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Velkommen til 
Naturbasert Sone!

Webinarserie åpen for alle:

• Inviterte foredragsholdere 
fra forskning og forvaltning m.fl.

• Vanligvis ca. en gang i måneden,
torsdager kl.11.00-11:45

• Info, påmelding, presentasjoner 
og opptak: www.niva.no/nbs

• Forslag til tema eller 
andre innspill: nbs@niva.no

#naturbasertsone

Foto: L. Barkved
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Dagens tema: Overvannshåndtering og blågrønne løsninger i kommuner

Stavanger kommune

Lørenskog kommune

Drammen kommune



Naturbaserte løsninger og overvannshåndtering
- klimatilpasning til det beste for byen

Ingerid Pegg, rådgiver overvann og klimatilpasning

Avdeling for Vann, avløp og renovasjon
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Stavangers overvannsstrategi
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Stavangers overvannsstrategi
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Tverrfaglig innsats – samhandling

Overvannsnettverk
Overvannsgruppe for konkrete saker
Felles planmøte/samråd 
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Deltakere i Overvannsnettverket:

Detaljplan
Byggesak
Transportplan
Overordnet plan
Kart og digitale tjenester 
Samfunnssikkerhet og 
Beredskap
Idrett og Utemiljø
Stavanger Utvikling KF
Utbyggingsavdelingen
Vann, avløp og renovasjon



Tverrfaglig innsats – ansvarsavklaring

Ansvar på overvannsområdet er 
fordelt på flere avdelinger
 VAR-avdelingen
 Idrett og utemiljø (vei, park)
 Samfunnssikkerhet og beredskap
 Planavdeling
 Kommunen som utbygger

Problemstillinger: 
Eierskap og drift, flomveier, 
tilstrekkelig naturbaserte løsninger
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Kunnskapsdeling, kompetanseheving og samarbeid 
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Helhetlig tilnærming til overvannshåndtering –
Naturbaserte løsninger i Stavanger
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Snurr film!



Overvannshåndtering og blågrønne 
løsninger i Lørenskog kommune



Gamle Lørenskog 
sentrum

Kilde: Museene i 
Akershus





Før Nå





Grønn

Trygg

Mangfoldig



Vi har fire prioriterte satsingsområder

• Tilhørighet og fellesskap
• Bokvalitet og inkluderende bomiljø
• Bred ungdomssatsing
• Trygg og miljøvennlig transport

https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/kommuneplanens-samfunnsdel/prioriterte-satsingsomrader/#tilhorighet
https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/kommuneplanens-samfunnsdel/prioriterte-satsingsomrader/#bokvalitet
https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/kommuneplanens-samfunnsdel/prioriterte-satsingsomrader/#ungdomssatsing
https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/kommuneplanens-samfunnsdel/prioriterte-satsingsomrader/#transport
















https://youtu.be/H9n3wBI3DKU










https://youtu.be/oD7A6DpwL-k














Jobber vi smart?



Lone Skjønhaug

los@lorenskog.kommune.no

Telefon: 977 555 99



Verdien av tverrfaglig samarbeid 
om overvann og flom

Johanne Stake, Drammen kommune



Drammen skal styrke evnen til å 
tåle klimaendringer



Vann og avløp har fått en 
koordinerende rolle for overvann og 
flomberedskap i Drammen kommune

Hvordan skal VA ivareta dette 
ansvaret??
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Hvem har ansvar for 
overvannet??



Hvem er med i 
overvannssamarbeidet?

VA
forvaltning

Byggesak 

Beredskapsstaben

Geodata

Utbygging og 
infrasturktur

Anlegg, idrett og 
natur

Drammen eiendom 
KF

Samferdesel, vei og 
park

Miljø og landbruk

Klima

Arealplan



Målene med overvannssamarbeidet

• Større fokus og økt kunnskap om overvann og 
flom i virksomheter

• Samarbeid på tvers av virksomheter og 
avdelinger er vesentlig for å få til en helthetlig 
og velfungerende overvannshåndtering

• Interne kontaktpersoner ved henvendelser 
angående overvann/flom i virksomhetene
• Mindre avstand mellom virksomheter



Hva ønsker vi å oppnå?

• Utarbeide en temaplan for overvann og flom for Drammen kommune
• Arbeidsgrupper som jobber med ulike tema
• Avklare og foreslå eierskap og ansvar knyttet til flom og overvann
• Etablere rutiner for ivaretakelse av overvann i plan og byggesaker
• Gruppa skal bidra med innspill til planer, prosjekter, nye veiledere og normer 
• Være kontaktpunkt internt i kommunen gjeldende faglige spørsmål om 

flomberedskap og overvann



Flomsikringsanlegget ved Tusenårsstedet



Tusenårsstedet – et nytt samlingspunkt



Wildenveys plass
- Ferdig 2021

Gjenåpning av Vrangbekk
- Pågår





Takk for meg!



08.12.2022

Overvannshåndtering og blågrønne løsninger i kommuner

Stavanger kommune

Lørenskog kommune

Drammen kommune



Neste #naturbasertsone 

26. januar 2023

«Naturbaserte løsninger 
i et kaldt klima»

Kim Paus (NMBU)

Mer info: niva.no/nbs 
Kontakt: nbs@niva.no

NB! Men vi er ikke helt ferdige for i dag…
Foto: L. Barkved



08.12.2022 57

Nettverk/tverrfaglig forum 
for blågrønn infrastruktur

Arbeidstittel!

En viktig målsetting for SPARE-prosjektet er å utvikle og bidra til 
praksisrelevant og erfaringsbasert kunnskap. I den forbindelse etablerer 
vi våren 2023 et nettverk/tverrfaglig forum for blågrønn infrastruktur.

Nettverket er åpent for alle interesserte, men retter seg særlig mot dere 
som jobber med blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder.

Hva skal til for at det 
blir nyttig og relevant?
Vi vil gjerne diskutere 
dette med dere!



Prosjekt eier: NIVA
Prosjektleder: Isabel Seifert-Dähnn, Isabel.Seifert@niva.no
Periode: 2021 - 2025
Prosjekttype: Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i sammfunn og næringsliv
Finansiering fra NFR: 26,7 mill. NOK
Samarbeidspartnere: NINA, NMBU, Universitetet i København, Pådriv, Oslo 
kommune (PBE, BYM), Asker kommune, Bærum kommune , Lørenskog kommune, 
Volue Technology AS, 

Space for resilience (SPARE) - how do 
we plan for stormwater, biodiversity 

and recreation to increase urban 
resilience?

Bakgrunn
• For lite plass satt av til robuste strukturer for overvann,

biodiversitet og rekreasjon
• Sosio-politiske barrierer og manglende samarbeid på

tvers

Mål

Fremskaffe kunnskap, utvikle løsninger og teste nye
styringsmetoder som sikrer en sterk inkludering av 
overvann, biodiversitet og rekreasjonsformål i urban 
byplanlegging for å lage mer klimarobuste byer.

Brukere

Byplanleggere, statsforvaltning, VA- etater, kommuner, 
osv.

Insert picture

NbS i regnvær Bugnende bed i urbant strøk

BierRekreasjon?

https://www.spare-project.com/



Bli med på studietur?
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Her fra studietur i New Water Ways prosjektet

SPARE-prosjektet skal 
på studietur i 2023 og 
vi ønsker å åpne for at 
andre interesserte kan 
delta.



Finnes flere nettverk/forum for klima, 
klimatilpasning og miljø 

08.12.2022 https://www.skiftnorge.no/

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/natur-klima-og-miljo/klima-og-miljo/klimatilpasning/nettverk-
for-klimatilpasning/

https://www.statsforvalteren.no/trondelag/miljo-og-klima/klima/nettverk-klimatilpasning-trondelag/

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-
fou/kvalitetsutvikling/ks-tilbyr-nytt-nettverk-om-klimatilpasning-i-2022--2023/



Noen mulige aktiviteter i nettverket/forumet 
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• Fagdag (f.eks. hvert ½ år eller kvartal), 
hvor agenda settes av deltakerne

• Tematiske arbeidsgrupper 
• Befaringer/«besøk hos»
• Studietur
• ……
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• Hva skal til for at det blir nyttig og verdifullt? 
• Hva er relevante tema å ta opp? 
• Hvem bør være med av aktører? 
• Har du forslag til konkrete aktiviteter?
• Plattform for kontakt og kommunikasjon? 

Vi ønsker å diskutere:

For et nettverk/tverrfaglig forum for blågrønn infrastruktur:
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Antall svar: 43

I hvilken kontekst og hvordan jobber du med 
blågrønn infrastruktur

Fra teams poll

Er du med i noe 
nettverk/forum knyttet til 
klima og/eller miljø allerede?

25

16

Ja Nei

Fra diskusjonen under møtet 8.12.22

Antall svar: 41

Hvem er her i dag: Hvilken sektor kommer du fra?

Antall svar: 47
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Hva skal til for at nettverket/forumet blir 
nyttig og verdifullt? 

Antall svar: 37

Hvilke relevante tema bør tas opp i nettverket? 

Antall svar: 41

Fra teams poll

Fra diskusjonen under møtet 8.12.22
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Har du forslag til konkrete aktiviteter? Hvilke aktører bør være med? 

Antall svar: 32 Antall svar: 52

Fra teams poll

Fra diskusjonen under møtet 8.12.22
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Utover at nettverket/forumet vil få et «hjem» (nettside) hvor informasjon m.m. samles: 
Hvilke(n) kommunikasjonsplattform(er) foretrekker du (marker de aktuelle)?

Fra teams poll

Fra diskusjonen under møtet 8.12.22

Svar fra 28 personer

2

8

17

18

23

LinkedIn-gruppe

Studieturer

Fysiske møter

Teams-gruppe

Digitale møter



Hva skjer videre

Nettverket/forumet for blågrønn infrastruktur lanseres 
våren 2023

Registrer deg for å motta mer informasjon:
https://www.spare-project.com/post/nettverk-tverrfaglig-forum-
for-blågrønn-infrastruktur
Legg gjerne til ønsker og innspill!

Kontakt oss gjerne: 
Line Barkved - lba@niva.no
Isabel Seifert Dähnn - ise@niva.no

08.12.2022

https://www.spare-project.com/post/nettverk-tverrfaglig-forum-for-bl%C3%A5gr%C3%B8nn-infrastruktur
mailto:lba@niva.no
mailto:ise@niva.no
mailto:Ise@niva.no


Takk for i dag! 

Velkommen til neste 
#naturbasertsone 

26. januar 2023

«Naturbaserte løsninger 
i et kaldt klima»

Kim Paus (NMBU)

Mer info: niva.no/nbs 
Kontakt: nbs@niva.no

Foto: L. Barkved
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