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Forord 

NVE er nasjonal fagmyndighet for flom og har ansvar for statlig flomfarekartlegging. For 
å kunne prioritere innsatsen på en god måte, har vi utarbeidet «Plan for flomfare-
kartlegging 2021-2025». Planen viser hvilke typer kartlegging NVE vil utføre og hvilke 
kartleggingsmetoder og kartverktøy vi prioriterer å utvikle i planperioden.   

Kommuner, utbyggere og konsulenter er brukere av våre kartprodukt og veiledere. De 
viktigste bruksområdene er arealplanlegging, for å vurdere behovet for skade-
reduserende tiltak og i beredskapssituasjoner. Planen skal bl.a. bidra til at brukerne får 
kunnskap og avklaringer om hva NVE planlegger å kartlegge og hva kommuner og 
utbyggere må kartlegge i egenregi. En slik forventningsavklaring er viktig for alle parter. 

NVE vil i større grad lyse ut kartleggingsoppdrag til eksterne konsulenter. Dette krever at 
vi kan tilby nødvendige verktøy slik at disse kan kartlegge faresoner med god kunnskap 
og et godt datagrunnlag. En slik innretning på arbeidet vil bidra til en mer robust og 
effektiv kartlegging av landet.  

Oslo, september 2020 

Kjetil Lund     
vassdrags- og  energidirektør 

Anne Britt Leifseth 
direktør for skred- og vassdragsavdelingen 
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Sammendrag 
Plan for flomfarekartlegging 2021-2025 viser hvilke typer kartlegging NVE vil utføre og 
hvilke kartleggingsmetoder og kartverktøy vi prioriterer å utvikle i planperioden. 

Det er definert tre innsatsområder for kartlegging av flomfare i planperioden. Planen  
omtaler hvorfor det er viktig å satse på det aktuelle området og hvilke ambisjonsnivå vi 
skal ha. 

De tre innsatsområdene er: 
 Utarbeide kartprodukt
 Innhente og presentere flomdata
 Utvikle veiledere for å kartlegge flomfare

Utarbeide kartprodukt 
En forutsetning for å kunne håndtere flomrisiko på en systematisk og effektiv måte er å 
ha tilgang på gode kartprodukt. 

I planperioden skal vi forbedre aktsomhetskartene, ved å innarbeide nye terrengdata. I 
tillegg skal vi vurdere å forbedre metode samt det hydrologiske og hydrauliske 
datagrunnlaget. 

NVE vil i liten grad gjennomføre flomsonekartlegging av nye elvestrekninger, da vi anser 
at de mest utsatte strekningene allerede er kartlagt. Innsatsen blir rettet mot å 
oppdatere eksisterende flomsoner.  

NVE vil i planperioden oppdatere 57 av de totalt 145 flomsonene som er kartlagt i statlig 
regi siden oppstarten i 1998. Dette utgjør flomsoner med størst økning i risiko for flom 
(vedlegg 2). 

Av de 145 flomsonene er 63 soner vurdert til å ikke ha behov for oppdatering, enten 
fordi de allerede er oppdaterte av NVE eller andre, eller fordi datagrunnlaget ikke har 
endret seg nevneverdig (vedlegg 1). Ti soner blir ikke prioritert å oppdatere pga. lav 
risiko (vedlegg 3) og 15 soner har fortsatt uavklart oppdateringsbehov (vedlegg 4). 

I planperioden skal vi prioritere å utvikle kartleggingsmetode og -verktøy for flomfare i 
små og bratte vassdrag, erosjonsfare og flomfare på elvevifter. Dette er nybrottsarbeid 
med behov for FoU-aktiviteter og samarbeid med eksterne aktører.  

Innhente og presentere flomdata 
 Det er viktig å gjøre datagrunnlag og kartprodukt tilgjengelig slik at arbeidet med å 
kartlegge fare får god effekt og slik at vi unngår dobbeltarbeid som følge av at tidligere 
undersøkelser ikke er kjent.  

I planperioden skal vi derfor sørge for at grunnlagsdata blir samlet inn og gjort 
tilgjengelig i aktuelt kartverktøy, i tillegg til å gjøre tilgjengelig flomsoner som er kartlagt 
av eksterne. 



5 

Utvikle veiledere for å kartlegge flomfare 
Siden flere eksterne aktører skal kartlegge flomsoner er det viktig å ha gode veiledere 
for arbeidet.  

I planperioden skal vi derfor sluttføre arbeidet med en veileder for å kartlegge flomfare. 
Veilederen skal sikre at kartlegging blir utført på en enhetlig måte og med god kvalitet. 
Vi skal også samordne interne retningslinjer for flomberegning for flomsonekartlegging, 
for små uregulerte felt og for damsikkerhet.  

Vi skal opprettholde og videreutvikle egenkompetanse. Vår ambisjon er å være ledende 
innenfor kartlegging av flomfare.  

Vi skal formidle kunnskap om kart- og analyseverktøyene og veilede om kartlegging av 
flomfare i ulike fora.  
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1 Innledning 
I Meld.St. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred, fikk NVE 
følgende oppdrag: «NVE skal utarbeide en plan for flomfarekartlegging som klargjør 
prioriteringene både for nykartlegging og oppdatering framover. Planen skal omfatte 
alle elementer og nivåer i kartleggingsarbeidet. Planen må rulleres slik at nye behov som 
følge av klimaendringer, ny teknologi eller andre endringer av betydning for 
kartleggingsarbeidet fanges opp». 

«Plan for kartlegging av flomfare 2021-2025» viser hvilke innsatsområder og 
ambisjonsnivå vi skal ha for kartlegging av flomfare i planperioden.  

Planen gir en forventningsavklaring ved at den viser hvilke typer kartlegging NVE vil 
utføre og hvilke kartleggingsmetoder og kartverktøy vi prioriterer å utvikle i 
planperioden. 

Planen omhandler flom i vassdrag. NVEs planer for arbeid med overvann inngår derfor 
ikke i denne planen. 

Siden 1998 har NVE kartlagt flomsoner i egenregi gjennom det statlige programmet for 
flomsonekartlegging. NVE har selv gjennomført denne kartleggingen. Vi er nå i en 
endringsprosess og vil i større grad lyse ut kartleggingsoppdrag til eksterne konsulenter, 
i tillegg til å tilby nødvendige verktøy for kommuner, utbyggere og andre aktører, slik at 
disse kan kartlegge faresoner for flom i egenregi.  

En slik innretning på arbeidet innebærer at vi skal utarbeide veiledningsmateriell for 
flomfarekartlegging og arrangere bransjeseminar for aktørene som skal utføre 
flomfarekartlegging enten på oppdrag for NVE, for private utbyggere, eller for en 
kommune. I tillegg skal vi aktivt innhente og presentere flomdata, veilede brukerne og 
formidle flomdata på en måte som gjør samfunnet bedre rustet til å håndtere flomrisiko. 

Vi skal gå gjennom planen en gang i året, for å vurdere om det er behov for å justere 
den. Vi skal bruke planen aktivt ved årlig virksomhetsplanlegging, og revidere den ved 
behov, senest ved utløpet av planperioden i 2025.  
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2 Rammer 
Som nasjonal fagmyndighet for flomfare og fagdirektorat på flom er NVE ansvarlig for 
statlig farekartlegging for flom. Kartleggingen skal skje i områder med eksisterende 
bebyggelse og der naturgitte forhold medfører størst risiko. Statens arbeid med 
kartlegging er ikke lovregulert, men styrt gjennom rammer i årlige tildelinger i 
statsbudsjettet. Dette er ikke en rettighetsbasert ordning, men en bistand som staten 
yter. NVE må innenfor tildelt ramme gjøre prioriteringer ut fra hva som gir størst samlet 
nytte for samfunnet.  

De viktigste føringene for NVEs arbeid med flomfarekartlegging er årlige statsbudsjett og 
tildelingsbrev, Meld.St.15 (2011-2012) «Hvordan leve med farene – om flom og skred», i 
tillegg til NVEs strategi for flom og skred 2018-2021.  

Hvordan skal vi oppfylle strategien for flom? 

Til grunn for planen ligger styrende dokumenter som nevnt i avsnittet over. Planen viser 
hvilke aktiviteter NVE skal gjennomføre for å oppfylle de ulike delene av NVEs strategi 
for flom og skred. Disse aktivitetene er omtalt under de fem strategipunktene. 

Strategipunkt 1: Som nasjonal fagmyndighet for flomfare har NVE en viktig 
forebyggende rolle. Vi skal bedre samfunnets evne til å håndtere flomrisiko 
NVE skal bidra med kunnskap og kompetanse om flom og flomfare, slik at samfunnet blir 
i stand til å forebygge skader fra flom. Vi skal utarbeide gode kartverktøy og 
veiledningsmateriell slik at brukerne våre kan ta hensyn til flomfare gjennom 
arealplanlegging, ved ROS-analyser, ved gjennomføring av skadereduserende tiltak og i 
beredskapssammenheng.  

Strategipunkt 2: Klimaendringer gir økt naturfare og samfunnet må forebygge mer. 
NVE skal fortsatt utarbeide flomsoner for et endret klima i år 2100, ved å innarbeide 
økning av vannføring. I tillegg skal vi utarbeide flomsoner for 20, 200 og 1000 års-
flommene. Vi skal prioritere  å utvikle kartleggingsmetoder og analyseverktøy for 
bekker, bratte vassdrag, urbane vassdrag og masseførende vassdrag, slik at samfunnet 
blir bedre i stand til å håndtere flom i denne type vassdrag.     

Strategipunkt 3: NVE skal øke kompetanse og kapasitet hos private og offentlige 
aktører, både innen kartlegging og sikring. 
NVE skal i større grad lyse ut kartleggingsoppdrag til eksterne aktører. Vi skal utarbeide 
veiledningsmateriell for flomfarekartlegging og arrangere bransjeseminar for aktørene 
som skal utføre flomsonekartlegging. Vi skal arrangere fagsamlinger for å øke kunnskap- 
og kompetansenivået hos aktuelle brukere. For å kunne overføre kunnskap til eksterne 
aktører må NVE ha god egenkompetanse. For å opprettholde og videreutvikle denne 
kompetansen er det nødvendig at vi utfører kartlegging i egenregi. 
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Strategipunkt 4: NVE skal sette kommunen, som plan- og bygningsmyndighet, bedre i 
stand til å ta ansvar for naturfare.  
NVE skal utarbeide kartprodukt for flomfare som er tilpasset ulike plannivå. Vi skal aktivt 
formidle kunnskap om flom og flomfare gjennom fagsamlinger og gjøre flomdata 
tilgjengelig for allmennheten. I tillegg skal vi tilby veiledningsmateriell som gjør 
kommunene bedre i stand til å bestille fareutredninger for flom. 

Strategipunkt 5: Samhandlingen med andre statsetater skal øke.  
NVE inngår i Naturfareforum som er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, 
regionale og lokale aktører. Målet er å redusere sårbarhet for uønskede naturhendelser. 
Vi samarbeider blant annet om  helhetlig risikostyring i små nedbørfelt og å gjøre 
naturfaredata tilgjengelig for allmenheten. 
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3 Innsatsområder for flomfare-
kartlegging 

Det er definert tre innsatsområder for kartlegging av flomfare i denne planen. For hvert  
innsatsområde blir det omtalt hvorfor det er viktig å satse på det aktuelle området og 
hvilket ambisjonsnivå vi skal ha. 

De tre innsatsområdene er: 
 Utarbeide kartprodukt
 Innhente og presentere flomdata
 Utvikle veiledere for å kartlegge flomfare

3.1 Utarbeide kartprodukt 
Med kartprodukt mener vi ulike typer farekart, metoder for å kartlegge flomfare og 
kartleggings- og analyseverktøy.  

Farekart gir kunnskap om hvilke områder som er utsatt for flom og hvilke konsekvenser 
flom kan medføre. Slik kunnskap er en forutsetning for å kunne håndtere flomrisiko på en 
systematisk og effektiv måte. Det er viktig å jobbe kontinuerlig med å forbedre 
kartproduktene, slik at de blir et godt hjelpemiddel for arealplanlegging, som grunnlag 
for å vurdere behov for sikringstiltak, som grunnlag for ROS-analyser og til støtte i 
beredskapssituasjoner.  

Flere alvorlige hendelser de siste årene har vist at skadepotensialet knyttet til små 
og/eller bratte og sterkt masseførende vassdrag er betydelig. Det er også disse 
vassdragene som er mest utsatt for klimaendringer, da små og bratte vassdrag er mer 
sårbare for styrtregn. Klimaframskrivninger viser en økning av flommene på minst 20% 
for disse vassdragene fram mot år 2100. Det er derfor viktig at vi prioriterer å utvikle 
gode verktøy og metoder for å kartlegge flomfare i denne type vassdrag.  



10 

3.1.1 Farekart 

Aktsomhets- og faresonekart 

Aktsomhetsområder for flom viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. 
Sonene skal kun gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere dersom det 
er aktuelt med ny utbygging. 

Presisjonsnivået på aktsomhetssonene er tilpasset oversiktsplanlegging på 
kommuneplannivå. Et aktsomhetskart sier ingen ting om sannsynlighet og kan derfor 
ikke alene brukes i reguleringsplanarbeid, eller for å vurdere utbygging etter 
sikkerhetskravene i Byggteknisk forskrift (TEK17). 

I NVEs Retningslinjer 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» viser vi en generell 
fremgangsmåte for å vurdere flomfare. 

Faresoner for flom viser områder som oversvømmes ved ulike flomstørrelser 
(gjentaksintervall). NVE utarbeider flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. 
Flomsonene skal gi nødvendig avklaring om området har tilstrekkelig sikkerhet mot 
flom for sikkerhetsklassene F1, F2 eller F3 i Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2, eller 
om det er nødvendig med risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. 
I områder der klimaendringer gir en forventet økning i vannføringen på 20% eller mer, 
utarbeider vi flomsoner som inkluderer klimapåslag på 20 % eller 40 % for 200-
årsflommen for år 2100. 

Presisjonsnivået på faresonene er tilpasset detaljplanlegging på reguleringsplannivå 
og byggesak. Ved arealplanlegging kan flomsoner benyttes til å identifisere områder 
som ikke bør bygges ut, og for å vurdere aktuelle risikoreduserende tiltak dersom en 
ikke kan unngå utbygging. 

NVEs Retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» beskriver hvordan en 
kan oppfylle sikkerhetskravene for byggverk i Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 7-2 ved 
arealplanlegging. 

Utarbeide bedre aktsomhetskart  
Etter noen år med bruk av det landsdekkende aktsomhetskartet for flom, har vi erfart at 
kartet gir et godt bilde av faren for flom noen steder, og et mindre godt bilde andre 
steder. Vi ønsker derfor å se om det er mulig å forbedre dagens aktsomhetskart, slik at 
kartet gir en bedre indikasjon på hvor en må gjøre en nærmere utredning av flomfaren. 

Siden aktsomhetskartet ble utviklet, har det kommet et mer detaljert landsdekkende 
terrengdatasett, som gjør det mulig å forbedre kartene. Samtidig skal vi se på 
forbedringsmuligheter knyttet til både metode, og det hydrologiske og hydrauliske 
datagrunnlaget. 
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Oppdatere eksisterende faresoner for flom  
NVE har gjennom det statlige programmet for flomsonekartlegging kartlagt 145 
elvestrekninger. Vi har gjort en gjennomgang av disse for å vurdere hvilke flomsoner 
som har behov for oppdatering og ikke. 

Av de 145 flomsonene er 63 soner vurdert til å ikke ha behov for oppdatering, enten 
fordi de allerede er oppdaterte av NVE eller andre, eller fordi datagrunnlaget ikke har 
endret seg nevneverdig (vedlegg 1).      

Av de 145 flomsonene er 57 soner vurdert å ha behov for oppdatering. Vi har lagt vekt 
på følgende kriterier, når vi har vurdert hvilke flomsoner NVE skal oppdatere i løpet av 
planperioden: 

o Endring i klima kan føre til at framtidige flommer blir større som følge av at
vannføringen øker og at havnivåstigning vil påvirke flomvannstander i elvas
utløpsområder, slik at flomsonen blir større.

o Endring av datagrunnlag kan medføre at utbredelse av flomsonen blir endret.
Endringer i datagrunnlag kan f.eks. være nye flomhendelser i vassdraget og/eller
flere år med måledata.

o Etablering av flomsikringsanlegg kan i betydelig grad endre flomsituasjonen og
endre utbredelsen av oversvømte arealer.

I tillegg prioriterer vi områder der det er størst potensial for skader ved flomhendelser, 
det vil si der det er flest flomutsatte bygninger (vedlegg 2) 

Av de 145 flomsonene er det 10 soner som ikke blir prioritert å oppdatere pga. lav risiko, 
dvs. der det er færre enn 10 hus (vedlegg 3). De resterende 15 sonene har uavklart 
oppdateringsbehov, fordi de har uavklarte forhold rundt datagrunnlaget (vedlegg 4).   

Alle vedleggene vil bli oppdatert etter hvert som ny informasjon kommer til. Oppdaterte 
lister blir gjort tilgjengelig på https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/
status-og-planar-for-naturfarekartlegging-i-noreg/. 

Kartlegge nye faresoner for flom  
NVE har siden 1998 kartlagt faresoner for flom for de elvestrekningene i landet som har 
størst skadepotensial. Vi kan ikke se bort fra at det gjenstår elvestrekninger som har så 
stort skadepotensial at NVE vil kartlegge disse. En ny og forbedret metode for å 
produsere aktsomhetskart kan gi oss et bedre grunnlag for å velge ut områder som bør 
kartlegges i detalj. En slik ny kunnskap vil ligge til grunn for å utarbeide en liste over nye 
strekninger som vi vil vurdere å kartlegge. 

Med framtidige klimaendringer vil eksisterende flomsoner få endret utbredelse, noe 
som vil kunne føre til ytterligere økt skadepotensial. NVE vil derfor prioritere å rette 
innsatsen mot å oppdatere eksisterende faresoner for flom framfor å kartlegge nye 
faresoner.    

Dersom en kommune eller utbygger har behov for å kartlegge nye elvestrekninger, som 
NVE ikke prioriterer å kartlegge, må de utføre kartleggingen i egen regi. NVE vil tilby 
veiledere for slik kartlegging, for å sikre god kvalitet. 

https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/status-og-planar-for-naturfarekartlegging-i-noreg/
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Fig. 1  Illustrasjon av produksjonsprosessen for faresoner for flom. 

Ambisjonsnivå: Farekart 
Vi skal forbedre metoden for å produsere aktsomhetskart ved å innarbeide nye 
terrengdata og et bedre hydrologisk datagrunnlag. 

Vi prioriterer å oppdatere eksisterende flomsoner framfor å kartlegge nye 
elvestrekninger. Vi skal prioritere å oppdatere eksisterende flomsoner som har størst 
endring av risiko. 

For alle flomsoner skal vi gjøre tilgjengelig informasjon om forhold som kan medføre 
endring av flomsonene.   
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3.1.2 Metoder og verktøy for å kartlegge flomfare 

Kartlegge flomfare i små og bratte vassdrag 
Det skjer stadig flomhendelser som fører til store skader i små og bratte vassdrag, noe 
som vil bli et økende problem i et endret klima. For slike vassdrag finnes det ikke en 
etablert kartleggingsmetode og gode kartverktøy for å vurdere flomfare. Det er derfor 
nødvendig å prioritere arbeidet med å utvikle kartleggingsmetoder og kartverktøy som 
gjør oss i stand til å kartlegge flomfaren, slik at vi kan forebygge skader i denne type 
vassdrag.  

Det er også viktig å vurdere muligheten for å avgrense de flomutsatte områdene i form 
av faresoner, slik at disse formelt kan følges opp i arealplanlegging på linje med 
faresoner for flom i større vassdrag.  

Kartlegge fare for erosjon  
Erosjon er ofte en medvirkende årsak til at skadene under flomhendelser blir store. Det 
er derfor viktig å få kunnskap om fare for erosjon for å kunne redusere skadepotensialet. 
Det finnes mye kunnskap om prosesser knyttet til erosjon, massetransport og 
sedimentasjon, men det finnes mindre kunnskap om og erfaring med hvordan vi kan 
kartlegge erosjonsfare, og hvordan faren kan fremstilles i et kartprodukt.  

Det er også viktig å vurdere muligheten for å avgrense områder som er utsatt for 
erosjon i form av faresoner, slik at en formelt kan følge opp disse områdene i 
arealplanlegging på linje med faresoner for flom.  

Kartlegge elvevifter 
Flere alvorlige hendelser med flom på elvevifter har resultert i store skader. Vi har ikke 
egnete metoder for å kartlegge fare og risiko på elvevifter og langs bratte vassdrag 
generelt. Det er viktig å få kunnskap om denne faren og ta hensyn til den, for å fore-
bygge skader.  

Det er også viktig å vurdere muligheten for å avgrense faresoner på elvevifter, slik at en 
formelt kan følge opp disse områdene i arealplanlegging på linje med faresoner for flom. 

Ambisjonsnivå: Utvikle nye kartleggingsmetoder og –verktøy 
Vi skal utvikle metode og verktøy for å kartlegge flomfare i små og bratte vassdrag. 

Vi skal utvikle en metode for å kartlegge fare for erosjon og presentere denne faren 
på kart. 

Vi skal utvikle en metode for å identifisere elvevifter og en metode for å kartlegge 
fare for flom på elvevifter. 
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3.2 Innhente og presentere flomdata 

Det er viktig å gjøre datagrunnlag og kartprodukt tilgjengelig slik at arbeidet med 
å kartlegge fare får god effekt og slik at vi unngår dobbeltarbeid som følge av at 
tidligere undersøkelser ikke er kjent. Dette blir særlig viktig fordi NVE legger opp 
til at eksterne aktører, i større grad enn tidligere, skal kunne kartlegge faresoner 
for flom. 

3.2.1 Grunnlagsdata 
Med grunnlagsdata mener vi flomberegninger inklusive klimaframskrivninger, 
elvebunnsdata, laserdata, tidligere flomhendelser, kritiske punkt og flomsikringsanlegg. 

En rekke grunnlagsdata blir registrert i databasen Flomhendelser.no, både av NVE og 
andre aktører. Databasen sammenstiller informasjon om flomhendelser, og knytter ulike 
observasjoner og registreringer til samme hendelse.  Grunnlagsdata som ikke inngår i 
flomhendelser.no blir gjort tilgjengelig i andre av NVEs karttjenester og eventuelt hos 
andre statlige etater.    

Ambisjonsnivå: Grunnlagsdata 
Vi skal legge til rette for at andre samler inn og registrerer data knyttet til 
flomhendelser i databasen Flomhendelser.no. Kalibreringsdata som f.eks. 
flomvannstand skal inngå i databasen. 

Vi skal sikre at terreng- og dybdedata inngår i forvaltningsløsningen til Kartverket. 

Vi skal sikre at flom- og vannlinjeberegninger fra NVE og andre aktører inngår i NVEs 
karttjenester. 

3.2.2 Faresonekartlegging utført av eksterne aktører 
I forbindelse med bolig- og næringsutbygging, etablering av infrastruktur og andre tiltak 
blir det utført detaljert faresonekartlegging, for å forsikre seg om at grunnen er trygg. 
Slik kartlegging blir utført av private konsulentfirmaer. Det er viktig å ha oversikt over 
hvilke områder det er utført detaljert faresonekart for, for å unngå å kartlegge områder 
på nytt ved planlegging av nye tiltak. Det er også nyttig å ha oversikt over andre 
flomrelevante data som f.eks. vannlinjeberegninger og flomvurderinger. 

Flomsoner inngår i temadatasettet Flomsoner, som er en del av Det offentlige 
kartgrunnlaget (DOK).  

Det er flere flomsonekart som har blitt oppdatert i regi av kommuner. Disse skal vi samle 
inn og gjøre tilgjengelig i temadatasettet Flomsoner. Vedlegg 1 viser en oversikt over 
slike flomsoner. 
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NVE skal lage en innmeldingsløsning der både nye flomfarekartlegginger og oppdaterte 
flomsoner inngår.  

Ambisjonsnivå: Faresonekartlegging utført av eksterne aktører 
Vi skal samle inn og gjøre tilgjengelig flomsoner og annen flomrelevant informasjon 
som er kartlagt av andre aktører, som f.eks. kommuner, statlige etater og private 
utbyggere. 

3.2.3 Kritiske punkt 
Kritiske punkt som kulverter, stikkrenner, vegetasjon i elveløpet, erosjonsutsatte 
områder osv. forverrer ofte flomsituasjonen, særlig i bekker og bratte vassdrag. Det er 
derfor viktig å få oversikt over hvor disse punktene er lokalisert, i tillegg til å presentere 
dem på en felles form som er tilgjengelig for alle aktuelle brukere, som f.eks. lokale og 
regionale beredskapsaktører.  

Ambisjonsnivå: Kritiske punkt 
Vi skal samarbeide med interne og eksterne aktører slik at kritiske punkt blir 
kartfestet og gjort tilgjengelig i offentlige kartløsninger. 

3.3 Utvikle veiledere for å kartlegge flomfare 

Når flere aktører skal kartlegge flomfare er det viktig at kartleggingen blir enhetlig utført 
og at kartene får god kvalitet. Gode veiledere skal bidra til dette. Det er også viktig at vi 
gjør de ferdige kartproduktene tilgjengelig på en slik måte at innholdet blir forstått og 
brukt på riktig måte. Dette krever kompetanse både hos NVE, i kommunene og hos 
konsulentene som utfører kartleggingen. 

3.3.1 Veilede 
Sluttføre og vedlikeholde veileder for å kartlegge flomfare   
Veilederen skal sikre at kartlegging blir utført på en enhetlig måte og med god kvalitet. 
Veilederen skal inneholde en detaljert metodebeskrivelse for hvordan en skal kartlegge 
faresoner for flom. Både fagkompetanse og krav til kvalitet på data skal inngå i 
veilederen. Målgruppen er kommuner og utbyggere som skal bestille flomsone-
kartlegging og konsulenter som skal utføre kartlegging.  

Utarbeide en felles veileder for flomberegning 
Flomberegning er analyser av hvor store og hyppige flommer en kan vente seg i et 
vassdrag. Analysene er en viktig del av datagrunnlaget for å kartlegge og utrede flomfare 
i forbindelse med arealplanlegging og ved utbygging i flomutsatte områder. Målet er at 
NVE skal ha en felles veileder som dekker ulike formål. Derfor skal den interne 
retningslinjen for flomberegninger for NVEs flomsonekartlegging fra 2013, flom-
beregningen for damsikkerhet (NVE-retningslinjer 4/2011) og flomberegningen for små 
uregulerte felt (NVE-rapport 7/2015) samles i en felles veileder.  
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Ambisjonsnivå: Veilede 
Vi skal utarbeide en veileder for å kartlegge faresoner for flom. 

Vi skal utvikle en felles veileder for flomberegning knyttet til flomsonekartlegging, 
små uregulerte felt og damsikkerhet. 

3.3.2 Formidle 

Vi presenterer i dag kartprodukt og veiledningsmateriell på ulike plattformer, både som 
innsyns- og nedlastningsløsninger. 

Vi ønsker å utvikle og tilpasse informasjon om flomfarekartlegging til hvilke oppgaver 
brukeren har og skal løse. Dette innebærer at vi må formidle kunnskap på en måte som 
fører til god læring og bruke ulike kommunikasjonsplattformer for å oppnå dette. 

Ambisjonsnivå: Formidle 
Vi skal jobbe aktivt og målrettet for å bli enda bedre kjent med brukerne, hvilke 
oppgaver de har, hvilken informasjon de trenger og hvordan de foretrekker at 
informasjonen blir gjort tilgjengelig.  Kunnskapen vi får skal danne grunnlag for 
hvordan vi i fremtiden presenterer informasjon om flomfarekartlegging. 

3.3.3 Bygge kompetanse 

Arrangere bransjeseminar  
Bransjeseminar er møtearenaer for NVE og bransjen. NVE arrangerer seminarene i kraft 
av rollen som nasjonal flommyndighet, og med et særlig ansvar for å koordinere 
relevante aktører innen flom- og skredkartlegging. Hensikten med seminarene er å 
formidle kunnskap om flomkartlegging til konsulentbransjen, å utveksle erfaringer samt 
å utvikle metode og rutiner for å kartlegge flomfare. Målgruppen for bransjeseminarene 
er fagpersoner som gjennomfører flomkartlegging. Vi vurderer frekvens og faglig innhold 
i bransjeseminarene løpende. 

Arrangere fagsamlinger 
NVEs fagsamlinger er en møtearena mellom NVE, kommunale og regionale myndigheter 
og konsulentbransjen. NVE arrangerer fagsamlinger for at samfunnet skal bli bedre 
rustet til å møte flom- og skredhendelser i framtiden. Fagsamlingene arrangeres 
for ansatte i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen og konsulentselskap. Vi 
vurderer fortløpende om denne type arrangement er hensiktsmessig, eventuelt frekvens 
og faglig innhold. 
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Opprettholde og utvikle egenkompetanse i NVE 
I rollen som nasjonal fagmyndighet for flomfare og fagdirektorat på flom er det viktig at 
NVE har god fagkompetanse for å utvikle ulike kartverktøy, og ikke minst kompetanse til 
å veilede og overføre kunnskap til eksterne aktører.  

Ambisjonsnivå: Utvikle kompetanse  
Vi skal arrangere bransjeseminar ved behov, og med et innhold som er tilpasset de 
faglige utfordringene vi til enhver tid står overfor. 

Vi skal benytte fagsamlinger til å veilede om kartlegging av flomfare og hvordan kart- 
og analyseproduktene våre kan brukes.  

Vi skal opprettholde og videreutvikle egenkompetanse slik at vi er ledende innenfor 
kartlegging av flomfare. 
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Vedlegg 
Vedleggene blir jevnlig oppdatert og finnes her:  https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-
naturfare/status-og-planar-for-naturfarekartlegging-i-noreg/. 

Flomsoner med liten eller ingen endring i datagrunnlaget. 
Flomsoner som er oppdaterte 

Vedlegg 2:  Flomsoner som har behov for oppdatering, og som blir oppdatert av 
NVE i planperioden  

Flomsoner med behov for oppdatering pga. klimaendring og endret datagrunnlag 
Flomsoner med behov for oppdatering pga. klimaendring 
Flomsoner med behov for oppdatering pga. endret datagrunnlag 
Flomsoner med behov for oppdatering pga. ferdig bygd flomsikringstiltak 

Vedlegg 3:  Flomsoner som pr. i dag ikke blir prioritert å oppdatere i planperioden 
Flomsoner med lav risiko (færre enn 10 hus) 

Vedlegg 4:  Flomsoner som har uavklart oppdateringsbehov 
Flomsoner med uavklart datagrunnlag 

Vedlegg 1: Flomsoner som ikke har behov for oppdatering.

https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/status-og-planar-for-naturfarekartlegging-i-noreg/
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