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Multiconsult har uført en flom- og overvannskartlegging av flere områder i Nordre Follo kommune ifm. rullering av 
kommuneplanens arealdel, i henhold til en høringsuttalelse fra NVE [1]. Resultatene og begrensinger i bruk av 
resultantene fra kartleggingen er oppsummert i en egen rapport [2].  

Dette notatet beskriver anbefalinger på hvordan kommunen kan bruke resultatene i arbeid med rullering av 
kommuneplanens arealdel, samt anbefalinger for kommunens videre arbeider for å hensynta flom- og 
overvannutfordringer.  
Bruk av resultatene fra flom- og overvannskartleggingen: 

 Resultatene fra flom- og overvannskartlegging viser potensiell fare og ikke reell fare, og de bør oppfattes som 
aktsomhetskart og ikke som flomkart. Videre bruk av disse kartene kan sammenlignes med bruk av NVEs 
aktsomhetskart for flom [3].  

 Nordre Follo kommune har i samråd med Multiconsult, bestemt at aktsomhetskart for 200-årsregn skal brukes 
videre i rullering av kommuneplanens arealdel. Det er bestemt at 200-årsregn benyttes som grunnlag for 
oppdatering av ny hensynsone H320_2 (aktsomhetskart). 

 100-årsregn og København-regnet skal kun nevnes i planbeskrivelse. Disse brukes senere i en overordnet ROS-
analyse og som kunnskapsgrunnlag for ev. senere tiltaksplan for overvann. 100-årsregnet benyttes for å kartlegge 
fare for oversvømmelser ved eksisterende bebyggelser og kan eksempelvis kalles 
«sårbarhetssone/sårbarhetskart» (ikke juridisk bindende sone).  

Videre arbeid:  

 Multiconsult anbefaler at kommunen utfører en mer detaljert tiltaksplan som kan sette mer konkrete 
bestemmelser før reguleringsplaner utarbeides. Dette kan være i form av en egen tiltaksplan for overvann eller en 
såkalt «Skybruddsplan», der alle fasene til en ROS-analyse utføres på et mer detaljert nivå. 

 Ved videre bruk av de hydrologiske/hydrauliske modellene som Multiconsult har etablert for deler av Nordre 
Follo kommune, må detaljeringsgrad økes ved å ta hensyn til ledningsnett, kalibrere, øke oppløsningen til 
terrengmodellen, måle inn konstruksjoner der det er nødvendig og bekrefte flomveiene på stedet (befaring). 
Veilederen som NVE jobber med for tida om modellering av overvann i arealplanlegging vil også legge videre 
føringer for bruk av disse modellene. 
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1 Innledning 
Nordre Follo kommune er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. I høringsrunden etter 
kunngjøring av oppstart av planarbeidet, ga NVE et høringsinnspill om at de ville kreve at 
kommunen analyserer og identifiserer områder som er sårbare for videre utbygging/fortetting 
knyttet til skred, flom- og overvannsutfordringer i små nedbørfelt [1]. 

Multiconsult er engasjert av Nordre Follo kommune for å kartlegge og identifisere sårbare områder 
knyttet til skred, flom- og overvannsutfordringer samt gi anbefalinger om hvordan disse områdene 
bør sikres i rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

Multiconsult har utarbeidet en rapport som beskriver metodikken og resultater knyttet til 
kartlegging av flom og overvann [2]. Resultatene leveres også i digitalt format (raster-format) og er 
visualisert i en GIS-løsning (ArcGIS Pro). Følgende scenarioer er simulert: 

 200-årsregn med 1,5 klimafaktor 

 100-årsregn med 1,5 klimafaktor minus 5-årsregn uten klimafaktor 

 København-regn fra juli 2011 

Dette notatet beskriver anbefalinger for hvordan kommunen kan bruke resultatene fra denne 
rapporten videre i deres arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. 
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2 Aktsomhetskart for flom og overvann 
Flom- og overvannskartleggingen er utført på en overordnet måte. Flere antagelser og forenklinger 
er gjort (se kapitel 4 i [2]). Resultatene viser derfor potensiell fare og ikke reell fare, og de bør 
derfor oppfattes som aktsomhetskart og ikke som flomkart. Bruk av resultatene fra dette oppdraget 
kan ligne bruk av NVEs sine aktsomhetskart for Norge [3]: detaljeringsgraden på aktsomhetskart for 
flom og overvann er tilpasset kommuneplannivået, der det er egnet til bruk som et første 
vurderingsgrunnlag i konsekvensutredninger og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet 
kommuneplanen for å identifisere aktsomhetsområder for flom og overvann. Aktsomhetsområdene 
skal legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser. 

 

Figur 2-1. Aktsomhetsområde for flom ved Langhus (ref. NVE) 

 
Figur 2-2. Aktsomhetskart for flom- og overvann (200-år) ved Langhus (ref. Multiconsult) 
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Figur 2-1 og Figur 2-2 viser sammenligning av aktsomhetsområdet for flom fra NVE (NVE-atlas) med 
aktsomhetskart for flom- og overvann utført i Multiconsults modellering. Den viser at resultatene 
fra flom- og overvannskartlegging i dette oppdraget er mer detaljert enn det som er vist i NVEs 
aktsomhetskart. Flere sårbare områder vises, og sårbart areal er bedre avgrenset/detaljert. NVE har 
hatt primært fokus på (elve-) flom i sine kart, mens dette oppdraget har hatt hovedfokus på 
kartlagtlegging av overvann.  

Selv om kartleggingen er mer detaljert, er det fortsatt viktige elementer i urbanhydrologisk 
modellering som ikke er tatt med og fører til usikkerhet (se kapitel 4 i [2]). Ved valg av viktige 
parametere i modellene (infiltrasjon, ruhetskoeffisient, osv.) er det satt fokus på å bruke noe 
konservative verdier etter erfaringstall. Grunnet komplekse prosesser i urbanhydrologi, vil 
resultatene aldri garantere at arealene som ikke er oversvømt på kartet har null risiko for 
oversvømmelser; utredningen er derfor ikke tilstrekkelig trygg for å kunne disponere direkte tiltak i 
sikkerhetsklassene definert i Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 (F1, F2 og F3). Resultatene er 
veiledende og viser problematiske områder, men en mer detaljert utredning må utføres i senere 
faser uansett hvor mye/lite et område er vist utsatt for oversvømmelser.    

3 Risikoaksept og bruk av resultater fra modelleringen 
NVE publiserte i mars 2022 en ny veileder for håndtering av overvann i arealplaner [4]. Et sentralt 
tema i veilederen er risikoaksept: hvilket gjentaksintervall bør brukes som dimensjonerende ved 
overvannskartlegging, samt hvilke verdier av vannhastighet og vanndybde er farlige/skadelige for 
personer, bygninger og veier.  

 NVEs anbefalinger - Risikoaksept 
NVE har kommet fram til følgende generelle anbefalinger dersom det ikke finnes andre definisjoner 
av risikoaksept i kommunen: 

 Gjentaksintervall: 

Overvannskartlegging basert på et klimajustert 100-årsregn. Dette gjelder der TEK17 § 7-2 
om sikkerhet mot flom ikke gjelder. 

 Grenseverdier for vanndybde, vannhastighet og produktet av disse to: 

Legge til grunn foreslåtte grenseverdier vist i Figur 3-1, Figur 3-2 og Figur 3-3 på oversvømt 
areal ved et klimajustert 100-årsregn. 
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Figur 3-1. NVEs anbefalte grenseverdier for vurdering av fare for mennesker på utomhusareal 

 

Figur 3-2. NVEs anbefalte grenseverdier for vurdering av fare for bygninger 
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Figur 3-3. NVEs anbefalte grenseverdier for vurdering av fare ved tilkomst 

Disse verdiene er nærmere oppsummert i følgende tabell: 

Tabell 3-1. NVEs anbefaling på maks dybde, hastighet og produktet av disse for å ivareta en tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare og skader fra overvann for personer, bygninger og veier. Anbefaling gjelder for avrenning 
fra et klimajustert 100-årsregn. 

 

 Bruk av resultater fra overvannskartleggingen 
NVE setter ikke krav på disse verdiene om risikoaksept, men gir kun anbefalinger. Det er opp til 
kommunene å bestemme hvilken risiko de aksepterer. Multiconsult har vært i samtaler med 
kommunen i løpet av oppdraget for å hjelpe til å bestemme hvilken regnhendelse som skal 
benyttes i rulleringen av kommuneplanens arealdel.  
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 Det etableres ingen nye hensynssoner knyttet til overvann i denne rulleringen av 
kommunedelplanens arealdel 

 Kommunen beholder eksisterende hensynsone 320_1 (byggeforbudssone,) med krav om 
nærmere utredninger og undersøkelser.  

 Det er bestemt at 200-årsregn benyttes som grunnlag for oppdatering av ny hensynsone 
H320_2 (aktsomhetskart). Nordre Follo har opplyst om at de benytter 200-årsregn med 
klimafaktor 1,5 i nye planer (ikke et klimajustert 100-årsregn som er anbefalt av NVE). 

 Kartlegging med 100-årsregn og Københavnregn skal ikke inngå i kommuneplanens kart 
eller bestemmelser, men nevnes i planbeskrivelse. Disse brukes senere i en overordnet 
ROS-analyse og som kunnskapsgrunnlag for egen tiltaksplan for overvann. 100-årsregnet 
benyttes for å kartlegge fare for oversvømmelser ved eksisterende bebyggelser og kalles 
«sårbarhetssone/sårbarhetskart» (ikke juridisk bindende sone). Kommunen kan da velge å 
gå inn med tiltak på neste nivå.  

Kommunen har ikke hatt kommentarer ifm. grenseverdiene for vanndybde, vannhastighet og 
produktet av disse to, og Multiconsult har ikke grunnlag for å anbefale noe annet enn NVEs 
anbefalinger. Derfor anbefales det at NVEs sine hydrauliske grenseverdier brukes videre ved 
vurdering av fare for oversvømmelser i senere faser. For å utarbeide hensynsoner anbefaler 
Multiconsult at kommunen bruker de laveste verdiene vist i Tabell 3-1 istedenfor å lage flere 
hensynsoner med forskjellige grenseverdier. Det vil si: 

 Vanndybde (D): 0,1 m (0,06 m anses som får detaljert mtp. usikkerheten i resultatene) 

 Vannhastighet (H): 3 m/s 

 D*V: 0,2 m2/s 

Erosjon er ikke kartlagt i dette oppdraget. NVE gir ikke noen grenseverdier i sin veileder, men 
anbefaler at kommunene tar kontakt med geoteknisk kompetanse dersom kartleggingen gir 
mistanke om at erosjon kan bli et problem. Store vannhastigheter over løsmasser kan føre til 
erosjon og fare for at flomveier tar nye løp. Erosjon i kvikkleireområder kan utløse kvikkleireskred i 
områder med dårlig skråningsstabilitet. I dette oppdraget er det utført en sårbarhetsanalyse på 
skred basert på overordnede terrengkriterier [5]. 

4 Planbestemmelser 
Formålet med dette oppdraget er ikke å sette konkrete kommuneplanbestemmelser for overvann. 
Multiconsult har imidlertid gått gjennom og gitt innspill på bestemmelsene kommunen har 
utarbeidet så langt.  

5 Videre anbefalinger 
Med dette oppdraget har Multiconsult skaffet til veie en del av det kommunen manglet for en 
overordnet ROS-analyse: identifisering av sårbare områder knyttet til skred, flom og 
overvannsutfordringer. En ROS-analyse omfatter beskrivelse av planområdet, identifisere mulige 
uønskede hendelser, vurdere risiko og sårbarhet, identifisere tiltak for å redusere risiko, 
dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget. 
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Overvannstiltak i kommende reguleringsplaner for konkrete utbygginger 
Flom- og overvannskartleggingen som er utført er overordnet og ikke detaljert nok til å sette inn 
konkrete tiltak i de sårbare områdene. Sammen med planbestemmelsene som kommunen 
definerer er kartleggingen et godt utgangspunkt for å utvikle mer detaljerte tiltak i senere 
planfaser.  

Det er imidlertid viktig å påpeke at vurdering av tiltak i senere faser (reguleringsplaner) vil begrense 
mulige tiltak, effekten av tiltakene og ikke minst kost/nytten av tiltakene, da man for tiltak i 
forbindelse med konkrete byggeprosjekter i alle fleste tilfeller kun vil se på behovene for aktuell 
tomt, og ikke ta hele nedbørsfeltet og påvirkningsområdene i betraktning. Dette medfører en 
samling av lokale tiltak som defineres uavhengig av hverandre, i forbindelse med at ulike tomter 
reguleres i et nedbørfelt. 

Tiltaksplan for overvann – tiltak for helhetlig planlegging i nedbørsfeltet 

De beste overvannstiltakene kommer derimot ofte etter at man ser på hva som skjer i hele 
nedbørfeltet (vurderer skalaøkonomiske fordeler) under ett. En slik strategi som ser på helheten i 
nedbørsfeltet vil kunne føre til en overordnet plan om hvordan disse mer lokale og store tiltakene 
skal finansieres, driftes og vedlikeholdes, og hvem har ansvar for det. 

Multiconsult anbefaler at derfor Nordre Follo kommunen utarbeide en egen tiltaksplan eller 
«skybruddsplan» for overvann. I et slik arbeid kan man gjøre en overordnet vurdering av konkrete 
tiltak som, ut fra kost/nytte, reduserer flom- og overvannsproblemene i kommunen. En tiltaksplan 
eller skybruddsplan for overvann vil kunne definere mer konkrete bestemmelser for 
arealplanlegging. En tiltaksplan eller skybruddsplan kan eksempelvis vise at det vil være bedre å 
sette av et spesifikt areal for å etablere et stort fordrøyningsbasseng, enn å kreve at alle tomtene 
nedstrøms har et eget fordrøyningssystem.  

 
I det siste har det blitt veldig populært/aktuelt å utføre det som omtales «Skybruddsplaner», særlig 
etter skybruddet i København i juli 2011. En skybruddsplan kan inkludere alle fasene som kreves i 
en ROS-analyse for flom- og overvann. Følgende figur viser et forslag på alle fasene/aktivitetene 
som kan inkluderes i en slik skybruddsplan: 

 

Figur 5-1. Eksempel på oppsummering av prosessene i en skybrudsplan (forslag Multiconsult). Lilla rektangler 
viser aktivitetene som er gjennomført i dette oppdraget (bortsett fra kalibrering i Fase 2). 
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Resultatet fra arbeid med en skybruddsplan er en mer konkret og komplett plan på hvordan flom- 
og overvannsproblematikken i en kommune/tettsted skal hensyntas. 

Videre bruk av de hydrologiske/hydrauliske modellene 
Kartleggingen som er utført i dette oppdraget og som er beskrevet i rapport 10240464-01-HYD-
RAP-001 [2] dekker en del av FASE 1, 2 og 3 vist i Figur 5-1. Ved videre bruk av de etablerte 
hydrologiske/hydrauliske modellene som Multiconsult har etablert i dette oppdraget, enten ifm. en 
skybruddsplan, tiltaksplan for overvann eller senere planfaser (regulering), må modellene 
detaljeres nærmere. Elementene som kan forbedres er: 

 Legge inn ledningsnett (koblet med overflatemodell). 

 Forbedre oppløsningen til terrengmodellen og måle inn konstruksjonene. Fallet på 
eksisterende kulverter/stikkrenner er i modellen basert på terrenget og ikke innmålt 
data. I tillegg er kulverter med uvanlig tverrsnitt (ikke firkantet eller sirkulær) lagt i 
modellen på en forenklet måte (eksempel kuvert i Greverudbekken og kulvert/tunnel 
under E6 ved Matemyr). 

 Kalibrering av modellene med observasjoner i ledningsnett eller/og vassdragene. Evt. 
sammenligne vannføringsresultater fra modellen med andre metoder til 
flomberegning. For eksempel: Nasjonal formelverk, PQRUT og den rasjonelle 
metoden. 

 Bekrefte flomveier på stedet (befaring). 

 Vurdere om elementer som ikke er inkludert i modellen kan påvirke flomveien. For 
eksempel: kantstein, murer, kulverter, underganger og/eller store avløpsledninger. 

NVE jobber for tida med en veileder som omfatter modellering av overvann ifm. arealplanlegging 
som vil bidra til å standardisere metodikken og resultatene i Norge. Ny veileder må tas i bruk 
dersom modellene benyttes videre etter at veilederen er publisert.   
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6 Oppsummering 
Bruk av resultater fra flom- og overvannskartlegging:  

 Resultatene fra flom- og overvannskartlegging viser potensiell fare og ikke reell fare, og de 
bør oppfattes som et aktsomhetskart og ikke flomkart. Videre bruk av disse kartene vil 
tilsvare bruk av NVEs aktsomhetskart for flom [3].  

 Nordre Follo kommune har i samråd med Multiconsult, bestemt at aktsomhetskart for 200-
årsregn skal brukes videre i rullering av kommuneplanens arealdel. Det er bestemt at 200-
årsregn benyttes som grunnlag for oppdatering av ny hensynsone H320_2 
(aktsomhetskart).  

 Resultatene er veiledende og viser problematiske områder, men en mer detaljert utredning 
må utføres i senere faser uansett hvor mye/lite et område er vist utsatt for 
oversvømmelser i aktsomhetskartet. Utredningen er ikke tilstrekkelig trygg for å kunne 
disponere direkte tiltak i sikkerhetsklassene definert i Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 
(F1, F2 og F3). 

 100-årsregn og København-regnet skal kun nevnes i planbeskrivelse. Disse brukes senere i 
en overordnet ROS-analyse og som kunnskapsgrunnlag for ev. senere tiltaksplan for 
overvann.  

 100-årsregnet benyttes for å kartlegge fare for oversvømmelser ved eksisterende 
bebyggelser og kalles «sårbarhetssone/sårbarhetskart» (ikke juridisk bindende sone). For å 
vurdere om overvann er farlig i aktsomhetskartet, foreslås det at kommunen bruker 
grenseverdiene for vanndybde, vannhastighet og produktet av disse to som NVE anbefaler 
[4] og som er vist i dette notatet på Figur 3-1, Figur 3-2 og Figur 3-3. 

Videre arbeider:  

 Multiconsult anbefaler at kommunen utfører en mer detaljert tiltaksplan som kan fastsette 
mer konkrete bestemmelser før reguleringsplaner utarbeides. Dette kan være i form av en 
egen tiltaksplan for overvann eller en såkalt «Skybruddsplan», der alle fasene til en ROS-
analyse utføres på et mer detaljert nivå. 

 Ved videre brukt av de hydrologiske/hydrauliske modellene som Multiconsult har etablert 
for deler av Nordre Follo kommune, må detaljeringsgrad økes ved å ta hensyn til 
ledningsnett, kalibrere, øke oppløsningen til terrengmodellen, måle inn konstruksjoner der 
det er nødvendig og bekrefte flomveiene på stedet (befaring). Veilederen som NVE jobber 
med for tida om modellering av overvann i arealplanlegging vil også legge videre føringer 
for bruk av disse modellene. 

 Erosjonsfare er ikke kartlagt i denne utredningen. Dette bør ses nærmere på senere i mer 
detaljerte faser ved bruk av ressurser med kompetanse innen hydrologi og geoteknikk.  
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