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Nye ret ningslinjer f ra NVE

Arealbruk og sikring i f lom-
utsatte områder

0

Retningslinjene skal være til
hj elp i den off entlige areal-
planlegging f or å gjøre det
enklere å vurdere etablering i
fl omutsatte områder.

Hensikten er a oppna større
sikkerhet f or liv og helse og
store økonomiske verdier.

Flomskader er kostbart

Bakgrunnen for retn ingslinj ene er de

store kostnadene som flom men på

Østlandet i 1995 påførte sam funnet . 1

St . m eld nr. 42 (1996 - 97) «Tiltak mot

flom » anbefalte regjeringen at det

skulle utarbeides sikkerhetskrav for

etablering i flom utsatte om råder. 1

tråd med dette har NVE utarbeidet

retn ingslinj er i forhold til bestem mel-

sene i plan og bygningsloven og tek-

n iske forskr ifter til denne. Retn ings-

linj ene er ikke j uridisk bindende,

m en NVE kan frem me innsigelser t il

planer et ter plan- og bygningsloven

dersom retn ingslinj ene ikke blir

fu lgt .

Høy grad av sikkerhet for liv og helse

Hovedprinsippet i retn ingslinj ene er

at flom sikring skal differensieres et-

ter hvilke verd ier som er truet og et-

ter hvor stor fare området er utsat t

for. Det innebærer at j o større verdier

det dreier seg om , j o sikr ere skal de

være plassert i forhold t il vassdragene.

I t illegg t il flom omfatter retn ingslin-

j ene også andre farer knyt tet t il vass-

drag, som f.eks. erosjon , u trasing og

isgang.
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Målet er a oppna høy sikkerhet for liv

og helse og begrense de økonom iske

skadene ved flom . Flomsikr ing kan

enten skj e ved a plassere bygninger og

infrastruktur i om råder som ikke er

utsat t for flom , eller ved a bygge

flomsikring i flom utsatte om råder.
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Unngå f lomutsatte områder

Retn ingslinj ene har et klart u t talt

m ål om at man i det lengste skal

unnga a d isponere flom utsatte area-

ler til form ål som medfører nye sik-

ringstiltak. Foruten kostnads-

spørsm ålet er det også økologiske

grunner til dette. Inngrep i elveleier,

bredder og kan tvegetasj on virker ofte

negativt inn på de natur lige leve-

om rådene til plan ter og dyr. Men også

av hensyn til landskap og friluftsliv

bør man være forsiktig med nye sik-

ringst iltak.



Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
er  et direktorat under
Olje- og energidepar-
tementet med ansvar
for aforvalt e landets
vann- og energi-
ressurser.

NVE skal sikre en hel-
het lig og miljøvennlig
forvalt ning av vassdra-
gene, f remme en effek-
tiv kraft omsetning og
kostnadseffektive ener-
gisystemer og bidra t il
en effekt iv energibruk.

NVE har en sent ral
rolle i beredskapen
mot f lom og vassdrags-
ulykker og leder den
nasjona le kraftforsyn-
ingsbe redskapen.

NVE er engasjert i FoU
og internasjonalt sam-
arbe id innen sine fag-
omra der. NVEer nasjo-
nal faginstitusjon for
hydrologi.
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Skiller mellom ulike fa resituasjoner

Retn ingslinj ene skiller mellom u like

typer faresituasjoner og u like flom-

stør relser. Det går et hovedskille mel-

lom situasj oner hvor menneskeliv set-

tes i fare, og der det kun dreier seg

om m aterielle skader. Ethvert om råde

langs vassdragene må vu rderes u tfra

dette. 1 om råder der flom opptrer

med kort varsel, og der det er liten t id

t il a sette i verk evakuering, regner en

at menneskeliv kan være i fare. Her

skal man f.eks. plassere boliger så

høyt i terrenget at sannsyn ligheten

for flom er maksimalt en gang hvert

1000 år.

Større sikkerhet for store bygg

Skoler, sykeh us og lignende bygg med

mange mennesker skal ha enda større

sikkerhet . 1 om råder der en flom kom-

mer langsom t og van net stiger rela-

tivt sakte, kan evakuering set tes i verk

på betryggende måte. Her skal boliger

plasseres slik at statist isk sannsynlig-

het for flom er m aksimalt en gang

hvert 100 år, mens skoler og sykehus

skal plasseres slik at stati st isk sann-

syn lighet for flom er maksimalt en

gang hvert 200 år.

Retn ingslinj ene inneholder en veiled-

n ing som skal hj elpe brukerne a
bestem me hvilke typer faresitua-

sjoner de har me d agjore i ti lknyt-

n ing t il det enkelte, konkrete vassdra-

get .
NVE sendte høsten 1999 retningslin-

j ene t il alle landets komm uner, fylkes-

komm uner og fylkesmenn , sam t be-

rørte departementer og direktorater.

Retningslinj ene ligger i sin helhet på

NVEs in ternettsider under trykknap-

pen «Publikasj oner .

Fakta:

Flom men på Øst landet i 1995

kostet 1. 8 m illiarder kr oner.

I årene 1980 - 1995 betalte Norsk

Naturskadepool og Statens natu r-

skadefond u t gjennomsn itt lig

117 m illioner kroner i flomskade-

erstatn inger hvert år. I t illegg

kom utbetalinger fra forsikr inger

som ikke dekkes av disse ord-

n ingene.

Flom tiltaksu tvalget anslo at de

gjennom sn it tl ige økonomiske

flomskadene i Norge i den

sam m e perioden var om Jag

170 mi llioner per år når en også

tar med de ind irekte skadene.

Flom skader er kost bart :  St ore om-

råder kan bli sat t under vann og det kan

oppst å skader på blant annet bygninger

og infrast rukt ur. Liv og helse kan bli sat t

i fa re ved erosjon, ut rasinger og skred.

Denne publikasjonen gir ret ningslinjer

fo r hvo rdan kommunene kan fo rebygge

skade gj ennom arealplanlegging og

sikring. Bildet viser oversvømmelse i

Øyeren i 1967.
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Regionkontorer
Region Midt-Norge (RM)
Trekant en

Vest re Rosten 81, 7075 Tiller

Telefon: 72 89 50 00

(Telefon fra 1. desember: 72 89 65 50)

Telefa ks: 72 89 50 20

(Telefon fra 1. desember: 72 89 65 51)

E-post adresse: rm@nve.no

Region Nord (RN)
Kon gensgat e 14-18

Postboks 394, 8505 Narvik

Telefon: 76 92 33 50

Telefa ks: 76 92 33 51

E-po st adresse: rn@nve.no

Region Sør (RS)
A nt on Jenssens gat e 5

Post boks 2124, 3103 Tonsberg

Telefon: 33 37 23 00

Telefa ks: 33 37 23 05

E-post adresse: rs@nve.no

Region Vest (RV)
(fra 10. januar: Naust dalsvn. 1 b)

Post boks 53

6801 Førde

Telefon: 57 82 12 44

(Telefon fra 10. januar: 57 83 36 50)

Telefa ks: 57 82 64 90

(Telefa ks fr a 10. januar: 57 83 36 51)

E-post : rv@nve.no

Region Øst (RØ)
Vangsveien 73, 2326 Hamar

Telefon: 62 53 63 50

Telefa ks: 62 53 63 51

E-po st adresse: ro@nve.no


