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Masteroppgave: Regnbed i gate

(Caseoppgave)

• Infiltrasjonsevnen til regnbedene i Deichmans gate

• Utfordringer knyttet til drift og vedlikehold av regnbedene

• Forslag til forbedringstiltak

Innhold

Vann- og avløpsetaten



Caseområde:

Deichmans gate

• Deichmans gate + Wilses gate

→ Urbane gater i Oslo sentrum

• PILOTPROSJEKT

→ Bymiljøetaten om opprustning

→ VAV om lokal overvannsdisponering (LOD) 

+ oppgradering av ledningsnett

→ Testprosjekt – erfaring med LOD i urbane gater

• Prosjektert av Asplan Viak 

• Offisiell åpning i 2017



Deichmans gate – Tidligere situasjon

(Foto: Bent C. Braskerud, Oslo VAV)



Deichmans gate – Dagens situasjon

(Foto: Janicke R. Egeberg, Asplan Viak)



Deichmans gate - Landskapsplan

(Illustrasjon: J. R. Egeberg, Asplan Viak)



Hva er regnbed?

(Paus & Braskerud, 2013)

• Overvanns-/LOD-tiltak

• Fremstår som et blomsterbed 

• Infiltrasjonsanlegg forsenket i terrenget

• Vegetasjonslag + filtermedium

• Funksjon: 

→Tilbakeholde overvann helt / midlertidig

→Rensing av overvann

(NGU, 2018)

(Foto: Janicke R. Egeberg, Asplan Viak)

(Paus, 2018)



Funksjon → Infiltrasjon

(Bøyum et al., 1997)(Paus, 2018)



Vurdering av infiltrasjonsevne:

Jordprøver

Kornfordelingsanalyser

→Finne innholdet av ulike kornstørrelser

→Vurdere sorteringsgrad

Glødetap

→ Målt innhold av organisk materiale
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*R = regnbed

Sortingsgrad <  5

Løst pakket + godt sortert jord → større hulrom → økt infiltrasjon



Måleinstrument for infiltrasjonshastighet:

Modified Philip-Dunne (MPD) infiltrometer

(Foto: Janicke. R. Egeberg, Asplan Viak)



Måling av kapasiteten til å 
håndtere store vannmengder:

Oversvømmelse med vann fra brannbiler



Resultater – MPD vs. Oversvømmelse

Krav fra Oslo kommune: Håndtere en nedbørshendelse med 20 års gjentaksintervall  og klimapåslag på 20 %



Forslag til forbedringstiltak
Observert skjev jordoverflate i regnbed 7

Unngå skjev jordoverflate ved prosjektering / drift av regnbed

→ Lettere overløp

→ Det tilgjengelige filtermedievolumet blir ikke benyttet til infiltrasjon

(NVE, 2013)



Resultater – MPD vs. Oversvømmelse



Forslag til forbedringstiltak

Bedre innløpsløsninger

→ Overvannet når ikke tiltaket

→ Den tilgjengelige kapasiteten til regnbedet blir ikke benyttet

(Illustrasjon: Cathrine Bugge, Asplan Viak)

Renne som leder overvannet 

inn i regnbedet

Overvann direkte fra 

taknedløp til regnbed

Innløpsløsninger i Deichmans gate



Drift og vedlikehold av regnbed

Generelle vedlikeholdsbehov for regnbed:

• Vanning i tørre perioder

• Ugressbekjempelse

• Gjødsling ved behov

Etablert vegetasjon →Mindre ugress → Redusert vedlikeholdsbehov

(Foto: Gerd Minde, Braathen Landskapsentreprenør AS)



Drift og vedlikehold av regnbed i Deichmans gate

Brukerundersøkelser

→Beboere (36 av 96 brukere = 37,5 %)

→Forbipasserende (29 brukere)

Fokusområder:

→Tiltaket fungerte som det skulle

→Bedene ble stelt

Spørreundersøkelser for beboere i Deichmans gate



Drift og vedlikehold av regnbed i Deichmans gate

• Etablert for over 3 år siden

• Ansvar for etableringsskjøtsel: Braathen Landskapsentreprenør AS

→Skjøtselsperiode: april/mai – september/oktober

1. år - 2017

Ganske vått og 
kjølig 

vår/sommer

2. år - 2018

Ekstremvarme 
og tørke, veldig 
kort vårperiode

3. år - 2019

Normalt med 
flere 

ekstremnedbør

(Foto: Gerd Minde, Braathen Landskapsentreprenør AS)



Utfordringer

(Foto: Gerd Minde, Braathen Landskapsentreprenør AS)



Forslag til forbedringstiltak

• Fleksible vedlikeholdsplaner som tar hensyn til utfordringene det enkelte 

regnbedet står ovenfor

• Enkle tiltak:

→Gjerder rundt regnbedene

→Skilt som viser at regnbedene ikke skal benyttes som hundetoalett

(Foto: Gerd Minde, Braathen Landskapsentreprenør AS)(Foto: Bent Braskerud, Oslo VAV)



S a m m e n d r a g

• God infiltrasjonsevne

• Ikke vurdert anleggene i et kaldere klima

• Feilkonstruerte åpne løsninger kan lettere repareres 

• Brukerne er positiv til tiltaket, med fokus på funksjon

→ Evaluering er viktig 

• Fleksible, stedstilpassede vedlikeholdsplaner (Foto: Åse Holte, Asplan Viak)



Takk for  
oppmerksomheten ☺
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