
Vedlegg 18 - Overvannshåndtering 

Jfr. pkt 1.19 Overvannshåndtering i planbestemmelsene. 

Overvann skal behandles etter prinsipper i NVE’s veileder nr. 4/2022 «Rettleiar for 

handtering av overvatn i arealplanar». 

 
C. Ved søknad om tiltak skal det konkretiseres hvordan overvann skal 

håndteres. Det er krav til overvannsplan ved større tiltak.   
D. Når nye reguleringsplaner eller tiltak berører kartlagte/kjente flomveger eller 

lager nye flomveger skal konsekvenser av dette utredes. Der det er behov skal 
det avsettes og sikres areal for nye flomveger. 

E. Utomhusplan skal, sammen med overvannsplan, vise hvordan disponering og 
drenering av overvann skal løses.  

F. Overvann skal ikke kobles direkte på kommunalt ledningsnett eller føres 
direkte til bekker og mindre vassdrag. Kobling til kommunalt ledningsnett 
skal omsøkes. 

G. Overvann skal ikke ledes til dreneringssystem for offentlig veg uten 
godkjenning fra vegeier. 

H. Naturlige flomveger skal bevares, slik at risikoen for overvannsflom 
reduseres.  

I. Ved beregning av overvann skal min. 40 % klimafaktor eller siste anbefalte 
klimafaktor for Innlandet fra Norsk Klimaservicesenter legges til grunn. 

J. Taknedløp skal ikke føres til overvannsledning eller spillvannsledning. 
K. All utbygging skal tilpasse seg og ta hensyn til naturlig terreng, vegetasjon og 

bekkene/flomveiene i området.  
L. Ved all utbygging og skogsdrift, som hogst, tynning og bygging av 

skogsbilveier, skal en ikke påvirke de naturlige dreneringsveiene slik at en får 
vann på avveie.  

M. Kjøreskader og andre inngrep i terreng skal utbedres slik at en ikke lager nye 
vannveier. 

 
Overvannsplan skal omfatte: 
N. Overvannshåndteringen skal ta hensyn til Øyers topografi, grunnforhold og 

klima, i tillegg til de sårbare sidevassdragene og bekkene, samt eksisterende 
flomveier. Det tilsier at en må ha fokus på fordrøyningsløsninger og 
dypdrenering som tåler skiftende vinterforhold og frost. 

O. For tiltak i nærheten av vassdrag vises det til bestemmelser og retningslinjer 
for dette i kommunedelplan Øyer sør. Minimum en sone på 20 meter på hver 
side av bekker/flombekker og elver skal som hovedregel ikke anvendes til 
utbyggingsformål på grunn av fare for flom og erosjon, slik at vannet har 
tilstrekkelig plass i en flomsituasjon. Buffer/-aktsomhetssonen skal tydelig 
fremkomme på tegning. 

P. Beregning av overvann fra tilgrensende områder og oppstrøms. 
Q. Håndtering og konsekvenser av overvann i og nedstrøms planområdet. 
R. Det generelle sikkerhetskravet er 200-års hendelse og et klimapåslag på 

minst 40%. Det gjelder for alle flom- og overvannsberegninger, hvis ikke 
annet faglig kan begrunnes ut fra gjeldende Teknisk regelverk og nyeste 
klimaprofil. 



S. Utredning av alternative vannveger på overflaten slik at vannet i ekstreme 
situasjoner kan ledes videre til resipient (elv, bekk eller sjø) uten at skade 
oppstår. 

T. En skal ikke via flomveger eller utslipp til nærliggende bekker el. forverre 
flomsituasjonen ved dimensjonerende flom nedstrøms, som generelt er 200-
års gjentaksintervall pluss klimafaktor. 

U. Det skal tas hensyn til risiko for erosjon og massetransport både i 
planområdet og for nedenforliggende områder, samt fare for vann på avveie. 

V. Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes og plasseres slik at 
flomveier ivaretas og risikoen for overvannsflom reduseres. 

W. Bruke hensynssoner i plankartet i reguleringsplaner for alle dreneringsveier 
(elver/bekker/flombekker/-flomveier) og for tiltak, som sedimentasjons-
/infiltrasjons-/ fordrøyningsområder. 

X. En beskrivelse av drift og vedlikehold for overvannsløsningene. 
Y. Vurderinger om tiltaket kan forbedre avrenningsforholdene/-mengdene i og 

nedstrøms områder/resipient. 
 

 
Retningslinjer 
Generelt 
a) Ved fortetting og planlegging av nye bebyggelsesområder, planlegging av 

gater/veger, eller endringer av eksisterende forhold, skal overvannshåndtering 
vies ekstra oppmerksomhet. Bruk av gater, veger, parkeringsplasser, 
grøntanlegg eller overflatebassenger til fordrøyning på overflate skal utredes. 
Det må i denne sammenheng vurderes evakueringsløp (vannveger) på 
overflaten slik at vannet i ekstreme situasjoner kan ledes videre til resipient eller 
annet uten at skade oppstår. 

b) En plan for overvannshåndtering skal inn helt i starten av reguleringsplaner og 
vurderinger gjøres både i forhold til dagens situasjon, fremtidige arealendringer 
og klimaendringer. Påvirkningen av alle menneskeskapte forhold på drenering 
og overvannsavrenning må vurderes, som bygninger med tette takflater, 
parkeringsplasser, veier og grøfter, stikkrenner/små bruer, snø deponi, ol. 
 

 
Overvannsplan bør omfatte: 
a) Overvannsplanen skal utarbeides i samsvar med de prinsipper og føringer som 

er gitt i notatet Håndtering av overvann i Øyer kommune, datert 13.01.22. 
b) En helhetlig vannhåndtering, der en må se på hele nedbørfeltet til 

prosjektområdet, samt vurdere om vann kan drenere inn fra andre områder 
(f.eks. langs veger pga stikkrenner med for liten kapasitet). Alle 
utfordringer/sårbarhet og tiltak, spesielt med hensyn til fordrøyning og 
flomveier må vurderes. 

c) Kartlegging av dreneringsveier, som bekker og flomveier oppstrøms, i og 
nedstrøms, samt nær planområdet. I tillegg må ev. stikkrenner, 
landbruksdrenering/-lukkinger, ol. registreres. 

d) Vurdering om bekkelukkinger kan åpnes og hvordan det ev. kan gjøres, med en 
plan for utførelse.  

e) Flomberegninger og vurdering av flomfare utføres av relevant fagperson med 
tilstrekkelig kompetanse, fortrinnsvis en Hydrolog. 



f) Utredning av aktuelle flomveger og mulig fordrøyning, som bruk av 
gater/veger/midtrabatter/gs-veger/P-plasser/ grøntanlegg/ 
overflatebassenger/ dypdreneringsgrøfter. Slike områder må vurderes 
nedsenket mest mulig i terrenget. 

g) Minst 30 % av arealet i nye byggeområder bør ha grunn/dekke som er egnet til 
infiltrasjon.  

h) Det skal vurderes om alle overflater på bakkenivå kan være permeable. Dersom 
tette flater velges så skal det begrunnes. 

i) Ved nyetablering eller renovering av eksiterende veier, grøfter ol., så skal det 
vurderes muligheten for kombinasjon med lokal overvannshåndtering. 

j) For alt takareal skal blå/grønne løsninger vurderes og utredes.  
k) Taknedløp og drenering fra andre relativt tette flater skal føres til 

fordrøyningstiltak. 
l) Alternativ bruk av overvann til bruks- og opplevelseselementer i utearealer. 
m) Det må settes av tilstrekkelig areal til både fordrøyningsområder og flomveier, 

og gjøre slike planlagte flomveier robust mot erosjon. Samtidig må en gjøre 
tiltak slik at menneskeskapte flomveier ikke fører til flomskader. 

n) Sammenhengende blå-grønne strukturer skal tilstrebes å bevares og legges til 
rette for utvikling av gode og attraktive bomiljøer, sikre vann- og flomveier, 
fordrøyningsområder og biologisk mangfold. 

 
 

Kommunen kan: 
a) Stille krav til at konsekvenser for flom utredes av fagperson med tilstrekkelig 

kompetanse og erfaring, jf. krav i SAK10. 
b) Kreve uavhengig kontroll av overvannsplan. 

 
 

 


