
Fra ambisjon til handling –
Hvordan involvere innbyggere 
i overvannshåndtering?

Line Barkved (NIVA), Ingvild Skumlien Furuseth (NIVA), Bent C. Braskerud (Oslo VAV), 
Håkon Iversen (SoCentral), Isabel Seifert-Dähnn (NIVA) på vegne av New Water Ways

Webinar 01.12.20: Bli kjent med overundervannet.



Overvannshåntering et 
fellesanliggende som krever
samarbeid
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ill: Hanna H. Storemyr

Overvann – fra problem til ressurs

Fremtidens by er flerfunksjonell og blå-grønn… 
…og krever samarbeid

NWW



https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pa-vann-og-avlopsnettet/overvannshandtering/

3NWW 01.12.2020



01.12.2020 4

Kilde: ”Policy and strategy implementation in local government”
https://www.nelsonmandelabay.gov.za/datarepository/documents/gothenburg-nmbm-partnership-toolkit.pdf
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Involvering, deltakelse, medvirkning

NWW

Grad av involvering

G
ra

d 
av

 in
fly

te
ls

e

Regional utviklingsavdeling, Trøndelag fylkeskommune
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https://www.rainproof.nl/

NWW



NWW 01.12.2020

Braskerud et al 2019.
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2601016https://www.rainproof.nl/
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Nettverks-
tilnærming
Når lengre og får til mer sammen

https://www.rainproof.nl/

NWW



https://platsforvattnet.vasyd.se/
NWW 01.12.2020
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https://platsforvattnet.vasyd.se/
https://www.instagram.com/platsforvattnet/



Innbyggerinvolvering - Jonny K Aktivpark i Berlin
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Ares Kalandides (Institute of Place Management, MMU), Citizen participation seminar 25.11.20
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https://www.sognhagelab.no/

Leidolv Magelssen

Sindre Langaas Sindre Langaas

Fiona van Scheik



Samarbeid med Teglverket skole 
Overvannsvennlig Pollinatoroase @Teglverket skole i Oslo              
 Lærerne utviklet undervisningsmateriell: “klimaendringer, urbanisering, biomangfold”
 Elevene jobbet med å teste ut og utvikle overvannsløsninger

• Overvannsquiz
• Forslag til «overvannstiltaksturer» i Oslo  
• Regntønne-dekorasjonskonkurranse

Neste stopp: Overvannsvennlig skolegård? 

https://newwaterways.no/urban-living-lab-teglverket-skole



Innbyggerinvolvering på Grefsen-Kjelsås
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https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/bedre-vannhandtering-grefsen-kjelsas/ https://nab.no/slik-skal-kraftig-nedbor-holdes-i-hagene-og-unnga-skader-i-byen/19.21380
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New Water Ways - aktiviteter på Grefsen-Kjelsås
Hva Når Målgruppe/utvalg Kanal/plattform Materiell Antall respondenter/

deltagere

Spørreundersøkelse 1 Mai 2018 Grefsenplatået,  
462 husstander

Invitasjon via brev og SMS

Nettbasert spørreskjema og 
på papir

• Infobrev
• Brosjyre
• Spørreundersøkelse
• Budskjema

192

Budrunde 69

Folkemøte 30. mai 2018 Grefsenplatået,  
åpnet for alle

Fysisk møte • Presentasjoner og 
informasjon om 
arbeidet på GK

Under 10

Spørreundersøkelse 2 
(inkl. fiktiv budgivning)

Nov. 2018 Grefsen-Kjelsås, 
10 617 personer

Invitasjon via brev
Nettbasert spørreskjema

• Spørreundersøkelse 
m/budgivning

• Lenk til brosjyre

1779

Spørreundersøkelse 3 Okt. 2020 Grefsenplatået, 
469 husstander

Invitasjon per e-post
Nettbasert spørreskjema

• Invitasjon
• Spørreundersøkelse
• Lenk til prosjektets 

hjemmeside

155

Borgerpanel Jan-Feb. 2021
(etableres nov-
des 2020)

Grefsen-Kjelsås, 
3000 personer

Invitasjon via SMS og 
nettskjema
Fysiske og/eller digitale møter

Invitasjonsbrev på nett
Møtemateriell under 
utarbeidelse 

730  svart,
267 ønsker å delta, 
hvor 20 vil bli valgt ut. 



Spørreundersøkelse, auksjon og anlegning av blågrønne tiltak på 
private eiendommer

Det er ikke nok offentlig areal til overvannstiltak
 Tilgjengelighet av private tomter for tiltak?

01.12.2020
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Furuseth et al. (2018) 
https://vannforeningen.no/dokumentarkiv/overvann-i-bebygde-strok-tid-for-a-involvere-
innbyggerne/
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Foreløpige funn fra spørreundersøkelsen 2020

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Grønt tak

Miniregnbed

Regnbed

Annet

Regntønne

Permeable innkjørsel

Frakoblet taknedløp

Nei

Har du LOD-tiltak på din eiendom i dag? (n = 155)

Hvilke (ytterligere) LOD-
tiltak kunne du forestille 
deg å ha på din eiendom? 

Ingen: 30 %
Minst ett: 70 %

NWW
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-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65%

LOD-tiltak er ikke aktuelt for meg/eiendommen

Annet

Lett tilgjengelig informasjon om etablering av LOD-tiltak

At flere går sammen om å få til gode løsninger. F.eks. naboer,…

Hvis det bidrar til at jeg får en penere tomt

Unngå vannskade hos andre

Individuell rådgivning for etablering av LOD-tiltak

At det reduserer mitt avløpsgebyr

Hvis det bidrar til å øke eiendommens verdi

Bidra til mindre flomskader i byen

At det er enkelt å vedlikeholde

At kommunen også bidrar med overvannshåndtering i mitt område

Bidra til mindre forurensing til Akerselva

Unngå vannskade på egen eiendom

Økonomisk tilskudd til etablering av LOD-tiltak

Motivasjonsfaktorer for etablering av LOD-tiltak på egen eiendom (n = 155)

Respondentene 
kunne markere 
inntil 5 faktorer

NWW



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Det krever samarbeid med naboer

Vet ikke nok om LOD-tiltak

LOD-tiltakene er ikke estetisk pene

Jeg tror det krever mer vedlikehold

Jeg er redd for at uforutsette ting kan oppstå

Har ikke plass på eiendommen

Jeg eier ikke eiendommen

Annet

Tror ikke det kan redusere utslipp til Akerselva

Tror ikke taket er egnet for å anlegge grønt tak

Har ikke råd

Det er allerede gjort overvannstiltak på eiendommen

Jeg har ikke problemer med oversvømmelser på eiendommen

Hvorfor kan du ikke forestille deg LOD-tiltak på din eiendom? (n = 46)
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Respondentene 
kunne markere 
alle aktuelle.

NWW



Hva vil eventuelt hindre deg i å etablere LOD-tiltak?  

«Jeg er ikke interessert i å bruke 
tusenvis av kroner på tiltak som ikke 

er nødvendige. De som har lagt masse 
heller eller asfalt på eiendommen, 

kan derimot ha et problem, men det 
har altså ikke jeg.»

«Hvis det er veldig upraktisk 
eller skjemmende for 

eiendommen.»

«Dersom det ikke er 
påkrevet å etablere slike 

tiltak, samtidig som det blir 
dyrt og/eller vanskelig.»«Hvis det gjør tomta 

upraktisk å benytte - at det 
er i veien. Tar opp plass 
som man kunne tenkt å 

benytte til annet».

NWW 01.12.2020 20
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«Vi trenger mer info! 
Aner fortsatt ikke hvor 

jeg skulle begynne 
hvis jeg skulle vurdere 

tiltak, og da blir det 
ikke gjort.»

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ønsker ingen kontakt

Offentlige informasjonsmøter

Guidet hagevandring som viser ulike LOD-tiltak

Bli kontaktet direkte av kommunen

En kontakttjeneste hos kommunen (telefon, e-post)
hvor jeg kan ta kontakt

Individuell rådgivning for egen eiendom

Nettsider

Tilsendt informasjonsskriv

Foretrukket måte å ha kontakt med kommunen om LOD-tiltak i
nærområdet (n = 155)

Respondentene kunne markere de 4 viktigste.



I hvilken grad oppleves informasjon om Oslo kommunes arbeid 
med håndtering av overvann som tilgjengelig og forståelig? 

«I liten grad. Har i etterkant av 
forrige undersøkelse i 2018 forsøkt 

å finne informasjon om de ulike 
mulige tiltakene, uten suksess. 
Informasjonsbrosjyren vi fikk i 

posten sist burde være tilgjengelig 
digitalt og det burde det være 

lenker til produkter og 
leverandører.»

«Ikke vært kjent med 
arbeidet før nå.»

«Den er forståelig for meg, siden jeg
er landskapsarkitekt, men min nabo 
som er lærer sier at han ikke forstår 
disse tingene. Bra å supplerer tekst 

med bilder og illustrasjoner, tror jeg. 
Og det gjør dere jo :) »

01.12.2020NWW 22



01.12.2020 23

Er det aktuelt for deg å gå sammen med naboer om å 
etablere LOD-tiltak?  (n= 155)

Ja 
34 %

Vet 
ikke
34 %

Nei 
32%

«Synes denne 
typen samarbeid er 
vanskelig. Kanskje 
hvis kommunen 

"drev" det.»

« […] Ved at flere 
gjør tiltak kan man 

også kanskje få 
reduksjon i 

prisen.»

«Jeg har ikke hørt at 
de nærmeste naboene 

her har problemer 
med vann på 

eiendommene, ikke vi 
heller. Da blir det ikke 

så motiverende å 
bruke masse penger på 

noe som ikke (i 
hvertfall ikke ennå) er 

et problem.»

NWW



Borgerpanel for overvannshåndtering – vinter 2020/21

Et panel med 20 personer skal i gruppemøter 
diskutere hva beboere på Grefsen-Kjelsås vil 
trenge for å anlegge gode blågrønne tiltak for 
overvann på egen tomt.

Gruppa skal sammen bli enige om en 
anbefaling til Oslo Kommune Vann- og 
avløpsetaten 

01.12.2020NWW

3000 invitert, 730 svart, hvorav
267 ønsker å delta, blant disse 
vil 20 bli tilfeldig valgt ut. 

https://nab.no/nyheter/vann-og-avlopsetaten-inviterer-til-borgerpanel/19.22396
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Panelet vil samles 4 ganger á 3 timer ( hvorav 2 digitalt), i perioden 7.jan-18. feb 2021. 
Hver samling har et spesielt fokus.

#1

Innsikt

Gi innsikt i utfordringer, 
løsninger, håndtering og 
samarbeid om  overvann.

Deliberasjon/refleksjon

Refleksjon, kritisk tenkning, 
diskusjon og utdyping av 
innsiktene fra samling 1.

#2

Vurdering

Vurdering, konkretisering og 
prioritering av hva som bør 

inngå i en anbefaling.

#3

Anbefaling

Formulering av  en anbefaling 
som svar på oppgaven.

#4

Borgerpanelet skal komme med anbefalinger til Oslo Kommune, VAV på spørsmålet: 

Hvordan kan kommunen legge til rette for at dere som innbyggere best involveres i 
håndteringen av overvann på Grefsen-Kjelsås, f. eks ved  å ta i bruk virkningsfulle tiltak på 
egen tomt?

NWW 01.12.2020 25



Noen foreløpige NWW observasjoner
• Ikke alltid innlysende å se sin rolle eller mulige 

bidrag i overvannshåndtering som innbygger

• Målrettet, tilpasset informasjon er viktig for 
meningsfull deltakelse og involvering

• Tilettelegging for tiltak ved praktisk rettet
informasjon og støtte

• Skoler kan bidra positivt som kunnskapsutvikler-
formidler og nabolagsarena

• Nye former for aktiv kommunikasjon og involvering
vekker interesse

• Mye å hente på erfaringsutveksling
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ill: Hanna H. Storemyr

Fremtidens by er flerfunksjonell og blå-grønn… 
…og krever samarbeid



Takk for oppmerksomheten!
https://newwaterways.no/

Line Barkved – line.barkved@niva.no
Isabel Seifert Dähnn (NWW prosjektleder) – isabel.seifert@niva.no


