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Presentasjon av NVE og regionkontoret

NVEs virkemidler

Hva vet vi om myr og flomdemping

Naturfareforum

Tema



NVEs ansvarsområder

Direktorat underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å 

forvalte landets vann- og energiressurser

Skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, 

fremme en effektiv kraftomsetning og kostnads-effektive 

energisystemer og bidra til en effektiv energibruk

Leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen

Sentral rolle i beredskapen mot flom og vassdragsulykker og har et 

nasjonalt ansvar for forebygging av flom- og skredulykker 

3

13. mar 

2018



Regionkontorene



Organisasjon NVE Region Øst
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NVEs oppdrag

Bedre samfunnets evne

til å 

forebygge og håndtere  

Naturfare



NVE veileder nr. 2/2017 om Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging. 

NVEs retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplanar. 

Veilederen Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak. 

Veilederen Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i 

områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. 

Veilederen Flaumfare langs bekker. Sjekkliste for reguleringsplan (pdf). 

NVE har utarbeidet en prosedyrebeskrivelse og to rapportmaler for avklaring av skredfare i bratt terreng, 

NVE veileder nr. 2/2017  Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og 

grunnvannstiltak

«Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det 

viktigste virkemidlet for å forebygge tap og skader i dagens og et 

fremtidig klima» 

Plan- og bygningsloven og sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17).

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
https://www.nve.no/Media/4952/rapportmaler-prosedyrebeskrivelse.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_01.pdf


Tilskudd til kartlegging av kritiske 

punkt i bekker og bratte vassdrag 

Ny tilskuddsordning

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/


Målet med tilskuddsordningen

Bidra til bedre kunnskap om kritiske punkt i bekker og bratte 

vassdrag, som grunnlag for å gjennomføre skadereduserende tiltak i 

de mest utsatte områdene.
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Rammer   

Støtte til kommuner – inntil 200 000 kr

Kan søke tilskudd til å:

Identifisere åpne og lukkede bekker og bratte vassdrag

Identifisere og dokumentere kritiske punkt, både tekniske 

inngrep og naturgitte forhold

Vurdere hvilke områder langs bekker og bratte vassdrag som 

kan være utsatt for oversvømmelse

Identifisere skadereduserende tiltak
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Handsaming av søknader

2018: løpende saksbehandling

2019: søknadsfrist 15. januar

Rapportering innen 10. november
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Flomstørrelsen for SMÅ 

flommer i SMÅ nedbørfelt kan 

reduseres vesentlig

Flomstørrelsen for STORE 

(skade)flommer påvirkes ikke 

vesentlig 

Flomstørrelsen i STORE 

nedbørfelt påvirkes ikke 

vesentlig

Hva viser forskningen?

«Natural flood

management» i UK



Hvor i nedbørfeltet tiltaket 

gjennomføres

Andre typer tiltak i 

nedbørfeltet

Størrelsen på nedbørfeltet

Hvordan elvenettverket er 

koblet sammen

Vanskelig å overføre kunnskap fra 

små til store nedbørfelt, eller fra ett 

nedbørfelt til et annet

Faktorer som påvirker 

naturbaserte tiltak



Trenger lange måleserier

På hvilken skala og hvilken plassering i 

nedbørfeltet vil et tiltak påvirke store 

flommer?

Hvordan virker tiltak på liten skal på 

større skala?

Systematisk sammenlikning med 

tradisjonelle flomdempende tiltak 

mangler

Det mangler veiledere for hvordan 

naturbaserte tiltak bør designes

Tverrfaglig samarbeid

Kunnskapshull



Økt størrelse på flomsletter, 

kan redusere flomtoppen

Virker i liten grad 

flomdempende på store 

(skade)flommer  er ikke et 

spesielt godt 

klimatilpasningstiltak

Bidrar til karbonfangst 

klimatiltak

Viktig for å bevare 

naturmangfoldet

Restaurering av våtmarker, 

inkludert myrer

Seiglivet «myte»?









Fylkesmannen

Viktige aktører i forebygging mot naturfarer

Kystverket

Kartverket 

DiBK

NVE

Kyt

Bane 

NOR

SVV

MET

Kommunene
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NaturfareforumNaturfareforum

Viktige aktører i forebygging mot naturfarer



Naturfareforum

Hvorfor?

Styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale 
aktører for å redusere vår sårbarhet for uønskede 
naturhendelser. 

Hva?

Samarbeidsforum for forebyggende arbeid i tilknytning til 
naturfare.  

Hvem?

Alle som har en rolle i forebygging og håndtering av 
naturfarer. Organisert med styringsgruppe og sekretariat.







Bedre datagrunnlag -> Bedre dimensjonering

Vi instrumenterer 4-5 små nedbørfelt med 

tanke på bedre prosessforståelse:

Små bratte felt langs vei og bane (SVV, Bane NOR)

Urbanfelt (Nedre Eiker kommune)

Skogsfelt (NVE)

Vil gjerne inkludere flere aktører og 

andre typer felt (jordbruk, myr etc)

Kostnaden deles mellom aktørene



Andre nNaturbaserte 

flomdempningstiltak

Figuren er hentet fra Natural Flood 

Management Handbook, Scottish 

Environment Protection Agency, SEPA, 

2015. 

Felles er at de hovedsakelig virker på 

mindre flommer.
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Takk for meg

inst@nve.no


