overvannshåndtering skal om mulig og hensiktsmessig løses slik at arealet også kan brukes til
lek, rekreasjon og parkmessig innslag i bebygde områder.
Når ledningsnettet blir overbelastet, tiltettet eller ødelagt, skal det finnes et
avrenningssystem på overflaten hvor overvannet kan ledes bort uten å gjøre skade.
Veieier skal involveres tidlig der hvor veier planlegges som flomveier.
Hovedveier som er sentrale for overordnet fremkommelighet bør ikke fungere som
flomveier.

Løsninger hvor det avvikes fra ovenstående skal begrunnes spesielt.
Prinsippene er ytterligere detaljert i «Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune.»
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7.2 Tretrinnsstrategien
«Tretrinnsstrategien» som beskrevet i Norsk vann rapport 162|2008 «Veiledning i klimatilpasset
overvannshåndtering» følges ved planlegging, prosjektering og bygging. Denne har vært gjeldende i
Bergen kommune siden innføring av Retningslinjer for overvannshåndtering i 2005.

Figur 9 Tretrinnsstrategien (figur av Dr. ing. Kim H. Paus, etter tretrinnsstrategien Norsk Vann rapport
162 | 2008 Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering)
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1. Infiltrasjon (trinn 1)
Trinn 1, infiltrasjon, bidrar til å opprettholde den naturlige vannbalansen. Infiltrasjonsløsninger vil
ofte være egnet til å håndtere forurensning nærmest mulig kilden ved at suspendert stoff (partikler)
holdes igjen i jord/filtermediet, sedimenterer i basseng og/eller at forurensning brytes ned av
biologiske prosesser. Naturbaserte infiltrasjonsløsninger egner seg godt i et blågrønt bybilde da de
kan være estetisk tiltalende. Trinn 1 oppfyller flere av visjonene for overvannshåndtering ved at
infiltrasjon av overvann bidrar til økosystemtjenester. Trinn 1 krever areal, og det er derfor spesielt
viktig at avsetting av areal til infiltrasjon kommer tidlig inn i arealplanleggingen. Arealformål
Blå/grønnstruktur og Overvannstiltak (iht. kart og planforskriften) kan benyttes i kommuneplaner og i
reguleringsplaner, og arealformål infiltrasjon/fordrøyning/avledning kan benyttes i reguleringsplaner.
Vannressursloven §7 hjemler krav om at trinn 1 (infiltrasjon) i 3-trinns strategien skal følges:
Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan få avløp
gjennom infiltrasjon i grunnen. Vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om tiltak som vil gi bedre
infiltrasjon i grunnen, dersom dette kan gjennomføres uten urimelige kostnader.
Byggteknisk forskrift (TEK17) §15-8 første trinn detaljerer dette videre:
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å
sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.

Eksempler på infiltrasjon- og perkolasjonsløsninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regnbed
Infiltrasjonsgrøfter
Swales
Perkolasjonsmagasin
Våtmarker
Åpne dammer
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2. Fordrøyning (trinn 2)
Når infiltrasjonen ikke «tar unna» alt vannet vil det være behov for å fordrøye overvann og slippe det
kontrollert videre. Fordrøyning kan utføres som åpne løsninger som våtmarker, bassenger og
oversvømmelsesområder eller tette nedgravede magasin. Åpne bassenger kan være normalt tørre
eller normalt våte (permanent vannspeil). Innsjøer (f. eks. Solheimvannet, Tveitevannet, etc.)
fungerer som store åpne fordrøyningsmagasiner samtidig som de er en del av grøntanleggene.
Bevaring av eksisterende innsjøer er nødvendig for å opprettholde en god overvannshåndtering.
Det må settes av areal til fordrøyningsløsninger. Arealer til fordrøyning skal reguleres inn som formål
eller hensynssoner i reguleringsplan. Det er spesielt viktig der hvor det etableres åpne
fordrøyningsløsninger (flomsoner) som normalt er tørre. For arealformål, se under trinn 1,
infiltrasjon. Som hensynssone kan Faresone flomfare eller hensyn grønnstruktur eller naturmiljø
benyttes.
Fordrøyningsmagasiner skal dimensjoneres for et gjentaksintervall basert på risikovurderinger, men
dog ikke lavere gjentaksintervall enn gjeldende minimumskrav (ref. VA-normen).
Et gjentaksintervall (returperiode) angir hvor ofte man i gjennomsnitt vil oppleve en viss
nedbørshendelse. Sagt på en annen måte vil det f.eks. for et gjentaksintervall på 10 år være 1/10 (10
%) sannsynlighet for oversvømmelse i løpet av et år. Sannsynlighet for at det skjer minst en
oversvømmelse i løpet av en periode på X år gitt et (dimensjonerende) gjentaksintervall på Y år er
vist i Tabell 1.
Tabell 1 Sannsynlighet for oversvømmelse 1 eller flere ganger i løpet av levetiden avhengig av
gjentaksintervall anlegget er dimensjonert for
Gjentaksintervall (Y år) →
Levetid (X år) ↓
10
20
50
100
200
500
1000

10

20

50

100

200

500

1000

65 %
88 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %

40 %
64 %
92 %
99 %
100 %
100 %
100 %

18 %
33 %
64 %
87 %
98 %
100 %
100 %

10 %
18 %
39 %
63 %
87 %
99 %
100 %

5%
10 %
22 %
39 %
63 %
92 %
99 %

2%
4%
10 %
18 %
33 %
63 %
86 %

1%
2%
5%
10 %
18 %
39 %
63 %

Av Tabell 1 ser man at hvis man dimensjonerer en ledning/fordrøyningsmagasin med en levetid på
100 år for et gjentaksintervall på 20 år, så er det 99 % sannsynlighet for at kapasiteten blir
overskredet i løpet av levetiden. Det understreker behovet for at det tilrettelegges for at
fordrøyningsanlegg kan oversvømmes uten å gjøre skade på omgivelsene.
I veiledningen til Byggteknisk forskrift (TEK17) §15-8 tredje ledd står det «Det vil ofte være nødvendig
med fordrøyning der det ikke er tilstrekkelig kapasitet i vassdrag eller ledningssystem.»
I fjerde ledd heter det
«Infiltrasjon og fordrøyning er å foretrekke ut fra miljøhensyn og avløpsnettets begrensninger til å ta
imot store nedbørsmengder.»
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3. Flomveier (trinn 3)
Når ledningsnettet blir overbelastet, tiltettet eller ødelagt, skal det finnes et avrenningssystem på
overflaten hvor overvannet kan ledes bort uten å gjøre skade. En flomvei er lavpunkt/strekning i
terrenget eller bebygde områder hvor vannet kan avledes ved flom. Flomveier kan være eksisterende
bekker, veier/gater og grøfter. Videre brukes ofte ordet «avrenningslinjer» ved GIS-analyse av
avrenningsforhold. Avrenningslinjer er linjer hvor senterlinjen for vannveien går. Disse sier ikke noe
om utstrekningen, dvs. hvor bred flomveien vil være.

Flomveier skal håndtere de store nedbørshendelsene uten å gi materielle skader eller føre til fare for
liv og helse. Selv med et godt utbygd system av fordrøyningsløsninger (trinn 2) vil vannmengdene ut
av nedbørsfeltene øke (Figur 10). Dette har to årsaker: (1) Fordrøyningsløsninger dimensjoneres
vanligvis ikke for flomstørrelser større enn 20-50 års gjentaksintervall. (2) Fordrøyningsløsninger gir
en lengere varighet av opprinnelig flomtopp (se Figur 10), slik at summen av delfelt totalt sett gir en
økt avrenning. Derfor er det nødvendig å legge til grunn «fulle» fordrøyningsmagasin ved
dimensjonering av flomveier. Flomveier skal være robuste og ha en tilstrekkelig sikkerhetsmargin.

Vannføring

Figur 10 viser hvordan økt avrenning og bruk av fordrøyningsmagasiner påvirker den samlede
avrenningen fra større felt.

Tid
Figur 10 Sammenheng mellom avrenning før utbygging og etter utbygging med
fordrøyningsløsninger (basert på Woods, m.fl. 2015 (The SUDS manual))
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Byggteknisk forskrift (TEK17) §15-8 annet ledd skriver:
Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre
ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

Veiledningen til TEK17 angir følgende preaksepterte ytelse:
«Når tilrenningen er større enn det anleggets sluk og overvannledninger er dimensjonert for, eller der
ledningssystemet tilstoppes eller ødelegges, må det overskytende vannet ledes bort via planlagte
flomveier og med minst mulig skade eller ulempe for miljøet og omgivelsene.»
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7.3 Separeringsstrategien

Overvann skal separeres fra fellessystemene for avløp der det er hensiktsmessig. Dette er en kostbar
investering. Hensikten med separering er:
1. Unngå forurensning via overløpsutslipp gjennom overbelastning av avløp fellessystemer.
2. Unngå tilbakeslag/oppstuving (med påfølgende oversvømmelse) i fellessystemer.
3. Unngå overbelastning og/eller driftsutfordringer ved avløpsrenseanleggene.
Ulike områder vil ha ulik nytte av separering. Årsaken er ulik kapasitet i avløp fellessystemene, grad
av overløpsutslipp, tilstanden til vannforekomster i nedbørsfeltet og mengde overvann som tilføres
eksisterende avløp fellessystem. Videre vil kostnadene for separering variere ut fra ledningenes
beliggenhet fordi gravekostnader avhenger av i hvilken grad tilstøtende infrastruktur og
bygningsmasse berøres (veier, kabler, fjernvarme, tele, hus, garasjer, osv.).
Prinsipp for separering må derfor vurderes i hver enkelt plan. I hovedsak finnes det to alternativer
ved separering:
A. Etablere tradisjonelt 2-rørs separatsystem (1 overvannsrør og 1 spillvannsrør).
B. Etablere 1-rørs separatsystem (1 spillvannsrør og infiltrasjon/Lokal overvannshåndtering).
Begge alternativene krever at det eksisterer/etableres flomveier på terreng.
Ved alternativ A har man 3 muligheter. 1) Kun etablere kommunalt separatsystem, 2) etablere
kommunalt separatsystem samt stikkledninger frem til privat tomtegrense og 3) etablere kommunalt
separatsystem samt separere helt frem til private bygg. Alternativ 1 her vil gi en begrenset effekt,
alternativ 2 vil være å legge til rette for at private kan separere sitt avløpssystem og alternativ 3 vil
være en 100% separering.
Alternativ B vil innebære at private grunneiere må frakoble takvann og overflatevann fra det
kommunale systemet. Overvann må da håndteres ved hjelp av lokal overvannshåndtering, som i
praksis innebærer regnbed, swales, infiltrasjonsgrøfter, o.l.
Hvilket alternativ man bør velge avhenger av kostnad/nytte, stedlige forhold og i hvilken grad man
velger å pålegge private å utbedre sine anlegg og i hvilken grad man (kan) velger å benytte VAgebyret til å gjøre tiltak på private anlegg. Kostnad/nytte av separering avhenger sterkt av stedlige
forhold.
Følgende prinsipp for separering legges til grunn:
1. Når det etter kommunens skjønn er nødvendig å avlaste offentlig avløpsanlegg, kan
kommunen pålegge eier av tilknyttet eiendom å koble overvann fra offentlig avløpsledning.
2. Ved planlegging av sanering- og fornyingsprosjekter for vann- og avløp skal omfang og
alternativ for separering vurderes i hvert enkelt prosjekt ut fra kostnad/nytte.
3. Man skal tilstrebe å separere overvann fra avløpsledningene ved å etablere 1-rørs
separatsystem med lokal overvannshåndtering.
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7.4 Forurenset overvann
Om forurenset overvann
Spredning av forurensning med overvann skjer hovedsakelig på to måter.
1) Avrenning fra forurensede overflater, slik som trafikkerte veier, industriområder, etc.
2) Overbelastning av avløp fellesledninger og renseanlegg slik at avløp avlastes via overløp til
resipient. Et av målene for denne planen (ref. kap. 3.2.) er at overvannet ikke skal forurense miljøet. I
dette ligger det at overvann som tilføres vannforekomster skal oppnå vannforskriftens mål om «god
kjemisk og økologisk tilstand» og at dagens tilstand ikke skal forringes. Oversikt over
vannforekomster og vannkvalitet finner man på vann-nett.no.
For å oppnå «god kjemisk og økologisk tilstand» må man redusere overløpsutslipp samt rense
overvann som renner av forurensede overflater ved å:
1. Redusere overløpsutslipp ved å separere ledningsnettet utføres av VA-etaten.
2. Hindre spredning av forurensning fra forurensede overflater må utføres av den enkelte
grunneier/anleggseier/tiltakshaver.
Krav til rensing av overvann avhenger av arealbruken (industri, vei, boligområder, etc.), og dette er et
tema som vurderes i reguleringsplaner i form av VA-rammeplaner. Arealer med spesielle/strenge
krav til rensing av overvann kan merkes med formål/bestemmelsessoner eller hensynssoner i
reguleringsplan. For sårbare vannforekomster kan nedbørsfeltet til vannforekomsten få en
hensynssone som angir rensekrav. Retningslinjer for overvannshåndtering (del av Vann- og
avløpsnormen) omhandler dette mer detaljert.

Metoder for rensing
Den vanligste metoden for å rense overvann er i dag å benytte sandfang. Sandfangene har to
funksjoner. (1) Hindre slitasje og tilstopping i avløpsnettet ved å holde sand, grus, stein, etc. tilbake.
Og (2) rense overvann ved å sedimentere ut partikler. Hyppig tømming av sandfang er et viktig
virkemiddel for å rense overvann fordi renseeffekten synker med økende fyllingsgrad i sandfangene.
Andre metoder for å rense overvann kan hovedsakelig deles i to kategorier: 1) Rense overvann ved
hjelp av sedimentasjon. Dette kan være rensedammer, bassenger, tanker, osv. 2) Rense overvann
ved hjelp av infiltrasjon/filtrering. Dette kan være ulike infiltrasjonsløsninger hvor forurensningene
blir værende igjen i filtermediet. Eksempler er regnbed, swales/vadi, sandfilter, våtmarksfilter.
Felles for metodene for å rense overvann utover bruk av sandfang er at de vil kreve arealer. Arealene
som benyttes bør fortrinnsvis plasseres i terrenget slik at man får ført overvannet til
renseinnretningen uten bruk av pumper. I mange tilfeller vil det derfor være nødvendig å sette av
arealer til rensing i reguleringsplaner for å sikre at det er tilstrekkelig plass til å rense overvannet.
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Rensekrav
Rensing ved hjelp av sandfang er minimumskravet for overvann som kobles til kommunalt
ledningsnett. I nedbørsfelt til ømfintlig/sårbare vannforekomster eller for overvann som er
forurenset vil det være krav til rensing utover bruk av sandfang. Behov, metode, krav og arealbruk for
rensing av overvann skal vurderes i VA-rammeplaner. Retningslinjer for overvannshåndtering viser
metoder for rensing og vurdering av forurenset overvann.

Figur 11 Oppe t.v. oljefilm i veiavrenning. Oppe t.h. utslipp av forurenset anleggsvann til bekk. Nede
t.v. eutrofiert rensedam. Nede t.h. rensing av anleggsvann i containere
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7.5 Sektoransvar og ansvarsdeling internt i kommunen
Kapittel 6 omtaler kommunens sektoransvar for overvann. I praksis vil ulike deler av kommunen
håndtere ulike deler av sektoransvaret avhengig av hva slags type tiltak/anlegg som planlegges. Dette
delkapittelet omhandler hvordan kommunen har organisert ansvarsdelingen internt i kommunen. I
praksis vil et og samme anlegg kunne inneha flere funksjoner og således berøre flere kommunale
etater.

7.5.1 Overvannsanlegg for håndtering av vannmengde
Overvannsanlegg for håndtering av vannmengde etableres for å unngå skader som følge av
oversvømmelse. Det er den enkelte tiltakshaver og eier som har ansvar for sine
anlegg/konstruksjoner, men kommunen har en plikt til å påse at dette er ivaretatt (pbl §1-4 første
ledd) samt påse at et enkelttiltak vil fungere sammen med den helhetlige overvannshåndteringen i et
område.
Ansvarsdeling internt i kommunen
Det er Plan- og bygningsetaten som godkjenner tiltak. Vann- og avløpsetaten får tiltakene til
uttalelse. I praksis gjøres dette gjennom VA-rammeplaner og uttalelser til byggesaker. VA-etaten vil
kontrollere at planene henger sammen med overordnet system for overvannshåndtering (f. eks.
flomveier.).

7.5.2 Overvannsanlegg for rekreasjon, økologi, økosystemtjenester og naturmangfold
Overvannsanlegg for økologi og naturmangfold etableres for å ivareta biologisk mangfold og støtte
opp under økosystemtjenester. Dette kan for eksempel være å sikre habitat for fisk i vassdrag eller
våtmarker for elvemuslinger. I mange tilfeller vil det innebære å unngå at tiltak kommer i konflikt
med naturlige (ubebygde) områder. I andre tilfeller kan det være avbøtende tiltak eller restaurering
av habitater. Overvannsanlegg for rekreasjon etableres for bruk av innbyggerne. Dette er for
eksempel parker, turstier og blågrønne byrom. Kombinasjoner av frodig vegetasjon, åpne
vannkanaler og vannskulpturer som fordrøyer regnvannet kan bidra til å gjøre overvannet til en
ressurs i det urbane landskapet. I urbane områder kan også overvann brukes til å lage områder for
barn hvor lek med vann står sentralt.
Ansvarsdeling internt i kommunen
Det er Plan- og bygningsetaten som godkjenner tiltak. Bymiljøetaten vil få tiltakene til uttalelse. Det
er Bymiljøetaten som skal ivareta sektoransvaret for denne typen tiltak/anlegg/planlegging.
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7.5.3 Kombinerte overvannsanlegg
I en tett by er det ofte nødvendig og hensiktsmessig å planlegge kombinerte anlegg for å oppnå
arealeffektive løsninger. I praksis vil mange anlegg kombinere nevnte funksjoner (håndtering av
vannmengde, økologi, økosystemtjenester, naturmangfold, estetikk, lek og rekreasjon). Et typisk
eksempel vil være bekkeåpning som både skal være flomvei, turdrag og habitat for fisk.
Ansvarsdeling internt i kommunen
Det er Plan- og bygningsetaten som godkjenner tiltak. Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten vil få
tiltakene til uttalelse. I noen tilfeller vil det også være aktuelt å innhente uttalelse fra NVE (f. eks. ved
tiltak i urbane vassdrag), Fylkesmannen (f. eks. i spørsmål angående håndtering av forurenset
overvann) eller Landbruksetaten (f. eks. i spørsmål angående avrenning fra landbruksarealer). Det er
Plan- og bygningsetaten som skal hente inn uttalelse fra offentlige myndigheter i spørsmål offentlige
myndigheter har interesser. Dette gjelder generelt for alle reguleringsplaner.
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8 OVERVANNSPLANLEGGING PÅ ULIKE PLANNIVÅ
Bestemmelsen i kommuneplanens arealdel § 20 angir at det skal utarbeides en VA-rammeplan
(Vann- og avløpsrammeplan) for alle reguleringsplaner, og at VA-rammeplanen skal tilpasses
plannivået. Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering, og beskrive
hvordan løsningene kan gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til det offentlige rom. I en
byggesak vil det variere hvilke forutgående planer som er utarbeidet (ref. Figur 12), noe som
innebærer at omfanget av overvannsplanlegging i en byggesak også avhenger av hvilke overordnede
planer som er utarbeidet.
Kravene til detaljering i vurderinger og dokumentasjon øker jo nærmere tiltaksrealisering man
kommer. Det betyr at de strengeste og mest detaljerte kravene stilles ved detaljregulering og i
byggesak. Her er det tiltakshaver som har ansvaret for å fremskaffe dokumentasjon. Likevel er det
slik at rammer og føringer som gir muligheter eller begrensninger for gode løsninger på detaljnivået i
stor grad legges i overordnete planer. Det stiller krav til kommunenes helhetstenking ved
innarbeiding av flom-, erosjons- og skredfarehensyn allerede på kommuneplannivået.
Overvannsplaner saksbehandles av kommunen i hovedsak i to typer planer, (1) Reguleringsplan (VArammeplan) og (2) byggesøknad. I begge tilfeller sendes planen til Vann- og avløpsetaten for
uttalelse. Uttalelsen fra vann- og avløpsetaten legges ved når planene sendes til Plan- og
bygningsetaten. Dette kapittelet beskriver krav og forventninger det er til håndtering av overvann i
arealplaner. «Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune», som er en del av VAnormen, supplerer og utfyller det som er beskrevet i dette kapittelet.
Figur 12 viser mulige «veier» frem til detaljprosjektering av overvannsanlegg i en byggesak.
Omfanget av VA-rammeplanen vil naturlig variere ut i fra reguleringsplanens type, størrelse og
kompleksitet. De generelle kravene til VA-rammeplan gjelder i prinsippet for alle reguleringsplaner,
men i det følgende vil krav til VA-rammeplanens innhold og omfang for ulike typer plannivå
beskrives.

Hensyn til overvannshåndteringen skal innarbeides i reguleringsplaner i form av bestemmelser,
arealformål og hensynssoner.
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Kommunens planstrategi

Kommuneplanens
arealdel
Forvaltningsplan
for vassdrag

Kommuneplanens
samfunnsdel
Lover og forskrifter

Risiko- og
sårbarhets-analyser

Nasjonale føringer
Kommunedelplan
for overvann

Kommunedelplan
Blågrønn infrastruktur

Hovedplan avløp
og vassmiljø

Vassregion Hordaland
Eksisterende utredninger

Prinsipplan for
overvann for
kommunedelplan

VA-rammeplan for områderegulering

VA-rammeplan for detaljregulering

Overvann i byggesak
Figur 12 Oversikt over overvannsplanlegging i arealplanlegging
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8.1 Prinsipplan for overvann - kommunedelplaner
Kartlegging av arealer av betydning for overvann er et sentralt arbeid ved utarbeidelse av
arealplaner. Noen arealer er av stor betydning for små områder (f. eks. en liten bekk ført i rør under
et hus), andre vil være viktig for større landområder (større elver som krysser under broer og
kjøpesentre). Noen arealer vil være viktig for vannkvalitet i vannforekomster (f. eks. rensing av
urbant overvann) mens annen arealbruk vil være tilknyttet oversvømmelsesrisiko. Arbeidet med
kartlegging, oppdatering, detaljering og beskrivelse av slike arealer er en kontinuerlig prosess.
«Kartdelen» (vedlegg 1) av Kommunedelplan for overvann viser hvor langt kommunen er kommet i
dette arbeidet.
For kommunedelplaner vil det være de største vassdragene og vannforekomstene som vil være
sentrale. I videre arealplaner på område- og detaljreguleringsnivå vil det være behov for ytterligere
finmasket kartlegging. Tabell 2 viser aktuelle arealformål etter plan- og bygningsloven for bruk til
overvannsformål i kommunedelplan.
Prinsipplan for overvann i kommunedelplaner utarbeides som hovedregel av Vann- og avløpsetaten.
Aktuelle tema for utredning og vurdering er:
1.
2.
3.
4.
5.

Hovedvassdrag, flomveier og flomsoner.
Krav til overvannshåndtering for å sikre miljømål i vannforekomster.
Samordning av grøntdrag, vegetasjonsbelter, blågrønn infrastruktur og vannveier.
Lavbrekk, myrer og lukkede områder med særskilt risiko for oversvømmelse.
«Tyngre» infrastruktur som tuneller og kulverter.

Listen er ikke uttømmende.
Hensyn til overvannshåndteringen skal innarbeides i kommunedelplanen i form av bestemmelser,
arealformål og hensynssoner. Overvannsanlegg og overvannshensyn lar seg kombinere med de fleste
arealformål. Tabell 2 viser eksempler på arealformål etter plan- og bygningsloven og mulig bruk av
dem i overvannssammenheng.
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Tabell 2 Eksempler på arealformål i plan- og bygningsloven og mulig bruk i arealplaner.
Arealformål

Mulig bruk

§11-7, nr. 2 «Samferdsanlegg og teknisk
infrastruktur» med underformål «traséer for
teknisk infrastruktur»

Kan f. eks. brukes til areal for overvannsanlegg
og flomveier.

§11-7, nr. 3 «Grønnstruktur»

Kan f. eks. brukes til areal for infiltrasjon og
fordrøyning. Underformål «blå/grønnstruktur»
og «overvannstiltak» kan for eksempel brukes
til overvannsdammer, fordrøyningsanlegg, etc,
ref. kart- og planforskriften.

§11-8 Hensynssoner:
§11-8, a) «Sikrings-, støy- og faresoner»

Kan f. eks. benyttes til areal for flomsoner.

§11-8, b) «Sone med særlige krav til
infrastruktur med angivelse av type
infrastruktur»

Kan f. eks. benyttes til areal avsatt til ulike typer
flomsikring. Det kan være sluser/moloer mot
fremtidig havnivåstigning, flomvoller, etc.

§11-8, c) «Sone med særlige hensyn til
landbruk, reindrift, mineralressurser,
friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller
bevaring av naturmiljø, kulturmiljø, med
angivelse av interesse»

Hensynssone naturmiljø kan brukes for å ta
hensyn til vannforekomster. Eksempler kan
være retningslinjer for miljøkvalitet og rensing
av overvann.

§11-8, e) «Sone med krav om felles
planlegging for flere eiendommer, herunder
med særlige samarbeids- eller eierformer,
samt omforming og fornyelse»

Kan f. eks. benyttes til urbane vassdrag hvor
tiltak oppstrøms og nedstrøms i et vassdrag må
sees i sammenheng og/eller etableres i
bestemte rekkefølger.

§11-9-11 Bestemmelsessoner

Kan f. eks. benyttes til krav til påslipp til
kommunalt ledningsnett, rensning av overvann,
krav om opparbeiding av flomvei, etc.
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8.2 VA-rammeplan for områderegulering
Områdereguleringer omfatter store arealer og vil dermed gi føringer for hovedsystemene for vannog avløp. Slike hovedsystemer er ryggraden i transport av drikkevann, avløp og overvann, og
omfatter elver, bekker, fjelltunneler, kulverter, bassenger og vassdrag. Vann- og avløpsetaten vil
derfor som hovedregel ta ansvar for utarbeidelse av denne type VA-rammeplaner.
Følgende temaer skal vurderes i VA-rammeplan for områderegulering:
1. Prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystemet og
dimensjonere og vise overvannshåndtering og flomveier.
2. Vurdering av krav til vannkvalitet i resipienter.
3. Behov for rensing av overvann før utslipp til resipient, samt behov for separering av spillvann
og overvann.
4. Bekkeåpninger.
5. Flomsoner langs vassdrag, og evt. behov for samordnet planlegging langs et vassdrag.
6. Innsjøers påvirkning/betydning for flomdempning, maksimal vannstand, etc.
7. Områder som skal/bør fungere som fordrøyning/oversvømmelsesområde for større delfelt.
8. Eksisterende og fremtidig hovedsystem for drikkevann, avløp og overvann. Herunder
dimensjonering av hovedsystemene.
9. Arealer hvor grøntstruktur og blågrønn overvannshåndtering kan samordnes.
10. Nedbørsfelt før og etter utbygging.
11. Områder sårbare for oversvømmelse.
12. Vurdering av konsekvenser for nedenforliggende områder.
13. Hvordan ulike delfelt skal tilknyttes hovedsystemene.
14. Avsetting av areal til infrastruktur.
15. Eksisterende flomveier.
16. Områder sentrale for overvannshåndteringen, f. eks. myrer, våtmarker og innsjøer.
17. Prinsippløsninger skal være dokumentert gjennomførbare i henhold til den
utbyggingsrekkefølgen som områdeplanen åpner for. Dersom VA-løsninger krever en viss
utbyggingsrekkefølge, må den være sikret gjennom planbestemmelsene.
Viktige prinsipper og bestemmelser skal i størst mulige grad innarbeides i reguleringsplan i form av
arealformål, hensynssoner og bestemmelser. VA-rammeplan for områderegulering legges til grunn
for VA-rammeplan for detaljregulering.
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8.3 VA-rammeplan for detaljregulering
Det skal utarbeides en VA-rammeplan for alle detaljreguleringsplaner. Overvannsplanen skal være en
del av VA-rammeplan og planen skal legges til grunn for videre detaljprosjektering av
overvannshåndtering i det enkelte utbyggingsområde eller byggeprosjekt. VA-rammeplanen skal
ivareta de krav og prioriteringer som fremgår i overordnede planer og i kommunens VA-norm. VArammeplan er et vedlegg til selve reguleringsplanen, men skal være slik utformet at den også kan
leses isolert. Dette medfører at alle referanser til områder eller delfelt skal framkomme av
rammeplanen. Der hvor det er utarbeidet en overordnet VA-rammeplan (for en områderegulering)
skal føringer fra denne følges. Der hvor det ikke er utarbeidet en overordnet plan må forhold utenfor
reguleringsområdet/planområdet som er av betydning for overvannshåndteringen innenfor
reguleringsområdet/planområdet kartlegges og ivaretas. Overvannsplanleggingen skal gjøres
nedbørsfeltvis. Dvs. at avrenning som kommer fra oppstrøms planområdet skal tas hensyn til.

VA-rammeplanen skal dokumentere:
1. Føringer i overordnede planer.
2. Tilgrensende VA-rammeplaner.
3. Areal avsatt til infiltrasjon.
4. For hvert fordrøyningsmagasin/areal skal arealet som har avrenning til
fordrøyningsmagasinet merkes av på kart. Vannmengde ut fra magasinet angis på kartet.
5. Topografi.
6. Grunnforhold og vegetasjon.
7. Områder med vegetasjon som er sårbare for grunnvannsendringer.
8. Naturlige avrenningsmønster.
9. Eksisterende og planlagt privat og kommunalt avløps- og overvannssystem.
10. Tilknytningspunkt for planlagt anlegg til eksisterende anlegg.
11. Anlegg som søkes overtatt til offentlig drift og vedlikehold.
12. Endring i avrenningsmønster.
13. Nedbørsfelt før og etter utbygging.
14. Eksisterende flomveier og fremtidige flomveier med angivelse av dimensjonerende
vannmengde.
15. Vurdering av krav til vannkvalitet i resipienter.
16. Behov for rensing av overvann før utslipp til resipient, samt behov for separering av spillvann
og overvann.
17. Bekkeåpninger.
18. Hvordan overvannet benyttes i blågrønne løsninger.

Forutsetningene for gjennomføring av VA-rammeplan skal i størst mulig grad innarbeides i
reguleringsplan i form av arealformål og bestemmelser. Det henvises til «Retningslinjer for
overvannshåndtering i Bergen kommune» for ytterligere beskrivelse og detaljering av krav til VArammeplan.
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8.4 Overvannsplaner for byggesøknad
Alle utbyggingsplaner skal gjøre rede for overvannshåndteringen, også hvert enkelt bygg.
Overvannsplaner i forbindelse med byggesøknad (detaljprosjektering) skal følge føringer i
overordnede VA-rammeplaner. Hvis ikke overordnede VA-rammeplaner er utarbeidet, stilles det krav
til at relevante tema (kap. 8.2 og 3) utredes i forbindelse med detaljprosjekteringen. I tilfeller med totrinns søknad (rammetillatelse) skal overvannsprosjekteringen være komplett ved søknad om
rammetillatelse.
Det presiseres at tiltakshaver har et selvstendig ansvar for å kartlegge alle forhold av betydning for
overvannshåndteringen. Tiltakshaver har også ansvar for å følge lovverk, forskrifter og retningslinjer.
Overvann er et eget fagområde som skal være belagt med prosjekteringsansvar.

Ved byggesøknad skal det innhentes uttalelse fra Vann- og avløpsetaten. Søknaden skal vurdere
følgende:
1. Føringer i overordnede planer.
2. Areal avsatt til overflateinfiltrasjon.
3. For hvert fordrøyningsmagasin/areal skal arealet som har avrenning til
fordrøyningsmagasinet merkes av på kart. Vannmengde ut fra magasinet angis på kartet
samt tilknytningspunkt til kommunalt ledningsnett.
4. Avrenningsmønster.
5. Privat og kommunalt avløps- og overvannssystem.
6. Eksisterende og planlagte VA-systemer, inkl. tilknytningspunkt for eksisterende og planlagte
anlegg med tilhørende vannmengde tilknyttet eksisterende anlegg.
7. Anlegg som søkes overtatt til offentlig drift og vedlikehold.
8. Endring i avrenningsmønster.
9. Nedbørsfelt før og etter utbygging.
10. Flomveier med angivelse av dimensjonerende vannmengde.
11. Dimensjonering av renseinnretninger for overvann.
12. Beskrivelse av hvordan overvannet benyttes i blågrønne løsninger.
Avhengig av tiltakets art, omfang og plassering kan ovenstående fravikes/forenkles. Dette gjøres i
samråd med Vann- og avløpsetaten.

8.5 Overvann i andre planer/utredninger
I tillegg til nevnte planer vil det være en rekke planer/utredninger/analyser som utføres som ikke er
juridisk bindende. Slike planer/utredninger/analyser kan være strategiplaner og stedsanalyser.
Overvann skal i slike ikke-juridiske vurderinger av arealbruk medtas som et tema i den grad det er
hensiktsmessig. Hensikten er å oppnå gode blågrønne arealer som også kan fungere som vannveier.
Å synliggjøre betydningen blågrønne element som vannveier, våtmarker og innsjøer har for
overvannshåndtering og hvordan dette samspiller med blågrønne verdier vil være viktig for å oppnå
god arealbruk.
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9 HOVEDVASSDRAGENE
Hovedvassdragene er ryggraden i en robust og klimatilpasset overvannshåndtering. Forvaltning av
vassdragene er viktig for friluftsliv, økologi, biologisk mangfold, overvannshåndtering, m.m. Det er
derfor nødvendig å ha et helhetlig blikk på vassdragene når man utarbeider arealplaner for mindre
arealer innenfor vassdragene. Dette kapittelet gir en kort innføring i hovedvassdragenes nedbørfelt,
friluftsliv, biologisk mangfold, vannforskrift og vannkvalitet.

9.1 Nesttunvassdraget
Nedbørfeltet
Vassdraget er kommunens nest største med et nedbørfelt på 41,1 km2 og har sitt utspring fra
fjellområdene rundt Livarden og Landåsfjellet. Hovedårene Sandalselva, Midtunelva og Storelva
samles i området Midtun-Nesttunvatnet, før utløpet til sjø ved Hop. Sentralt i nedbørfeltet ligger
Nesttun. Av de større er vannene er Stignavatnet (202 moh), Myrdalsvatnet (74 moh), Grime- og
Søylevatnet (72 moh), Birkelandsvatnet (55 moh), Nesttunvatnet (14 moh) og Myravatnet (32 moh).
Nesttunvassdraget renner i stor grad åpnet i dagen, men er lukket på tre strekninger; i Nesttun
sentrum (300 m), Midtun (100 m) og i Helldalen (150 m). Gjeldende reguleringsplan (planid
16370000, vedtatt 2005) for Nesttun sentrum åpner for en delvis gjenåpning av Nesttunelven, men
det er ikke knyttet rekkefølgekrav til utførelsen. I nedbørrike perioder oppstår tidvis store
flomutfordringer flere steder i vassdraget. I 2013 utarbeidet Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) et flomsonekart som viser hvilke området som er mest utsatt for flom
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_74.pdf. Utredningen viser at flere hus og
næringsbygg står i fare for å bli oversvømt ved en 200-årsflom, særlig i området rundt Nesttun
sentrum. Bergen kommune har kjøpt fallrettighetene i vassdraget og har bygd ny demning i
Myrdalsvatnet for å bruke vannet som fordrøyningsmagasin i flomsituasjon. Dette samme er planlagt
for Grimevatnet.

Friluftsliv og biologisk mangfold
Nesttunvassdraget med elver, innsjøer og kantvegetasjon er en av de svært viktige av de blågrønne
strukturene i Bergen kommune. Vann og våtmark langs Nesttunvassdraget har en lokal økologisk
verdi og fungerer som hekke- og rasteområder for våtmarksfugl. Rambjøra inkl. Myravatnet er vernet
som landskapsvernområde for å bevare særegne naturtyper og et sjeldent plante- og dyreliv.
Nesttunvassdragets venner har lagt ned mange dugnadstimer i restaureringen av Øvstunstemma og
Midtun bro (del av den Stavangerske postvei). I dag fremstår begge områdene som svært fine
parkområder. Ved Store og Lille Nesttunvatnet foreligger det en reguleringsplan (planid 16370000)
som legger til rette for opparbeidelse av park og turveier. Vassdraget har ørret, røye, abbor og
gjedde. Abbor ble utsatt ulovlig på 90-tallet og er nå vanlig i store deler av vassdraget. Det er ikke
registret salg av fiskekort i vassdraget og fiske på kommunal grunn er gratis. Nesttunvassdragets
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venner jobber aktivt for å bygge fisketrapp i Hopsfossen for å gjenskape vandringsveien for sjøørret,
laks og ål i Nesttunvassdraget og planleggingsarbeidet startet for fullt opp i 2018.
Vannforskriften og vannkvalitet
Vannkvaliteten i Nesttunvassdraget har stor geografisk variasjon. De øvre delene med lite bebyggelse
har god vannkvalitet. Grimevatnet er registrert med god vannkvalitet, mens de nedre delene av
vassdraget, Birkelandsvatnet, Nesttunvatnet og Myravatnet, er registrert med moderat tilstand pga.
kloakkforurensning, avrenning fra urbane områder, lukking av vassdraget, vandringshinder for fisk i
Hopsfossen mm. I nedbørfeltet til Nesttunvassdraget har Bergen kommune i perioden 2014-2018
rehabilitert over 4000 meter med kommunale avløpsledninger og sanert et større overløp fra
kommunal pumpestasjon på Midtun. Kloakkutslipp fra flere boliger er også sanert i perioden og nye
påkobling til offentlig avløpsnett vil bli gjort i 2019. Ved alle større infrastrukturprosjekter (veier,
bybane osv.) vurderes mulighetene for utbedringer av kloakknettet. Tiltakene vil føre Bergen
kommune nærmere målet om at Nesttunvassdraget skal god økologisk tilstand innen 2021. For mer
informasjon: www.vann-nett.no.

Figur 13 Nesttun vassdraget
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9.2 Apeltunvassdraget
Apeltvassdraget har et nedbørfelt på 6,5 km2 og renner fra Smøråsfjellet gjennom bebygde områder
på Apeltun og Skjold, og møter sjøen i Skjoldabukta. Sentralt i vassdraget ligger Apeltunvatnet (32
moh), som er nærmeste nabo til Lagunen kjøpesenter. Bjørnevatnet (216 moh), Tranevatnet (54 moh)
og Iglevatnet (50 moh) tilhører også Apeltunvassdraget. Hoveddelen av vassdraget ligger åpent, men nedre
del av elven er delvis ført i kulvert under søndre innfartsåre i Nordåsdalen. Apeltunelva fra Iglevatnet til
Apeltunvatnet er regulert til spesialområde naturvern i gjeldende reguleringsplan (planid 15180000).
Utbygging av nye E 39 Svegatjørn – Rådal medfører at tilsiget til Råtjern blir sterkt redusert og
Apeltunvassdraget mister ca. 0,5 km2 av sitt nedbørfelt. NVE har utført en flomsonekartlegging av
Apeltunvasssdraget i 2017. Se nettsiden http://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_70.pdf for
mer informasjon. Det er en rekke større og mindre flaskehalser i vassdraget bl.a. Smøråsvegen ved Igalvatnet,
kulverten under Bjørnevegen og kulverten på utløpet av Apeltunvatnet. Ved den store flommen i 2005 gikk
Apeltunvatnet over sine bredder og trengte inn i bygninger på og rundt Lagunen.

Figur 14 Tranevannet i Apeltunvassdraget

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
Smøråsjellet med Bjørnevatnet er et svært viktig friluftsområde i Fana. I Bjørnevatnet er det satt ut
fisk og det fanges jevnlig fin ørret i vannet. I forbindelse med for ny idrettshall ved Slåtthaug skal det
bygges turvei rundt Tranevatnet. I denne innsjøen har Nordahl Grieg VGS gjennomført prøvefiske i
2014. Dette viste en relativt tett bestand av ørret opp til 30 cm. I reguleringsplan for Lagunen
kjøpesenter (planid 60700000) er det regulert inn et større parkområde ved Apeltunvatnet som skal
utvikles i årene fremover.
Steinerskolen på Skjold, Bergen Sportsfiskere, Lagunen, Bergen kommune, Statens Vegvesen og NORCE har
samarbeidet om prosjektet «Apeltunvassdraget – en perle i Bergen». Målet med prosjektet er å bedre
miljøtilstanden i vassdraget. Lagunen AS er største økonomiske bidragsyter til prosjektet. Siden oppstart av
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prosjektet i 2011 har forholdene for sjøørreten blitt betydelig bedret gjennom utlegging av store mengder
gytegrus, fisketrapp ved Bjørnevegen og bedring av vannkvaliteten. I 2018 ble det også satt ut elvemusling i
en lukket boks i vassdraget for å undersøke om vannkvaliteten er god nok for å reintrodusere den utdødde
elvemuslingen til vassdraget.

Vannforskriften og vannkvalitet
Vannprøver fra Apeltunvassdraget i 2016 viser at vassdraget er forurenset med forhøyede verdier av
fosfor og nitrogen. Økologisk status iht. vannforskriften vurderes som moderat pga.
spillvannslekkasje, bekkelukking, avrenning fra urbane flater, og kanalisering av vassdraget. I tillegg til
de nevnte tiltakene for fisk i vassdraget er det satt i gang et større arbeid med sanering av spredt
avløp i hele vassdraget, med hovedvekt på nedbørfeltet oppstrøms Iglevatnet. Når denne saneringen
er utført vil vannkvaliteten i Apeltunvassdraget med stor sannsynlighet tilfredsstille kravene etter
vannforskriften. Apeltunvassdraget skal etter vannforskriften ha ”god økologisk status” innen 2021.
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9.3 Arnavassdraget
Arnavassdraget er blant de største vassdragene Bergen (39,8 km2), og fører vann fra fjellområdene
omkring Arnadalen og Gullfjellet til sjø i Arnavågen. Storelva er Bergens viktigste elv for fiske for laks.
Takket være fisketrappen som ble bygd i Lilandsfossen av Arna Sportsfiskarlag i 2009 kan laksen
vandre helt opp til Haukelandsvatnet (73 moh) som er den største innsjøen i vassdraget med sine 0,9
km2. Svartavatnet ligger i øvre deler av nedbørfeltet til Arnavassdraget og en svært viktig del av
vannforsyningen til Bergen kommune. I 2014 stod den nye demning ved vannet ferdig og med det ble
magasinkapasiteten 3-doblet. Bare en liten del av Arnavassdraget er lukket og dette omfatter en ca.
150 meter lang strekning under jernbanelinjene ved Arna stasjon. Som følge av den store
samfunnsnytten jernbane og vei bidrar med vil denne strekningen forbli lukket. Vassdraget har noen
flomproblemer. Dette gjelder særlig området rundt Haukelandsvatnet. Den lave fallgradienten fra
utløpet av Haukelandsvatnet til Espeland stadion gjør at vannstandens stiger med 1 til 2 meter ved
store nedbørsmengder. Effekten for ulike tiltak er utredet og konklusjonen er at det må gjøres
omfattende og kostbare tiltak for å sikre hele området rundt Haukelandsvatnet mot flom.

Friluftsliv og biologisk mangfold
Det er mulig å ferdes på turvei og kjerreveg langs deler av Storelva og Skåldalselva. Haukelandsvatnet
brukes til fiske, skøyteløping og i Nygårdsvik er det en liten tilrettelagt badeplass. Langs vassdraget
finnes en rekke kulturminner, ikke minst i forbindelse med industrianlegget på Espeland (Janus
fabrikker) som ble etablert i 1895. Arna Sportsfiskarlag administrerer fisket etter laks og sjøørret i
Storelva. Laget kultiverer fiskebestanden i vassdraget ved å sette ut yngel og legge ut øyerogn fra
eget klekkeri. I perioden 2011-2018 har fangsten av laks i Storelva vært svært gode med et toppår i
2012 hvor totalfangst var ca. 2,4 tonn. Rekordlaksen ble fanget i 2012 og veide hele 15 kg. Sjøørreten
i vassdraget har vært fredet i flere år pga. en langvarig nedadgående kurve for bestanden.
Haukelandsvatnet har gjedde og en tynn bestand av ørret, mens Tangelandsvatnet har en tett
bestand av ørret. Innenfor nedbørfeltet er det registrert flere viktige naturområder, men de to
viktigste er naturreservatene i Reppardalen (myr) og Nesvika i Haukelandsvatnet.

Vannforskriften og vannkvalitet
Undersøkelser av Arnavassdraget i 2011, 2014 og 2017 viser at vassdraget er noe næringsbelastet.
Vassdragets økologiske status etter vannforskriften vurderes som god for sidebekkene, mens selve
Storelva vurderes å ha moderat status pga. noe påvirkning fra spredt avløp, avrenning fra landbruk
og påvirkning fra fiskeoppdrett i form av rømt oppdrettsfisk og lakselus. I 2014 ble det observert en
stor algeoppblomstring i Haukelandsvatnet. Undersøkelser i 2014 og 2015 viste næringsrike forhold
og høye algemengder, og situasjonen kjennetegnes som begynnende eutrofiering. Rapporten fra
2015 peker på at det er fosfor-rike tilførselskilder som er årsak til denne situasjonen, og dette kan
komme fra avløp eller avrenning fra landbruksarealer. I 2017 og 2018 har det blitt lagt nye
kloakkledninger og laget nye pumpestasjoner på vestsiden av Haukelandsvatnet, som reduserer
næringsbelastningen til vannet. Bergen kommune jobber for at hele Arnavassdraget skal ha god
økologisk og kjemisk status innen 2021.
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Figur 15 Arnavassdraget vinterstid

Figur 16 Fiske i Arnavassdraget
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9.4 Sælenvassdraget
Vassdraget har sitt utspring på Løvstakken og Damsgårdsfjellet og fører vannet gjennom Fyllingsdalen
til sjøen i Sælevatnet. Nedbørfeltet er 8,9 km2. Sentralt i vassdragets nedbørfelt ligger Løvåstjørna (45
moh), Lynghaugtjørna (44 moh) og Orrtuvatnet (32 moh). Tidlig på 1960-tallet ble det laget en
overvannstunnel under Smiberget, og deler av området omkring Orrtuvatnet ble da tørrlagt. I
bebygde deler ligger store deler av vassdraget under bakken, blant annet under Fyllingsdalsveien,
Traudalen og på strekningen mellom fra Ortuvatnet til Lynghaugtjørna under Oasen. I forbindelse
med Statens vegvesens utbygging av kollektivfelt gjennom deler av Fyllingsdalen ble en ca. 100 m
lang strekning av Løvåsbekken gjenåpnet. I områdeplanen for Fyllingsdalen, som er under
utarbeidelse, legges det opp til at lengre strekninger av Sælenelva skal gjenåpnes.

Figur 17 Laksetrappet ved innløpet til Sælenvannet

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
Naturområdet ved Storavatnet og Litlavatnet på Krohnegården er svært viktig friluftsområde med
muligheter for turgåing, fiske og bading. I arealene rundt disse vanne eies i stor grad av Bergen
kommune og her er det gratis fiske for allmenheten. Lynghaugparken og Orrtuparken gir med sine
turveier og annen tilrettelegging, rike muligheter for opplevelser, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Sælenvassdraget har de naturlige fiskeartene røye, ørret, ål og laks. I tillegg ble det satt ut gjedde
tidlig på 1900-tallet og den finnes i alle fall i Orrtuvatnet i dag.
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Sæleelven er viktig vassdrag for sjøørret. Fiskeundersøkelser i 2010 viser at elven har tildels god
tetthet av både ørret- og lakseyngel. I 2013 bygde Bergen kommune en fisketrapp i Sælenelva. Neste
tiltak for å bedre fiskevandringen er å gjenåpne deler av det gamle utløpet fra Orrtuvatnet med
Sælenelva. Løvåstjørna, Sælevatnet, Lynghaugtjørna og Orrtuvatnet og våtmarkene rundt vannene er
økologisk viktige områder. Ved de to sistnevnte ble det i 2013 registrert rik sumpskog som er en
sjelden og sårbar naturtype i norsk sammenheng. Det observeres jevnlig rødlistede arter av
våtmarksfugl som antakeligvis har en særlig tilknytning til rik sumpskog og sivbeltet.

Vannforskriften og vannkvalitet
Vannforskrift karakteriserer tilstand i Sælenvassdraget som dårlig som følge av forurensing fra kloakk
og en gammel søppelfylling (Spelhaugen), vandringshinder for fisk, bekkelukking, kanalisering og
vannstandsendringer. Undersøkelser viser at innholdet av organisk miljøgifter (heksaklorbenzen HCB) i bunnsedimentene i Orrtuvatnet er meget høyt. Større grep for kloakknettet og gjenåpning av
vassdraget vil bli utført som et ledd i oppfølgingen av områdeplanen som er under utarbeidelse.
Sælenvassdraget skal etter vannforskriften ha ”god økologisk status” innen 2021.
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9.5 Møllendalselva
Møllendalselven fører vann fra Svartediket (76 moh) til Store Lungegårdsvann. Vassdraget er et av få
åpne vassdrag i sentrale deler av Bergen. Nedbørfeltet er delt i to av demningen ved Svartediket.
Svartediket er et magasin for Bergens drikkevannsforsyning og var kilden til Norges første moderne
vannverk, etablert i 1855. Nedbørfeltet er strengt klausulert for å hindre forurensende aktivitet.
Nedbørfeltet nedstrøms demningen utgjør 1,7 km2, mens området oppstrøms omfatter 15 km2.
Under normale forhold mottar Møllendalselven kun vann fra Hestedalen. I perioder med mye nedbør
kan det gå i overløp fra Svartediket, og vannføringen i elven kan variere fra en middelvannføring på
ca. 0,1 m3/sek til godt over 50 m3/sek under en 200-årsflom. Vassdraget er lukket på en strekning på
200 meter fra Haukelandsveien til midt på Møllendal gravplass. Vassdraget er overbygd og det
foreligger ingen planer for gjenåpning av denne delen.

Figur 18 Møllendalselven like nedstrøms Svartediket

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
Nedbørfeltets øvre deler omfatter en stor del av de sentrale byfjell og er derfor et svært viktig
friluftsområde. Vassdragets nedre deler er i liten grad tilrettelagt for friluftsliv, bortsett fra en
gangforbindelse langs elvekanten ved Møllendalselven og ved elvemunningen i Store
Lungegårdsvann. Elven er vanskelig tilgjengelig pga. bebyggelse, kanalisering og inngjerding. Langs
Møllendalselven er det flere kulturminner, bl. a. spor etter tidligere tiders mølledrift. Fortsatt står en
barkemølle ved vassdraget, som har røtter tilbake til 1614. Undersøkelser fra 2010 viser at det er
rekruttering av både ørret og laks i Møllendalselven, men at det er ujevne årsklasser. Forurensning
og perioder med svært lav vannføring begrenser rekrutteringsmulighetene. Elven har potensiale som
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fiskeplass for barn og unge i perioder med høy vannføring i elven. Det foreligger en vedtatt
reguleringsplan (planid 19530000) som omfatter den nedre delen av Møllendalselven. I henhold til
bestemmelsene til planen skal elven restaureres med terskler og nytt elvesubstrat, punktutslipp
utbedres og de forurensende massene fjernes/sikres. Prosjektet omtales som Møllendal elvepark. De
planlagte tiltakene vil bedre forholdene for ørret og laks i Møllendalselven og gi elven et bedre
estetisk utseende.

Vannforskriften og vannkvalitet
Vannprøver fra Møllendalselven i 2010 viser at vassdraget er forurenset og verdiene av fosfor,
nitrogen og kobber er forhøyet. Svartediket velforening ryddet Møllendalselven for boss i 2009.
Økologisk status etter vannforskriften vurderes som dårlig pga. spillvannslekkasje, forurensing fra
industri, bekkelukking, vannføringsregulering og kanalisering av vassdraget. Kravet etter
vannforskriften er at Møllendalselven skal ha ”god økologisk status” innen 2021.
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9.6 Haukåsvassdraget
Haukåsvassdraget fører vann fra fjellområdet ved Veten til sjø i Hylkjebukta med et nedbørfelt på 8,7
km2. Sentralt i nedbørfelt ligger Haukåsvatnet og Haukåsmyrane. Haukåsvatnet var opprinnelig ett
sammenhengende vann, men en drenering i 1964 medført at dette ble omgjort til 4 vann. Vassdraget
renner åpnet på store deler av sin ferd, men forbi Haukås camping er elva lukket i ca. 150 meter. I
gjeldende reguleringsplan er det lagt opp til at denne strekningen skal gjenåpnes. Nederste i
vassdraget ble Hylkjestemma anlagt på slutten av 1800-tallet for å utvinne vannkraft til industrien
som ble etablert ved Hylkjevågen. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) og Bymiljøetaten har
etablert en målestasjon i Haukåselva som bl.a. måler vannføring, temperatur og vannkvalitet (pH,
tubiditet, ledningsevne osv.).

Figur 19 Elvemusling i Haukåsvassdraget

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
Vassdraget har stor verdi for biologisk mangfold, bl. a. fordi Haukåselva er leveområde for den truede
arten elvemusling. Både Haukåsmyrane og våtmarksområdet rundt Haukåsvatnet er verdifulle for
regionen i økologisk sammenheng. Elvemuslingen ble gjenoppdaget i vassdraget i 2002.
Rekrutteringen er lav som følge av dårlige miljøforhold i vassdraget. I tillegg er det blitt avdekket en
massiv død av eldre elvemuslingsindivider i 2017 og 2018, noe som er har resultert i at ca. ¾ av
bestanden er borte. For å sikre elvemuslingbestanden er vassdraget blitt en del av den nasjonale
redningsaksjonen for elvemusling som ble startet opp av Miljødirektoratet i 2011. Det er blitt
etablert et kultiveringsanlegg for elvemusling i Austevoll i Hordaland. Her er musling fra
Haukåsvassdraget tatt inn for å produsere unge muslinger som kan settes ut i vassdraget for å øke
bestanden. Bymiljøetaten har også laget en kunstig elvemuslingsbekk som skal fungere som et
oppvekstområde for unge elvemuslinger. Det foreligger også planer om en våtmarkspark på
Haukåsmyrane hvor elven skal legges om og det skal reetableres myr og våtmark for å styrke
elvemuslingbestanden, gi nye habitater for amfibier og gi bedre vilkår for vipe og rødstilk.
Våtmarksparken skal også ha funksjon som klimatiltak (CO2-lagring) og bidra til bedre
overvannshåndtering i nedbørfeltet.
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Vassdraget har ørret og ål. Etter dreneringen i 1964 av Haukåsvatnet forsvant røyebestanden som
tidligere var i vassdraget. Sjøørreten kan vandre opp til Hylkestemma. Stemmen hindrer sjøørret og
laks å vandre ytterligere opp i vassdraget. Vennelaget for Haukåsvassdraget har tidligere jobbet med
å få på plass en fisketrapp ved Hylkjestemma slik at sjøørreten igjen kan vandre oppover i vassdraget.
Vassdraget er ikke tilrettelagt for friluftsliv, men områder ved Haukåselva nyttes bl. a. av Haukås
skole til uteskole. Haukåsvatnet brukes ellers til fiske.

Vannforskriften og vannkvalitet
Vannprøver fra Haukåsvassdraget i perioden 2013-2018 viser at vassdraget er forurenset med
forhøyde verdier av fosfor og lite oksygen i bunnsubstratet, noe som forringer levevilkårene for
elvemuslingen. Økologisk status etter vannforskriften vurderes som moderat til dårlig pga. tilførsel av
spillvann, avrenning av finpartikulært materiale, vandringshinder for fisk og kanalisering av
vassdraget. Haukåsvassdraget skal etter vannforskriften ha ”god økologisk status” innen 2021.
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9.7 Osvassdraget
Vassdraget, som deles med Os kommune, er ett av Bergens to lakseførende vassdrag. Vassdraget er
også det største vassdraget i de to kommunene. Oselvvassdraget er det eneste vassdraget i Bergen
som er vernet mot kraftutbygging. 100-meters beltet langs vassdraget er tiltak etter PBL §§ 86a og
93,
samt sprengning, graving og utfylling forbud. Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv og landbruk er
unntatt. I nord strekker vassdraget seg mot Livarden, Austlirinden og Gullfjellet. I denne delen av
nedbørfeltet har vi Bergens høyeste fjell. Lenger sør består vassdraget av en rekke innsjøer med
elvestrekninger imellom. Her er bergartene mykere og terrenget flatere. I Bergen kommunes del av
Osvassdraget er det relativt lite inngrep foruten noe bebyggelse og noen større skogsbilveier.

Figur 20 Skoleklasse på padletur i Osvassdraget

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
I vassdraget finnes det laks, ørret (både sjøørret og stasjonær), røye, ål, gjedde og trepigget stingsild.
Gjedde ble satt ulovlig ut i vassdraget på 1980-tallet. Oselva er blant de beste lakseelvene i fylket og
er kjent for å ha tidlig oppgang av laks. Vassdraget er lakseførende over 26 km, av dette er 9 km elv
og resten innsjø. De ytre lakse- og sjøørret-elvene greier seg bedre enn de indre vassdragene langs
fjordene i fylket. En vanlig forklaring på dette er at lakselus-problemet er større for de indre
vassdragene der fisken må passere mange oppdrettsanlegg på vei til havet. Foruten lakselus er rømt
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oppdrettslaks et stort problem for laksen i Oselvvassdraget. Det er mange laksefiskere som frister
fiskelykken i vassdraget gjennom laksesesongen. Det meste av laksefisket foregår i Os kommune.
Elvemusling har tilhold i vassdraget og er den mest sjeldne arten i elven. Med sin totalbestand på
200.000-300.000 individer av elvemusling er Osvassdraget det klart viktigste vassdraget for arten i
Hordaland. Arten er rødlistet og en prioritert art å ta vare på. Oselvvassdraget har store mengder
dykkender og sangsvaner i trekktidene og vinterstid. Nedbørfeltet er blant Bergens viktigste
friluftsområder. Både fjellområdene, skogen i Raudlimarka og selve vassdraget er mye brukt av
turfolk. ER-AN Auto på Søfteland har kanoutleie og herfra er det populært å padle innover
Haugsdalsvatnet.

Vannforskriften og vannkvalitet
Vannkvaliteten i Bergen sin del av vassdraget er i hovedsak god, men noe landbruk- og
kloakkpåvirkning forekommer. Nye undersøkelser i 2018 i Hauglandsvatnet tyder på at tilstanden
tilfredsstiller kravene til vannforskriften. Norges vassdrags- og energidirektorat har hydrologisk
målestasjon ved Røykenes som tar kontinuerlige vannføringsmåling. Vassdraget skal ha god økologisk
status i 2021.
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9.8 Midtbygdavassdraget
Vassdraget har sitt utspring fra fjellområdene nord for Åsane. De største innsjøene i
vassdraget er Ulsetstemma (124 moh.), Langavatnet (90 moh.) Liavatnet (89 moh.),
Forvatnet (87,5 moh.). Langavatnet ble senket 1-1,5 m tidlig på 1960-tallet, da det ble
sprengt kanal til Banntjørna. Elveløpet mellom Liavatnet og Fossekleiva er også sterkt
kanalisert som følge dreneringen av det opprinnelige myrområdet i Åsane med påfølgende
utbygging. En overvannstunnel fra Liavatnet til Kvernevika fører store vannmengder utenom
elveløpet i flomperioder. Hoveddelen av vassdraget ligger åpent, men deler ligger under
bakken, bl. a. under motorvegen og Åsane senter.

Figur 21 En plass i Midtbygdavassdraget

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
Det er gode bestander av ørret og røye i Langavatnet og Liavatnet. Fra sjø til fossen i
Kvernevika går sjøaure og laks, og i tillegg finnes det ål i vassdraget I Liavatnet er det fritt
fiske på kommunens eiendommer, mens fiske i Langavatnet må avtales med private
grunneiere. Turveien rundt Liavatnet er svært mye brukt friluftsområde. Det er også flere
fine turveier langs Dalaelven i Kvernevika, i området Fossekleiva-Flatevad og mellom
Forvatnet og Liavatnet. Ved Langavatnet er det regulert friområde som brukes om lokal
badeplass. Liavatn og lokaliteter langs Dalaelven er registrert som viktige områder for
andefugl og i Artskart er det registrert flere observasjoner av rødlistede fugler i og langs
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vassdraget. Vassdraget en rekke kulturminner, herunder stemmegard og ruiner etter kverner
nedenfor Ulsetstemma og rester etter kvern samt bygninger tilknyttet spinneriet i
Kvernevika.

Vannforskriften og vannkvalitet
Vassdraget er noe forurenset, der øvre del (Langavatnet) har ”moderat tilstand mens nedre
del (Kvernevika) har ”dårlig tilstand». Rundt Langavatnet er det flere gårdsbruk, og sammen
med spredt avløp er dette trolig grunnen til den moderate tilstanden. Nedstrøms
Langavatnet er tilførsler fra offentlig kloakknett antatt viktigste forurensningskilde. Dette har
blitt bekreftet av kildesporingsundersøkelser i 2018. VA-etaten utvidet og oppgradert
renseanlegget i Kvernevika. Dette har gjort at faren for overløp til Midtbygdavassdraget er
blitt redusert. Vassdraget ha tidvis vært strekt forsøplet, men sentrale deler av vassdraget er
blitt ryddet i perioden 2011-2013. Midtbygdavassdraget skal ha ”god økologisk status” i 2021
jf. vannforskriften.
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9.9 Gravdalsvassdraget
Vassdraget fører vann fra Kanadaskogen og
østsiden av Lyderhorn-massivet til sjø i
Gravdalsbukten og har et nedbørfelt på 5,9 km2.
Sentralt i vassdragets nedbørfelt ligger
friluftsområdet omkring Tennebekktjørna (98
moh). Liavatnet (32 moh), Gravdalsvatnet (12
moh) og Lyngbøvatnet (12 moh) tilhører også
Gravdalsvassdraget. Liavatnet, Tennebekktjørna
og Skitnetjørna ble nyttet som drikkevann til ut på
1990-tallet. Hoveddelen av vassdraget ligger
åpent, men bekker i bebygde deler ligger under
bakken, bl.a. i Nipedalen og fra utløpet av
Liavatnet ca. 150 meter. Gravdals- og
Lyngbøvatnet var tidligere ett vannspeil, som ble
delt i to ved bygging av ny Lyderhornsvei på 1980tallet.

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
Tennebekken, som er innløpsbekken til Liavatnet,
er fin gytebekk for ørret. Prøvefiske som er utført
i vannet i 2018 viser at det er blitt en fin bestand
av ørret i vannet etter at Statens vegvesen var
Figur 22 Navn på fossen
ferdig med utfylling av stein i vannet i perioden
2011-2014. Det er tidligere satt ut ørret i
Tennebekktjørna og det er en relativt småvokst bestand av ørret i vannet i dag. I Gravdalsvatnet
dominerer gjedde, men med innslag av ørret og ål. Bekken til Gravdalsbukten er viktig gytebekk for
sjøørret. Tidvis oksygenfritt dypvann i Gravdalsvatnet gir problemer for bl.a. fisk. Det er spor etter
mølledrift mellom Liavatnet og Gravdalsvatnet. Kanadaskogen og området omkring Tennebekktjørna
gir rike muligheter for opplevelser, fysisk aktivitet og friluftsliv. Badeplassene på nordsiden av
Tennebekktjørna er spesielt populære på fine sommerdager. Gravdalsvatnet brukes som
treningsarena for padlesporten.

Vannforskriften og vannkvalitet
Nedre deler av vassdraget som omfatter Lyngbøvatnet og Gravdalsvatnet er noe næringspåvirket av
kloakk, og tilstanden etter vannforskriften regnes moderat. Det er utført flere saneringstiltak for
kommunale ledninger og spredt avløp fra noen boliger vil bli tilkoblet kommunalt nett i 2019.
Gravdalsvassdraget skal etter vannforskriften ha ”god økologisk status” innen 2021.
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9.10 Fjøsangervassdraget
Vassdraget har sine kilder fra Ulriken, Landåsfjellet og Løvstakken. Bergensdalen utgjør
en vesentlig del av nedbørfeltet (9,8 km2), med Tveitevatnet (50 moh), Solheimsvatnet (16 moh) og
Kristianborgvatnet (15 moh) som sentrale innsjøer. Inntil 1950-tallet lå Haukelandsvannet der
Nymarksbanene ligger i dag. Vannet ble gradvis gjenfyllt etter krigen. Solheimsvatnet, Mindemyren
og Kristianborgvatnet ble senket i løpet av 1950-tallet. Store deler av vassdraget ligger i dag under
bakken. Det meste av vannet føres i tunnel fra Kristianborgvatnet til 40 meter dyp i Nordåsvannet.
Ca. 2/3-deler av nedbørfeltet er bebygd og vassdraget er derfor svært urbant. I forbindelse med
realisering av reguleringsplanen for Mindemyren skal deler av vassdraget mellom Solheimsvatnet og
Kristianborgvatnet gjenåpnes. Mellom Christieparken og Haukelandshallen er det også et stort
potensial for gjenåpning av vassdraget, siden området i dag er et grøntområde i kommunalt eie.

Figur 23 Kulvert i Fjøsangervassdraget

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
Deler av Kristianborgvatnet og Solheimsvatnet har vegetasjon som karakteriserer rike
kulturlandskapssjøer. I alle innsjøene registreres det også mange rødlistede fuglearter og områdene
er registrert som viktige rasteområder for andefugl. Stavangerske postvei/Christianiavegen passerer
Landåsbekken på kanskje Bergens eldste, bevarte steinbro i Christieparken. Parken er i seg selv et
kulturminne, fra 1820 årene utviklet som en naturpark i engelsk stil hvor Landåsbekken er et sentralt
element. Det er også opparbeidet parker med turveier omkring Tveitevatnet, Solheimsvatnet og
Kristianborgvatnet. Vassdraget har ørret, ål, gjedde og abbor. Fjøsangerbekken er en liten, men viktig
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sjøørretbekk med stort potensiale. Gyteforholdene for ørret er dårlig i alle innsjøene pga. mange
menneskeskapte inngrep, spesielt siden neste alle innløpsbekken er lagt i rør.

Vannforskriften og vannkvalitet
Vannprøver fra Fjøsangervassdraget i 2018 viser at vassdraget er noe forurenset med forhøyede
verdier av fosfor og nitrogen. Økologisk og kjemisk status iht. vannforskriften vurderes som dårlig
pga. spillvannslekkasje, bekkelukking, avrenning fra urbane flater, og kanalisering av vassdraget. Det
er PCB og tungmetaller i sedimentene i Tveitevatnet, men tilførselen ventes å bli helt borte når det
gamle deponiet på Slettebakken er sanert. Fjøsangervassdraget kommer ikke til å nå kravet om ”god
økologisk og kjemisk status” innen 2021 slik vannforskriften krever. Det er derfor søkt om utsettelse
for noen av tiltakene for inneværende planperiode.
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9.11 Grimseidvassdraget
Vassdraget har sitt utspring i området rundt Sandsli. Flyplassveien og bebyggelsen rundt Sandsli
preger den øvre delen vassdraget. Nedre deler rundt Grimseidvatnet har en del skog og kulturmark.
Av det totale nedbørfeltet på 6,4 km2 er ca. 2 km2 bebygd. Innsjøene Skranevatnet,
Birkelandsvatnet, Håvardstunvatnet og Grimseidvatnet ligger i nedbørfeltet. Strekningen fra
Grimseidvatnet og ned til utløpet i Grimseidpollen er en svært viktig gytebekk for sjøaure. Vassdraget
er lukket i forbindelse med kryssingen av hovedveien og ved flere næringsområder. Fra
rundkjøringen til Sandsli i retning Grimseidvatnet er det blitt bygd en overvannstunnel som fører
vannet under bakken i ca. 500 meter. Dette gjør at vassdragets naturlige sammenheng er brutt og
det er ingen naturlig kobling mot utløpet var Håvardstunvatnet.

Figur 24 Grimseidvassdraget

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
I tillegg til ørret er det ål, abbor og gjedde i vassdraget. Alle de fire vannene i nedbørfeltet
karakteriseres som lokalt viktige våtmarksområder. Det foreligger ikke noe organisert fiskekortslag i
vassdraget. Skranevatnet blir brukt til bading og området har flere tilrettelagte turveier. Det
foreligger planer om utvidelse av turveiene. Vannene i området viktige elementer i den blågrønne
strukturen i området.
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Vannforskriften og vannkvalitet
Det forekommer noe avrenning fra landbruk og spredt avløp i området rundt Grimseidvatnet. På
nordsiden av Flyplassveien er det lekkasje og overløp fra det kommunale avløpsnettet som påvirker
vassdraget. I Håvardstunvatnet vurderes vannkvaliteten som god. Undersøkelser fra 2018 i
Birkelandsvatnet og Skranevatnet viser at disse innsjøene er noe forurenset. Nye tiltak er derfor
nødvendig hvis hele Grimseidvassdraget skal ha god økologisk og kjemisk status innen 2021.
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9.12 Gaupåsvassdraget
Gaupåsvassdraget er det femte største vassdraget i Bergen med et nedbørfelt på 21,1 km2.
Vassdraget omfatter bl.a. Kråvatnet (Hjortlandsstemma), Spåkevatnet og Gaupåsvatnet. Øvre og
midtre deler er dominert av skog- og jordsområder, mens nedre del har lange industritradisjoner. Da
gründeren Peter Jebsen startet opp Arne Fabrikker i 1846, var dette helt i forkant av
industrialiseringen i Norge. Bedriften hadde på det meste 1200 ansatte. Den nåværende
kraftstasjonen ble bygget tidlig på 1900-tallet før konsesjonslovene trådte i kraft i 1917. Kraftverket
eies i dag av FAV-gruppen og produserer om lag 7,5 GWh årlig. Gaupåsvatnet er i perioder nedtappet
pga. reguleringen. Blindheimselva er lukket gjennom deler Ytre Arna hvor flere industribygg ligger
over vassdraget. Ved større flommer er grunneier bekymret for at det er for liten kapasitet til å ta
unna vannmengdene.

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
Vassdraget har fiskeartene ørret, karuss, gjedde, stingsild og ål. Spåkevatnet har en tett
ørretbestand, mens gjedden, som er ulovlig utsatt, gjør at det er langt færre ørreter andre steder i
vassdraget. Når Gaupåsvatnet er nedtappet advares mot å bevege seg på nedtappede delen hvor det
er mudder langs land. Halvparten av nedbørsfeltet ligger innenfor byfjellsgrensen, som naturlig blir
brukt mye til turgåing. Generelt er vannene i nedbørsfeltet er viktige for rekreasjon, hvor fiske er den
mest vanlige bruken. Det selges fiskekort i Hjortlandsstemma. I andre vann må evt. fiske avklares
med grunneier. I Artskart er det registert mange fulgearter i Gaupåsvatnet, Kalsåsvatnet og
Beitelsvatnet herunder dvergdykker, ender og vadefugler.

Vannforskriften og vannkvalitet
Deler av vassdraget ligger i jordbruksområder og er noe påvirket av dette. På det nedlagte
kommunale avfallsdeponiet på Hjortland er det gjort tiltak i form av omlegging av bekk, tildekking av
fourensende masser og rensing av sigevannet for å bedre vannkvaliteten. Det er også flere mindre
private deponi i nedbørfeltet som påvirker vassdraget. Undersøkelser i 2015 og 2018 viser at
vassdraget er forurenset på flere strekninger og ligger per i dag ikke an til å oppfylle kravene om god
økologisk og kjemisk tilstand i midtre og nedre deler av vassdraget innen fristen i 2021. Ytterligere
tiltak vil være påkrevd i årene som kommer.
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Figur 25 Bilde fra Gaupåsvassdraget
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9.13 Kalandsvassdraget

Vassdraget strekker seg fra Bontveitdalen i nord til Fanafjorden i sør. Bergens største innsjø,
Kalandsvatnet (53 moh), er sentralt plassert i vassdraget. Fanaelven renner gjennom Fanabygden, og
fossen ved Fana kirke gir liv til kulturparken ved 1000-års stedet. Vassdraget er også tilgjengelig fra
bl.a. gang-/sykkelveien langs den gamle Osbanetraseen, men strandkantene er for øvrig privatisert i
stor grad. Vassdraget består i hovedsak av bekke- og elvestrekninger. I tillegg til Kalandsvatnet ligger
Hamretjørna og Klokkarvatnet (52 moh) i vassdrag. Kalandsvassdraget ligger i all hovedsak åpent, og
er kun overbygget av veibroer og et næringsbygg ved utløpet. Konows kanal gjør det mulig å overføre
vann fra Fanaelven til Stendavatnet for kraftproduksjon.

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
Kalandsvatnet er viktig for fritidsfisket. Kalandsvatnets grunneierlag selger fiskekort og de
administrerer båtutleie. Austevollselva er et viktig gyte- og oppvekstområde for ørret og vannet har
også røye. Det er blitt utført uttynningsfiske med ruse de siste årene å forbedre kvaliteten på fisken.
Det skal også forekomme gjedde i vassdraget. Etableringen av Fana kulturpark har åpnet nedre deler
av vassdraget for rekreasjon. Osbanetraseen kan nyttes til sykling og turgåing. Både Klokkarvatnet og
Kalandsvatnet har sandstrender egnet for bading, men ingen strender er tilrettelagt. Kalandsvatnet
er i økologisk sammenheng verdifull for vår region og er et viktig viltområde, særlig for fugl.
Kalandsvika er vernet som naturreservat. Strandsonene i Ertrevågen og på Hatlestad har betydelig
økologisk verdi. Det samme gjelder Hamretjørna, Klokkarvatnet og deler av Fanaelven er viktige
områder for vannfugl. Det er forekomster av stor salamander i noen små tjern i grenseområdet til Os.

Vannforskriften og vannkvalitet
Undersøkelser etter vannforskriften i 2014 viste at Kalandsvatnet har en økologisk og kjemisk tilstand
som ligger i grenselandet mellom moderat og god. Vannkvaliteten i innsjøen påvirkes av spredt
avløp, landbruksavrenning og det kommunale renseanlegget like ved Kaland skole. Ellers i vassdraget
har undersøkelser av vannkvalitet og bunndyrfauna i Austevollselva avdekket at denne elven er
strekt påvirket av næringstilførsel i form av høye forforverdier. Tilførselen av fosfor stammer fra
spredt avløp, tradisjonelt landbruk og hestemøkk. Uforsvarlig håndteringen av hestemøkk har vært et
økende problem for vannkvaliteten i vassdraget de siste årene. Spesielt Austevollselva, som er den
største innløpselven til Kalandsvatnet, er avhengig av nye tiltak for å kunne oppnå kravet om god
økologisk og kjemisk status innen 2021 slik vannforskriften krever.
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9.14 Steinsvikvassdraget
Nedbørfeltet til Steinsvikvassdraget har en utstrekning på 3,4 km2 og omfatter Skeievatnet og
Steinsvikvatnet. Vassdraget krysses av Bybanen til Flesland og Flyplassveien. Vassdraget er lukket ved
de to kryssingene av motorveien, mens resten av vassdraget ligger åpent i dagen. Skeievatnet og
Steinsvikvatnet omkranses av Fana golfklubb sitt anlegg. Det er en del bebyggelse i nedbørfeltet
spesielt i området øst for Steinsvikbekken rundt Råstølen og Folldalen. Bebygd areal utgjør ca. km2

Fiske, friluftsliv og biologisk mangfold
Steinsvikbekken er liten, men utgjør et svært viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørreten som
lever i Nordåsvatnet. Nedre deler av Steinsvikbekken er lite berørt og området har tett
kantvegetasjon. Denne bekkestrekningen er også svært viktig for sjøørreten i vassdraget. Det finnes
også gjedde i vassdraget som er ulovlig utsatt for en del år tilbake. Det er lite fritidsfiske i selve
vassdraget. Området Siljustøl utgjør et lite, men viktig friluftsområde. Utenom golfsesongen blir
veinettet på og rundt golfbanen brukt som turområde.

Vannforskriften og vannkvalitet
Vannprøver fra Skeievatnet og Steinsvikvatnet i 2018 viser at vassdraget er forurenset med
forhøyede verdier av fosfor og nitrogen. Mulige kilder til de forhøyede næringsverdiene er
lekkasje/overløp fra kommunalt avløpsnett og gjødsling fra golfbanen. Kjemisk og økologisk status
iht. vannforskriften vurderes som moderat til dårlig. Det er usikker om Steinsvikvassdraget klarer å nå
målet om god økologisk og kjemisk status innen 2021.

Figur 26 Fisk i Steinsvikvassdraget
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10 HANDLINGSPLAN
Tabell 3 Handlingsplan
Nr.
Spesifikasjon
1
Sælenvassdraget – Flomsonekartlegging basert på hydrauliske analyser
2
Midtbygdavassdraget – Flomsonekartlegging basert på hydrauliske analyser
3
Arnavassdraget – Flomsonekartlegging basert på hydrauliske analyser
4
Gaupåsvassdraget – Flomsonekartlegging basert på hydrauliske analyser
5
Kartlegging av utslipp som følge av overvannsavrenning
6
Nedbørsfeltvise overvannsplaner
7
Separeringsprosjekter

1-4: Flomsonekartlegginger
Flomsonekartlegginger basert på hydrauliske analyser er utført i regi av Norges vassdrags- og
energidirektorat for Nesttun- og Apeltunvassdraget. Det er behov for å utføre tilførende analyser for
vassdragene i nr. 1-4 tabell 3. Bergen kommunen Vann- og avløpsetaten vil sørge for at dette blir
utført.

5: Kartlegging av utslipp som følge av overvannsavrenning
Dette arbeidet var opprinnelig en del av Kommunedelplan for overvann. Arbeidet er kompetanse- og
tidkrevende. Derfor tas det inn i handlingsplanen. Hensikten med arbeidet er å analysere
sammenhengen mellom vannkvalitet i urbane vannforekomster og aktiviteten/arealbruken i
nedbørfeltet. Resultatene ønsker man å benytte til å sette inn målrettete tiltak i form av
renseinnretninger for overvann/separering/krav til arealbruk/andre tiltak som kan bedre vannkvalitet
i vannforekomstene.

6: Nedbørsfeltvise overvannsplaner
I tråd med strategien beskrevet i kapittel 7 og 8 så skal overvannsplanlegging utføres nedbørfeltvis.
Vann- og avløpsetaten vil utarbeide overvannsplaner for noen utvalgte/prioriterte vassdrag.
Flomsonekartlegging, separering, bekkeåpninger, grøntstrukturer, m.m. er alle en del av
overvannsvurderinger som gjøres i et vassdrag. For å sikre en helhetlig planlegging bør disse
vurderingene samles i en plan for et vassdrag. Sælenvassdraget (Fyllingsdalen) er et eksempel på et
vassdrag hvor Plan- og bygningsetaten (områderegulering for Fyllingsdalen), Bymiljøetaten (tiltak fra
Lynghaugtjørna til Orrtuvannet) og Vann- og avløpsetaten (separering, flomkartlegging) samarbeider
om en helhetlig overvannshåndtering.
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7: Separeringsprosjekter
Separeringsprosjekter vurderes ut fra tilstanden til ledningsnettet, behov for økt hydraulisk kapasitet,
redusering av overløpsdrift og synergieffekter/kostnadsbesparelser ved samtidig separering ved
annet grunn- og grøftearbeid. Separeringsprosjekter er en del av Vann- og avløpsetatens
kontinuerlige arbeid på ledningsnettet. Det innebærer at Kommunedelplan for overvann ikke legger
opp til økte budsjetter utover det som allerede ligger i de respektive etatene.
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11 LANGSIKTIG ARBEID
Kommunens arbeid med overvannshåndtering må gjøres over en lengre periode. Dette avsnittet
omtaler kort dette arbeidet:

Utarbeiding av grunnlag for dimensjonering og planlegging
Kommunen drifter i dag 6 nedbørsmålestasjoner. Disse måler nedbør med minuttsoppløsning.
Dataene (serier på 30 år) benyttes av Meteorologisk Institutt til å utarbeide såkalt IntensitetVarighet-Frekvens kurver (IVF-kurver). Disse kurvene benyttes til dimensjonering av overvannsanlegg.

Laserscanning og arealanalyser
Kommunen ved Vann- og avløpsetaten oppdaterer avrenningsanalyser kontinuerlig basert på
tilgjengelige laserdata.

Vannføringsmålinger
Vannføringsmålinger utføres i en rekke sammenhenger. Vannføringsmålinger benyttes til å kartlegge
overløpsutslipp, fremmedvann i avløpsnettet, vannføring i kulverter og dimensjonering av
overvannssystemer.

Kildekontroll av forurensing
Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av renseinnretninger i private eie (f. eks. oljeutskillere) og
kartlegging av forurensning fra overvann.

Forskning og utvikling
Kommunen deltar i en rekke forskningsprosjekter og faglige nettverk. Eksempler på dette er BEGIN
(Blue Green Infrastructures through Social Innovation), BINGO (Bringing Innovation to ongoing water
management) og faglig nettverk og prosjekter i regi av Norsk Vann.

Kunnskapsformidling
Kommunen bidrar til veiledning og kunnskapsformidling gjennom foredrag ved universiteter,
høyskoler, seminarer og konferanser samt deltakelse i ulike nettverk. I de enkelte plansaker veileder
også kommunen utbyggere og konsulenter.
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Oppfølging av overvannsplanlegging i reguleringsplaner
Viktig overvannsplanlegging gjøres i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplaner. Her nevnes
spesielt kartlegging og planlegging av eksisterende flomveier og vurdering av bekkeåpninger. Dette
er temaer som normalt strekker seg ut over reguleringsgrensene. Systematisering og innarbeiding av
dette arbeidet i overordnede planer og dokumenter (som kart for kommunedelplan for overvannet)
vil være et kontinuerlig arbeid.
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Vedlegg 1 –Kart for Kommunedelplan for overvann
Forbehold
Kart for Kommunedelplan for overvann er en samling av «overvannsdata/overvannsinformasjon» fra
en rekke ulike kilder. Kartet er ikke juridisk bindende i seg selv, men deler av informasjonen er
allerede bindende gjennom f. eks. reguleringsplaner eller teknisk forskrift. For eksempel er flomsoner
i reguleringsplaner bindende. Annen data er til informasjon (avrenningslinjer) og retningsgivende
(blågrønne forbindelser). Informasjonen er ikke uttømmende eller på noen måte komplett til å gjøre
fullstendige overvannsanalyser i arealplanlegging, men vil i seg selv avdekke hvor temaet må utredes
videre. Kartet er en oversikt over den informasjonen kommunen har.
Kartet er tenkt som et hjelpemiddel for saksbehandlere på ulike nivå som jobber med
arealplanlegging, byggesaksbehandling og ulike prosjekteringsoppgaver. Kartet skal gi informasjon
om det kan forekomme flomfare eller høyt havnivå som bør hensyntas ved planlegging og utbygging.
Kartet angir ikke eksakte avgrensninger eller størrelser på eventuell fare. Kartet har ulike
begrensninger i detaljeringsgrad som både skyldes grunnlagsdata og analysemetoder.
Det er planlegger/utbyggers oppgave å ta hensyn til aktuelle farer.

Figur 27 Eksempel på utsnitt fra digitalt kart.
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Resultatet fra fleste temautredningene i planprogrammet kapittel 4.2 er gjengitt i kartet. Følgende
gir en oversikt over tema og kartlag i kartet:
Tabell 4 Oversikt tema fra planprogram
Tema

Beskrivelse

Tema 1: Kartlegging av nedbørsfelt,
avrenningslinjer og forsenkninger

Kartlagene avrenningslinjer, forsenkninger og
nedbørsfelt.

Tema 2: Kartlegging av risikoområder for flom i
(urbane) vassdrag

Kartlaget behov for flomsonekartlegging

Tema 3: Kartlegging av utslipp som følge av
overvannsavrenning

Se kapittel 10 handlingsplan punkt 5.

Tema 5: Vassdragsspesifikk kartlegging

Kapittel 9, kartlag vassdrag, åpne vassdrag og
lukkede vassdrag

Tema 6: Gjenåpning av lukkede elver og bekker

Kartlag mulige bekkeåpninger.

Kartet er tilgjengelig fra Bergen kommune sine nettsider og
https://kart.bergen.kommune.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=04ae4415f33c431e981
0327c18a263a1
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Tabell 5 Tema i kart for Kommunedelplan for overvann
Tema
Beskrivelse
Apeltunvassdraget

Kartlaget viser flomsoner for 20, 200, 200 inkl. klimafaktor og 1000 års
gjentaksintervall, samt nedbørsfeltet for vassdraget. Flomsoner er
utarbeidet på bakgrunn av hydrauliske analyser utført av Norconsult AS i
2017 på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat. Mer om
grunnlaget for analysen finnes i rapporten (tilgjengelig fra nve.no) for
flomsoneberegningen.

Nesttunvassdraget

Kartlaget viser flomsoner for 20, 200, 200 inkl. klimafaktor og 1000 års
gjentaksintervall, samt nedbørsfeltet for vassdraget. Flomsoner er
utarbeidet på bakgrunn av hydrauliske analyser utført Norges vassdrags- og
energidirektorat i 2014. Mer om grunnlaget for analysen finnes i rapporten
(tilgjengelig fra nve.no) for flomsoneberegningen.

Aktsomhetskart
(NVE)

Kartlaget er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat.
Aktsomhetskart er produsert på bakgrunn av hydrologiske modeller, basert
på erfaring fra norske vassdrag og en digital terrengmodell. Aktsomhetskart
viser hvilke områder som potensielt kan være flomutsatt, men sier
ingenting om sannsynlighet.

Lukket vannvei

Lukket vannvei viser de største overvannsrørene og kulvertene i
kommunen. Datasettet er et manuelt utdrag fra Vann- og avløpsetatens
ledningsdatabase Gemini VA.

Avrenningslinjer

Avrenningslinjer viser vannets vei på overflaten ved ekstreme
avrenningshendelser der det normale avrenningssystemet (rør, bekkeløp,
mm.) ikke har tilstrekkelig kapasitet. Linjene sier ikke noe om utbredelsen i
terrenget eller sannsynlighet/gjentaksintervall. Nærhet til avrenningslinjer
med større oppstrømsnedbørsfelt bør i seg selv være nok til å utløse videre
utredning av temaet. Avrenning på terreng både med fungerende
rørsystem/kulverter og tett/ikke fungerende rørsystem/kulverter må
kontrolleres når man vurderer tiltak.
Linjene er utarbeidet av Vann- og avløpsetaten vha. GIS-analyse.
Grunnlaget for analysen er laserscanning av kommunen (år 2015-2017,
punkttetthet 5-10). I tettbygdeområde, områder med bruer, kulverter,
underganger, etc. vil nøyaktigheten være mindre god.

Forsenkninger

Forsenkninger viser lavpunkt i terrenget hvor områder vil måtte
oversvømmes før vannet kan renne videre på overflaten, såkalt «lukket
område». Dette kan skje hvis etablert drenering (sluk, drensledninger,
bekkelukkinger) eller naturlig drenering (infiltrasjon) av en eller annen
grunn ikke fungerer.
Analysen er utarbeidet av Vann- og avløpsetaten vha. GIS-analyse med
grunnlag i laserscanning av kommunen kommunen (år 2015-2017,
punkttetthet 5-10).
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Tema

Beskrivelse

Nedbørsfelt

Nedbørsfeltene har to kilder:
1. Nedbørsfelt er utarbeidet av Vann- og avløpsetaten vha. GIS-analyse
med laserscanning av hele kommunen kommunen (år 2015-2017,
punkttetthet 5-10) som grunnlag.
2. GIS-analyser utført i forbindelse med ulike prosjekter. Kilder varierer.

Oversvømte
områder
havnivåstigning

Kartlaget er utarbeidet av Vann- og avløpsetaten vha. av GIS-analyse med
lasercanning av kommunen (år 2015-2017, punkttetthet 5-10). Analysen er
gjort med høydenivå valgt ut fra sikkerhetsklassene i TEK10 samt for kote +
2,0 og +2,5.

Åpne elver og
bekker

Kartlaget viser FKB-dataene Bekk og Elv. En del mindre bekker vil framgå fra
flyfoto avhengig av vannføring/tid på året og fra år til år.

Myr

Kartlaget viser FKB-data Myr fra AR5, år 2017. AR5 beskriver
arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Kartet
skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning,
landbruksproduksjon og lovforvaltning. AR5 er en del av det offentlige
kartgrunnlaget og et viktig grunnlag for gårdskart. AR5 er et Geovekstdatasett, hvor NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) er fagansvarlig. Mer
om kartgrunnlaget finner man på nibio.no

Regulerte flomsoner

Kartlaget er et utdrag av «hensynssone for flom» fra alle reguleringsplaner i
kommunen. Dette kan være flomveier, soner med risiko for oversvømmelse
eller oversvømmelsessoner som er kartlagt vha. av hydrauliske analyser i
forbindelse med reguleringsplaner. Detaljer/grunnlag for flomsonen
fremkommer av de respektive reguleringsplanene.

Løsmasse/flomskred Kartlaget viser arealer med risiko for løsmasseskred i forbindelse med
faresonekartlegging av skredfare. Kartlegging er kun gjort for utvalgte
områder (Løvstakken, Bjørge-Bjørndalsstølen, Valle-Kirkebirkeland, Ytre
Sandviken).
Mulige
bekkeåpninger

Kartlaget viser strekninger hvor kommunen ser at det er aktuelt å
reetablere åpent vassdrag. Bekkeåpning skal vurderes/utredes i de
arealplaner som berører disse elvene/bekkene. Alle lukkede bekker er i
prinsippet aktuelle å åpne, men en mer «finmasket» kartlegging/vurdering
av aktuelle strekninger må gjøres i forbindelse med reguleringsplaner.

Åpne og lukkede
vassdraget

Kartlaget viser hvilke strekninger som er lukket og åpne i de største
vassdragene. Kartlaget er ikke komplett med alle små og mellomstore
vassdrag.

Blågrønt temakart

Kartlaget viser overordnede fremtidige og eksisterende blågrønne
strukturer kartlagt i forbindelse med utarbeidelse av «Blågrønt temakart»
vår 2018. Mange av de blågrønne strukturene kan samordnes med
overvannshåndtering/vannveier.
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Tema

Beskrivelse

Samordnet
planlegging

Noen vassdrag har kommunen erfaring med at er flomutsatt og noen
vassdrag er spesielt kompliserte fordi de går igjennom urbane områder.
Disse vassdragene må man ha et «helhetlig grep» om når man gjør tiltak. I
dette kartlaget er disse vassdragene markert.

Byvassdrag med
kommunalt
driftsansvar

Byvassdragene er «ryggmargen» i overvannshåndteringen fra fjell, gjennom
bebygd område og til fjorden. Mange av disse vassdragene har uoversiktlig
drifts- og eieransvar. I tråd med kommunens ønske om å ta større ansvar
for den helhetlige overvannshåndteringen er det plukket ut en rekke
sentrale byvassdrag som kommunen vil ta driftsansvar for.

Behov for
flomsonekartlegging

Dette kartlaget viser vassdrag hvor det er behov for flomsonekartlegging
basert på hydrauliske analyser tilsvarende flomsonekartleggingen som er
gjort for Apeltunvassdraget og Nesttunvassdraget.
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