
HVORDAN HÅNDTERE OVERVANN PÅ EGEN EIENDOM 
 
Overvann er et samlebegrep for regnvann og smeltevann. 
 
Overvannet må tas hånd om slik at ikke bygninger skades eller det på annen måte skaper unødig 
ulempe på egen grunn eller for naboer og veier. Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert 
for å ta hånd om det mest ekstreme styrtregnet, og det er derfor viktig å finne løsninger for å 
håndtere overvannet utenfor avløpsnettet.  
 
Mange skader fra overvann skyldes en kombinasjon av økt utbygging med flere tette flater som fører 
til rask avledning av overvannet samtidig med hyppigere styrtregn og veksling mellom fryse- og 
tineperioder Med litt omtanke og beskjedne midler kunne mange av skadene vært unngått. De 
enkleste tiltakene er å passe på at ristene er åpne og sørge for flomveier dersom de skulle gå tett 
eller ledningen er full. 

Ulike løsninger 
Lokale forhold vil avgjøre hvordan huseiere bør håndtere overvannet. Normalt kan man velge 
mellom å infiltrere (la vannet sive ned i grunnen) eller fordrøye (bremse) vannet. I tillegg er det viktig 
å tenke igjennom hvilken vei vannet vil ta ved ekstremt kraftige regnskyll slik at man kan forebygge 
skader.  
 
Kommunale overvannsledninger har begrenset kapasitet, og kommunen må derfor ofte sette en 
grense for hvor mye overvann huseiere får tilføre. I områder hvor ikke kommunen har egen ledning 
for overvannet, er det gjerne spesielt strenge krav til å håndtere overvannet på egen eiendom. Da er 
det vanligvis bare tillatt å føre vann fra dreneringen rundt huset til den kommunale avløpsledningen.  
 
Den beste måten å ta hånd om overvannet på er å infiltrere det i bakken. Infiltrasjon betyr at vannet 
trenger ned i grunnen. Jo mer gjennomtrengelig markoverflate og porøs grunn, jo større er 
infiltrasjonskapasiteten. 
 
Bakkens kapasitet til å infiltrere vann påvirkes blant annet av vegetasjon, jordart, struktur og 
helningsforhold. Kapasiteten kan variere betydelig innenfor et lite område, og kan være vanskelig å 
fastsette uten et kostbart måleopplegg.  
 
Gjennomtrengelige overflater, som gressplen eller utmark, kan brukes til å infiltrere mindre mengder 
overvann. Dette er den enkleste og mest driftssikre formen for infiltrasjon. Vel etablert vegetasjon 
har ofte best evne til å infiltrere vannet. For å hindre erosjon, bør bakken under taknedløp dekkes 
med erosjonssikkert materiale, eksempelvis stein.  
 
For veier og plasser er infiltrasjonsgrøfter et godt alternativ. Grøften legges med fall, slik at ikke 
vannet blir stående stille. For å øke kapasiteten, kan massen i bunnen av grøften byttes med grovere 
materialer som gir økt infiltrasjon. Massene må være uten finstoff.  
 
Hustak, veier, plasser og andre store sammenhengende tette flater kan gi så store mengder overvann 
i løpet av kort tid, at infiltrasjon på overflaten blir vanskelig. Da må det bygges et magasin for å samle 
opp vannet før infiltrasjon. Slike magasin kan lages av materialer med mye hulrom (for eksempel 
steinrøys, store rør eller plastkassetter). Er massene rundt magasinet gjennomtrengelige, vil vannet 
infiltreres til grunnen rundt magasinet. Har marken svært liten evne til å slippe gjennom vann og stor 



vanntilførsel kan føre til svært store ulemper, tillater i blant kommuner at det legges et nødoverløp til 
deres avløpsledning.  
 
Dammer kan også virke som utjevningsmagasin. Ved stor avrenning på overflaten, vil vannet samles i 
dammen og trenge ned i grunnen. Som regel brukes naturlige terrengsøkk eller arealer som 
periodevis kan oversvømmes til slike dammer.  
 
En del plasser er grunnforholdene slik at infiltrasjon er vanskelig. Det er ikke uvanlig at kommunen i 
slike situasjoner tillater at huseiere tilfører vann til den kommunale avløpsledningen. Men da kreves 
det ofte at vann fra tak og andre tette flater først fordrøyes. Fordrøyningen kan for eksempel gjøres 
ved at vannet mellomlagres i et magasin, før det føres videre på en kontrollert måte.  
 
Selv om kommunen tillater at huseiere tilfører vann til den kommunale avløpsledningen, kreves det 
ofte at vann fra tak og andre tette flater først fordrøyes. Fordrøyningen kan for eksempel gjøres ved 
at vannet mellomlagres i et magasin, før det føres videre på en kontrollert måte 
 
Lokal håndtering av overvannet kan føre til at deler av eiendommen står under vann ved kraftige 
regnskyll. Det skal imidlertid ikke føre til skader, og vil raskt normaliseres, så lenge løsningen som er 
valgt er designet og plassert riktig. 
 
Det er viktig å tenke igjennom hvilken vei vannet vil ta ved ekstremt kraftige regnskyll og etablere en 
sekundær flomvei. Det viktigste er at vannet ikke trenger inn i hus. 

Ansvar 
Håndtering av overvann reguleres blant annet av vannressursloven, forurensningsloven, plan- og 
bygningsloven og naboloven. Huseier har ansvaret for å finne tilfredsstillende løsninger på sin 
eiendom. I tillegg kan huseier bli ansvarlig for vann som renner til naboeiendommer, herunder til 
vei.»  


