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1 INNLEDNING 

1.1 Eiendomsopplysninger 

Oppdragsgiver Hallagerbakken borettslag 
Kontaktperson Bjørn Tommy Tollånes 

e-post bjørn.tommy.tollanes@styret.hallagerbakken.no 
Besøksadresse Hallagerbakken 54, 1256 Oslo 

G.nr./B.nr. 185/43 – Oslo kommune 
Tomteareal 47 722 m² 

Byggeår 1980-1982 
Antall boenheter 126 leiligheter i rekkehus & 90 leiligheter i blokk 

 
Hallagerbakken borettslag ligger på Holmlia i Bydelen Søndre Nordstrand. Området er 
barnevennlig med smale gangveier og store grøntområder, samt en spektakulær 
utsikt utover Oslofjorden. I umiddelbar nærhet finner du en privat og en kommunal 
barnehage og Hallagerbakken barneskole, samt offentlig kommunikasjon.  
Borettslaget gjennomførte i 2010-2011 en omfattende fasaderehabilitering av 
rekkehusene, der kledning, vinduer og dører ble skiftet.  
 
 

1.2 Befaringsopplysninger 

Tilstede ved befaring: 
Fra oppdragsgiver Kjell Øvergård, vaktmester 

 
Fra Hjellnes Consult as Kai H. Raa 

Heidi Hybbestad 
 

Befaringsdato 04.11.2014 og 13.11.2014  
 

 

1.3 Mandat  

Hallagerbakken borettslag, v/Bjørn Tommy Tollånes, har anmodet Hjellnes Consult as 
om å utarbeide en tilstandsvurdering og vurdering av løsninger av 
overvannshåndteringen på eiendommen.  
 
Vurderingen/kontrollen utføres i forbindelse med at oppdragsgiver ønsker å utarbeide 
en plan som ivaretar den lokale håndteringen av overvannet og finne tiltak for 
avrenningen av regn- og smeltevann fra det bebygde området ved hjelp av infiltrasjon, 
fordrøyning og åpen avrenning. 
 
Videre ønskes det at det angis hvilke prioriteringer og omfang for de foreslåtte 
tiltakene vil være de neste årene. Dette for at det skal dannes en fullstendig oversikt, 
slik at styret i Hallagerbakken borettslag kan ta de endelige beslutningene og 
gjennomføringer av tiltak. 
 
  
 



  

Side 4 av 12 
O:\2006\065\01 Hallagerbakken Borettslag\04 Sluttdok\Rapport overvannshåndtering\Rapport - overvannshåndtering- Hallagerbakken BRL .docx 

2 VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING 

2.1 Generelt  

Bygningene i Hallagerbakken borettslag ligger i et lett skrående terreng/område med 
mye fjell. Da eiendommen ble bebygget på tidlig 1980-tallet ble 
overvannshåndteringen basert på lokal overvannshåndtering. Dvs. å utnytte 
mulighetene for lokal infiltrasjon i vegetasjonsdekket og i grunnen.  
 
Den lokale overvannshåndtering fungere i all hovedsak tilfredsstillende, men i de siste 
årene har klimaforholdene endret seg noe, og vi ser at løsningene i dag bør vurderes. 
Norge ligger i det som er definert som temperert til temperert kaldt klima. I disse 
klimasonene er det store værmessige forandringer gjennom årene. I følge prognoser 
vil klima i framtiden generelt gi mildere vintre og det er økt sannsynlighet for kraftigere 
nedbørshendelser året rundt.  
 
Det kan føre til noen utfordringer for overvannssystemene. Det er derfor viktig å tenke 
på og ta hensyn til f. eks. alternative flomveier. Hvor vil vannet renne når 
overvannssystemene ikke fungerer som planlagt? Det bør bygges flomveier som på 
en trygg og sikker måte leder vannet ut av området. I tillegg anbefaler vi at det lages 
en avrenningsplan for flomsituasjoner, der man i størst mulig grad baserer seg på et 
åpent system av nye og eksisterende grøfter, sandfangskummer og terrengplanering. 
Overvannet ledes bort på overflaten slik at det ikke gjør skade. I områder/felt som får 
tilrenning fra områder ovenfor, bør man lage en avskjæringsrenne/grøft som fører 
flomvannet utenom feltet. 
 
 

 
Fig. 1 - Prinsipp for planlagte flomveier i Hallagerbakken borettslag. Overvannet ledes bort (blå 
pil) på overflaten slik at det ikke skal gjør skade på bygninger og omgivelser.  
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2.2 Vurdering og beskrivelse   

Drenskummer  
Etter det Hjellnes Consult kjenner til så ble drenskummene/sandfangskummene sist 
tømt i 2006. Etter vår vurdering anbefaler vi styret i Hallagerbakken borettslag å 
tømme kummene i løpet av kort tid. Dette bør være prioritert 1 i denne planen.  
 
Når det gjelder vedlikehold/tømming av kummene så anbefaler vi at dette 
gjennomføres med jevne intervaller, fortrinnsvis årlig. Dette avhenger i stor grad av 
mengder av løse masser som strøsand om vinteren etc.  
 
Hvorfor tømme sandfang så lenge de virker? 
Et sandfang er en kum som er konstruert for at sand og andre masser skal bli 
liggende igjen i kummen, mens vannet skal renne videre. Når det blir for mye sand i 
kummen vil også sand gå ut i røret som skal transportere bort vannet. Sanden legger 
seg i røret og tetter. Ved tette rør vil vannet ikke bli infiltrert i grunnen. Jevnlig 
tømming av sandfang er derfor forebyggende vedlikehold, og reduserer faren for 
driftsstans og lekkasjer betraktelig. Etter at kummene og rørene er rengjort må det 
vurderes om en må skifte ut drensledning fra sandfangskummene. 
 
 

 
Fig. 2 – Oversikt over overvannskummer i Hallagerbakken borettslag (røde prikker) 
 
 
Vurdering av overvannshåndtering  
Hjellnes Consult har delt opp vurderingen i to deler. Del 1 omfatter pkt. 1-5 iht. 
oversikt tegning og Del 2 omfatter pkt. A-F (vedlegg 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Side 6 av 12 
O:\2006\065\01 Hallagerbakken Borettslag\04 Sluttdok\Rapport overvannshåndtering\Rapport - overvannshåndtering- Hallagerbakken BRL .docx 

Del 1 
Vakt og Service, v/Kjell Øvergård, har foretatt en overordnet vurdering av 
overvannshåndteringen ifm. ekstrem vær. Ved vår befaring, den 04.11.2014, 
gjennomgikk vi hans rapport og de aktuelle punktene (1-5) sammen med Kjell 
Øvergård. Han har medtatt mange gode tiltak i sin rapport, som også vi vil nevne i 
denne rapporten. 
 
Som nevnt tidligere er det noen utfordringer med overvannshåndtering ved store 
nedbørsmengder på eiendommen. Det er kummer i veinettet mellom bebyggelsen, 
men disse tar ikke unna alt vannet som kommer både fra veiene og fra områdene på 
oversiden. I tillegg er det også enkelte taknedløp som ikke fungerer tilfredsstillende, 
så mye av dette overvannet blir også en medbringende årsak til problemstillingen. 
Hallagerbakken borettslag er bygget på fjellgrunn og det vil være svært kostbart å 
etablere nye kummer pga. grunnforholdene. Det er i tillegg manglende 
fuktsikring/knotteplater og drenering langs grunnmurene generelt. Dette er det 
generelt kostbart å gjøre noe med pga. boder som er bygget rett på grunn og da må 
de evt. rives. 
 
 
Punkt 1 – ved rekkehus 96 A & 96 B 
Beskrivelse: 
Her kommer overvannet fra «fire veier». Langs veien fra 94-92-90 rekka, fra 86 rekke 
på oversiden, fra gangvei/trapp fra 80 rekka og fra 88 rekka. Mye grus/stein følger 
med fra vannet som kommer ovenfra 80 rekka. I følge opplysninger gitt av vaktmester 
Kjell, så samles vannet på det laveste stedet som er rundt nr. 96 A.  
 
Tiltak: 
Det anbefales at det foretas flere utbedringsarbeider og her foreslår vi disse 
løsningene:  

 Det anbefales at det etableres avløpsrenne/vannfelle på tvers av veien mellom 94 
H og 96 A, med avløp til terreng (blå strek). Estimert lengde er ca. 3,5 m.  

 
 Det anbefales at det etableres 2 stk. avløpsrenner/vannfeller mot eksisterende 
kum, som vist på bilde under.  

 

 

 

 
Her vises bilder i området mellom nr. 96 A og 94 H. Røde strek viser planlagt 
avløpsrenne/vannfelle ført til kum, mens blå strek viser avløpsrenne/vannfelle ført ut i terreng.  
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Punkt 2 – ved rekkehus 80 A 
Beskrivelse: 
I følge opplysninger fra vaktmester Kjell, så renner ikke overvannet til kummen pga. 
endrede høydeforskjeller i veien. Dette fører til isdannelser om vinteren, som igjen 
fører til problemer om våren, da vann har rent inn mot nr. 80 A. Det er også problemer 
med nedløpet på boden i 70 A. Takvannet finner ikke riktig vei ned til kummen ved nr. 
80 A. Her blir det også isdannelser på vinteren.   
 
Tiltak: 
Det anbefales at det foretas flere utbedringsarbeider og her foreslår vi disse 
løsningene:  

 Det anbefales at det etableres avløpsrenne/vannfelle på tvers av veien, mot 
kummen. Estimert lengde er ca. 3 m.  

 
 Takvannet fra nedløpene, til bodene 70 A og 70 B, legges i drensrør frem til 
avløpsrenne/vannfelle ved kummen. 

 
 Det bør fjernes gress/jord mot belegningskant, slik at vannet ikke renner over og 
nedover terrenget/området (se grønn stiplet strek).  

 
 Dersom ikke overvannshåndteringen bedrer seg når avløpsrenne/vannfelle er 
etablert, så kan det i tillegg være aktuelt å etablere en åpen kanal/renne ned til 
lavereliggende område og ned skråningen mellom husene 80 A og 94 H. Den åpne 
kanalen/rennen bør enten være steinsatt/belegningsstein eller være asfaltert for å 
unngå utgravning. Den kan avsluttes i et filtersystem m/løsmasser.  

 

 

 

 
Her vises bilder i området rundt nr. 80 A. Røde strek viser planlagt avløpsrenne/vannfelle ført 
til kum. Blå pil viser planlagt åpen kanal/renne eller drenssystem ned fra skråningen v/trappen. 
 
 
Punkt 3 – ved rekkehus 78 D 
Beskrivelse: 
I følge opplysninger fra vaktmester Kjell, så renner vannet forbi kummen her og mot 
kummen ved 80 A, som ligger litt lengre nede i veien. Vannet kommer hovedsakelig 
fra veien, men trolig kommer det også en del vann fra terrenget/området over. Det ser 
ut som vannet har funnet seg en «vei» ved siden av trappen. Dette fører til at vannet 
drar med seg en del løse masser (grus ol.) Dette vannet renner videre nedover i veien 
mot 80 A.  
Det kan være en løsning å etablere et overvannssystem som ivaretar overvannet som 
kommer fra terrenget/området over og ned på veien. Dette bør ses i sammenheng 
med punkt 4. Der anbefalte vi å etablere en åpen kanal/renne i terrenget ned mot 
rekke 78.  
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Tiltak: 
 Det anbefales at det etableres avløpsrenne/vannfelle på tvers av veien, mot 
kummen. Estimert lengde er ca. 3 m. 

  

 

 

 
Her vises bilder i området rundt nr. 78 D. Røde strek viser planlagt avløpsrenne/vannfelle ført 
til kum. Blå pil viser planlagt åpen kanal/renne eller drenssystem ned fra skråningen v/trappen. 
 
 
Punkt 4 – ved rekkehus 68 A 
Beskrivelse: 
I følge opplysninger fra vaktmester Kjell, så renner også vannet her forbi kummen. I 
tillegg vil nok vannet også renne ned bakken mellom husrekkene 66 H og 68 A. 
Vannet kommer hovedsakelig fra veien fra 68 og 58-52 rekka.  
 
Tiltak: 

 Det anbefales at det etableres avløpsrenne/vannfelle på tvers av veien, mot 
kummen. Estimert lengde er ca. 3 m. 

 
 Dersom ikke overvannshåndteringen bedrer seg når avløpsrenne/vannfelle er 
etablert, så kan det i tillegg være aktuelt å etablere en åpen kanal/renne ned 
skråningen mellom husene 66 H og 68 A. Den åpne kanalen bør enten være 
steinsatt/belegningsstein eller være asfaltert for å unngå utgravning. Den kan 
avsluttes i et filtersystem m/løsmasser.  

 

 

 

 
Her vises bilder i området rundt nr. 68 A. Røde strek viser planlagt avløpsrenne/vannfelle ført 
til kum. Blå pil viser planlagt åpen kanal/renne ned mot skråningen v/trappen. 
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Punkt 5 – ved rekkehus 62 B 
Beskrivelse: 
I følge opplysninger fra vaktmester Kjell, så er det i dette området lagt ny drenering, 
men likevel samler det seg en del vann, ved store nedbørsmengder, i området.  
 
Tiltak: 

 Det anbefales at det etableres avløpsrenne/vannfelle på tvers av veien, som føres 
ut i terrenget. Estimert lengde er ca. 3 m. 

 
 Dersom ikke overvannshåndteringen bedrer seg når avløpsrenne/vannfelle er 
etablert, så kan det i tillegg være aktuelt å etablere en åpen kanal/renne ned 
skråningen mellom husene 60 A og 32 A. Den åpne kanalen bør enten være 
steinsatt/belegningsstein eller være asfaltert for å unngå utgravning. Den kan 
avsluttes i et filtersystem m/løsmasser.  

 

 

 

 
Her vises bilder fra området fra 60 rekka og ned til 62 rekka. 
 
 
Del 2 
I møte med borettslaget, den 14.08.2014, fremkom det opplysninger om at det var fem 
andre områder som var sterkt belastet med vannansamlinger mm. når det var mye 
overflatevann. Disse fem stedene er av oss markert på bebyggelsesplanen som 
punktene A-F (vedlegg 1). 
 
Punkt A - Område vest for 96 E og 96 F 
Vaktmester kunne opplyse at tidligere vannansamlinger skyltes at en drenskum i 
området var fylt over med masse. Det er pr i dag ingen tegn til vannansamling i dette 
området. 
 
Punkt B - Område mellom 84 A og 82 E 
Her kommer det en del vann både fra området/terrenget på oversiden av 84 A og 82 
E. I tillegg kommer det mye vann fra veien, da det er fall helt fra rekke 90 A. Det er 
ingen kum i området og siden det trolig er mye fjellgrunn her, vil det være et kost/nytte 
spørsmål i forbindelse med å etablere en ny kum. Grunnforholdene må i tilfelle 
vurderes. 
 
Et alternativ vil være å få laget en avskjæringsrenne/åpen kanal som fører overvannet 
ut i terrenget, mellom husene 94 A og 92 F (blå pil). Den åpne kanalen bør enten 
være steinsatt/belegningsstein eller asfaltert for å unngå utgravning. Den kan 
avsluttes i et filtersystem m/løsmasser.  
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Punkt C - Område øst for 54 og 56 
Vaktmester har ikke registrert særlige vannansamlingsproblemer i dette området. 
Under befaringen ble det stilt spørsmål om det muligens var en kum i området som 
var overfylt. Dette er nå sjekket og det er ingen kum i området.  
 
Terrenget i området består i all hovedsak av fjell og skråner ned mot bebyggelsen (se 
bilde under). Området foran blokken er det noe anlagt plen og noe «naturtomt». Siden 
dette området ikke er drenert, så fremstår det nok ganske vått i perioder. Før man 
iverksetter tiltak, som f. eks. å lage en avskjærende renne som vil fange opp 
overvannet som kommer fra området ovenfor og lede dette til sluk/kum m/sandfang, 
anbefaler vi at området holdes under observasjon over noe tid. Dette vil være et 
kost/nytte spørsmål i forbindelse med denne etableringen. Grunnforholdene må i 
tilfelle kontrolleres/vurderes med oppgraving. 
 

 
Bildet viser området bak 50-58 rekka. 
 
 
Punkt D - Område syd for 44 
Vaktmester har heller ikke her registrert særlige vannansamlingsproblemer i dette 
området, men etter det Hjellnes Consult registrerer så fremstår plenområdet noe vått i 
perioder. Under befaringen ble det stilt spørsmål om det muligens var en kum i 
området som var overfylt. Dette er nå sjekket og det er ingen kum i området.  
 
Terrenget i området består i all hovedsak av fjell og skråner ned mot bebyggelsen (se 
bilde under). Området foran blokken er det noe anlagt plen og noe «naturtomt». Siden 
dette området ikke er drenert, så fremstår det nok ganske vått i perioder. Før man 
iverksetter tiltak, som f. eks. å lage en avskjærende renne som vil fange opp 
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overvannet som kommer fra området ovenfor og lede dette til sluk/kum m/sandfang, 
anbefaler vi at området holdes under observasjon over noe tid. Dette vil også være et 
kost/nytte spørsmål i forbindelse med å etablere drenering m/kum. Grunnforholdene 
må i tilfelle kontrolleres/vurderes med oppgraving. 
 

 

 

Bildet viser området bak 42-44 rekka. Figuren viser avskjærende renner fanger opp 
overvann og leder det til sluk/kum 
m/sandfang. 

 
 
Punkt E – Område rundt barnehagen 
Vannproblemer ved barnehage v/HB 38 og HB 40 er ordnet opp i og skal nå fungere 
tilfredsstillende med infiltrasjon i grunnen. 
 
 
Punkt F – Området ved nr. 36 
Her var det tidligere stor vannansamling, med dette ble utbedret i 2006. Området ble 
gravd opp og infiltrasjonskummen ble utbedret. Det er pr i dag ingen tegn til 
vannansamling i dette området. 
 

 
Bildet viser området bak 42-44 rekka.  
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2.3 Prioriteringer og kravspesifikasjon 

Prioriteringer 
Etter Hjellnes Consults vurdering så bør Hallagerbakken borettslag utføre flere 
utbedringstiltak i nær fremtid, for å bedre overvannshåndteringen i området. 
 
Nedenfor vises en prioriteringsliste for borettslaget; 
 

Tiltak Prioritet Mengder 
1/Vedlikeholde/tømme kummene 1 13 stk. 
2/Etablere avløpsrenner/vannfeller mot 
eksisterende kummer 

2 Ca. 20 m 

3/Etablere åpne kanaler/renner, som leder vannet 
ut i terrenget 

2 Ca. 150 m + 

4/Takvannet fra nedløpene til boder i nr. 70 legges i 
rør frem til avløpsrenne eller kum 

3 Ca. 10-15 m 

 
 
Beskrivelse av tiltak 
 
1/ Vedlikeholde og tømme kummer 

 Kummene tømmes for sand/jord og spyles.  
 Tilstøtende infiltrasjonsrør høytrykkspyles. 

 
2/Etablere avløpsrenner/vannfeller mot eksisterende kummer 

 Skjæring av asfalt 
 Oppgraving 
 Montasje av renner 
 Tilknytting til kum eller til infiltrasjonsrør mot grøft 
 Igjenfylling 
 Reasfaltering 

 
3/ Etablere åpne kanaler/renner, som leder vannet ut i terrenget 

 Planering av grunnen/graving inkl. stabiliserende masser 
 Renner belegges med; Alt A- asfalt eller Alt B- Belegningsstein 
 Terrengtilpasning ved inn- og utløp 

 
Nye infiltrasjonsgrøfter kan etableres med forsiktighet, da dette kan få utilsiktede 
konsekvenser med blant annet oppsamling av vann mot kjellermurer. 
 
 



 
  

 

 

 




