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Korleis ta omsyn til vassmengder?

RETTLEIAR FOR HANDTERING AV OVERVATN I 
AREALPLANAR  
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• NVE & overvatn (bakgrunnen)

• NVE - Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar

– vassmengder

• Overvann og prosesser knyttet til overvann 

• Offentlig ansvar og myndighet 

• Hvordan ta hensyn til overvann i arealplaner? 

• Utredning av overvannsfare og risikoreduserende tiltak

• Veien videre 

Agenda



Det er utvalgets oppfatning at 

hensynet til overvann særlig bør 

vektlegges i arealplaner



«NVE skal bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi) og veiledning til kommunal arealplanlegging. 

Det foreslås en økning på 8 mill. kroner til nye stillinger for å 

bistå kommunene med håndtering av overvann og flom i 

tettbebygde strøk, knyttet til arealplanoppfølging og veiledning. 

Videre omfatter det nye stillinger til etablering og drift av 

hydrologiske målestasjoner, samt hydrologiske analyser. Flere 

urbanhydrologiske stasjoner skal styrke kunnskapsgrunnlaget 

om avrenning i byer og tettsteder» (s. 65).

Tildeling i statsbudsjettet 2019



• Drive veiledning utover de kvantitative sidene ved overvann

• Planlegge, prosjektere eller gjennomføre overvannstiltak (ut over det som er 

nødvendig for å bygge egen kompetanse)

• Gjøre kvalitetssikring og tredjepartkontroll i tilknytning til 

arealplanlegging (ut over det som er nødvendig for å bygge egen kompetanse)

• Kommunens ansvar som planmyndighet endres ikke

NVE skal ikke:



Regjeringen vil:

Planmessig styrke arbeidet for å 

forebygge mot fremtidige 

ekstremhendelser, og øke NVE og 

kommunenes mulighet til å forsere 

dette arbeidet.



Kapittel 1

Målgruppe: 
kommunale og private arealplanleggere, 
plankonsulenter og saksbehandlere på kommunalt, 
regionalt og statlig nivå og kommunepolitikere, 
grunneiere og eigendomsutviklere

Formål:
støtte kommunen i arbeidet med å 
forebygge skader fra overvann i 
kommunal arealplanlegging (ny 
utbygging!)

Virkeområde: 
kvantitative forhold knytta til overvann >> NVE 
skal ikke drive veiledning utover de kvantitative 
sidene ved overvann

Definisjoner



• Ekstremværrapporten Cicero 2020

• Politisk forankring av klimatilpasningsarbeidet

• Overvann som viktig premiss i arealplanleggingen

Styre arealpolitikken i en mer klimatilpasset retning



Hovedtrekk – innhold

Overvann og prosesser knytta til overvann (kap.2)

Offentlig ansvar og myndighet (kap.3)

Hvordan ta hensyn til overvann i 
arealplaner (kap.4)

Kartlegg og utred (kap.5)

Anbefalt kompetanse for utredning av overvannsfare (kap.6)

Risikoreduserende tiltak (kap.7)



Arealplaner må kunne svare på tre grunnleggende spørsmål (kap.2)

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Tilstanden i nedbørfeltet er avgjørende

• Utbygging leder generelt til økt avrenning og flomtopp

• Utbygging gir økt frekvens av små flomtopper

• Prosesser i grunnen har større innvirkning på avrenningen enn mange tror

• Jordas infiltrasjonsevnen varierer enormt (se f.eks. NVE Rapport 2022:5)

• Undergrunnen virker som et magasin

• Overflateavrenning oppstår straks magasinet er fylt opp

• Hvor raskt magasinet fylles opp avhenger av initialtilstand og arealtilstand



• Flere myndigheter forvaltar eit fragmentert 

regelverk

• Plan- og bygningslova

• FNs            + Nasjonale forventningar

• Regionale planar og vassforvaltningsplanar

• SPR for klimatilpasning

• Vassressurslova

Offentleg ansvar og myndighet (kap.3)



• Melding. St.33 (2012-2013) om klimatilpasning – álle har et ansvar

• Kommunal rettleiing og informative virkemidler – eksempler på 

kommunikasjon, dialog og tverrfaglig involvering:

Felles innsats for handtering av overvatn er nødvendig



Politisk forankring er viktig



Hensyn til overvann på kommuneplannivå 
(kap.4 > veiledningskapitlet)



Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Lovhjemler – overvann i arealplaner



Kommunal planstrategi 
( pbl. § 10-1. Kommunal planstrategi og SPR klimatilpasning - kap. 4.3 punkt 3)



• Er områder i kommunen utsatt 
for risiko knytta til overvann?

• Hvordan påvirker 
fremtidig/planlagt arealbruk 
risikoen?

• Hvilken risiko for fare eller skade 
fra overvann kan kommunen 
akseptere? (jf. pbl. §28-1 og TEK 
17, §7-1)

Kommunen bør diskutere hvilket kunnskapsnivå og planer som bør 

etableres for å svare på:

Foto: NVE/Alexandra Röttorp



Overvann – det overordna kunnskapsgrunnlaget kan være:

• Tematiske kommunedelplaner

• Hovedplaner for vann, avløp og vannmiljø

• Strategisk overvannsplaner

• Konsulentutredninger

• Lokale normer for vann, avløp og overvann

* De fylkesvise klimaprofilene



Kommuneplanens samfunnsdel 
( pbl. § 11-2, SPR klimatilpasning kap. 4.3 punkt 5 og 6)



• Tilstrekkelig sammenhengende areal i 
utbyggingsområder for å ivareta trygg 
bortledning av overvannet på overflata 
i fremtiden

• Bruk og vern av natur, bruk av blå-
grønne løsninger for å oppnå ønska 
samfunnsutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel bør beskrive mål som sikrer:

Foto: NVE/Alexandra Röttorp



Kommuneplanens arealdel 
( pbl. § 11-5, SPR klimatilpasning kap. 4.3 punkt 7, 8, 9, 10)



Kommuneplanens arealdel

• Helhetlig perspektiv

• Vis aktsomhetsområder: hensynssoner

• Planlegg trygge flomveier: hensynssoner, 
arealformål, overvannstrasé

• Ta med gode generelle bestemmelser: 
dokumentasjonskrav, naturbaserte løsninger

• Og bestemmelser til arealformål

• Hjemler etter pbl. utdypet i tabell.



Reguleringsplaner
( pbl. Kapittel 12, SPR klimatilpasning kap. 4.3 punkt 8, 9,10)



Reguleringsplaner

• Områdereguleringsplaner 

• Detaljreguleringsplaner

• Hjemler etter pbl. utdypet i tabell

• Faren for skade fra overvann utenfor 
planområdet



Detaljreguleringsplaner

Eksempel - Plan under arbeid – Furutangen 

Aktivitetsområde, Åmot kommune, Innlandet

Hensynsone flomfare fra bekker (vassdrag)

Bestemmelsesområde for flomveier

• Forslagsstillerens ansvar og kommunen sin rolle

• Vis faresoner: hensynssoner

• Planlegg trygge flomveier: arealformål, 

hensynssoner, bestemmelsesområder

• Planlegg andre overvannstiltak. Kombiner 

formål og underformål

• Ta med konkrete bestemmelser: gjenåpning av 

lukkede bekker og elver. Viser ellers til andre 

kilder



Faren for skade fra overvann utenfor planområdet

• Vurdere planavgrensning på nytt

• Rekkefølgekrav som sikrer gjennomføring av tiltak 

utenfor planområdet før planen kan bli realisert

Illustrasjon: NVE / Susan Solbrå



Kartlegging – utredning (kap.5) 



Modellverktøy – kartlegging av fare og skade fra overvann



Hvordan bestille kartlegging 

Innhold i rapport



Risikoreduserende tiltak (kap.7)



• Flomveier

• Naturbaserte løsninger

• Flerfunksjonell arealbruk

Risikoreduserende tiltak – sett av nok 

areal i arealplaner

Foto: NVE/Alexandra Røttorp

Foto: NVE/Rune Bratlie



Type flomveier

Åpne
Lukka

Illustrasjon: Hå kommune

Illustrasjon: Hå kommune



Flomvei i Orkidéveien i Fredrikstad

• Anlagt mellom husene (uten kjeller)

• Grøft med stener som går i svak helning 

fra p-plasser til en kum nedstrøms

• Leder vannet bort fra husene ved kraftige 

regnskyll

• Forsinker og fordrøyer vannet før det når 

ledningsnettet

I nye boligfelt:

• Skal flomveier etableres

• Skal det graves grøfter for å ta unna 

vannet

• = tiltak for å reduserer 

overvannsskader i Fredrikstad 

kommune

Foto:Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune



Naturbaserte løsninger

Foto: NVE/Tormod Gilberg Hagerup



Eksempelsamling for overvannstiltak 

Foto: NVE/Ingrid Verbaan

Foto: NVE/Ingrid Verbaan





NVE vil i løpet av 2022/2023 lage to mer tekniske veiledere for å støtte kommunen sitt 

arbeid med å kartlegge og utrede fare for skade frå overvann:

en teknisk veileder for hvordan det kan gjøres analyser i urbane felt og 

en veileder for måling av hydrologiske variabler for urbane problemstillinger. 

Inntil disse er klare så har vi et kapittel med i veilederen som gir en grov oversikt over 

metoder, modellverktøy og tips til kartlegging av fare for skade frå overvann.

Eksempelsamling for overvannstiltak

Faktaark – kap.4 

Veien videre



Takk for oppmerksomheten!

ijv@nve.no

Overvann i arealplanlegging – NVE

Rettleiar for handtering av overvatn Nr. 4/2022

NOU 2022: 33 På trygg grunn

mailto:ijv@nve.no
https://www.nve.no/arealplanlegging/overvann-i-arealplanlegging/
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2022/veileder2022_04.pdf
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