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Doktorgradsarbeid: Implementering av trygge flomveier

Forskningsspørsmål:

 Hva er en flomvei?

 Hva er forskjellen på flomveier, drenslinjer , teoretiske flomveier og avrenningslinjer?

 Hva er en trygg flomvei ?

 Hva er en god flomvei?

 Hvordan håndtere påslipp eller frakobling til en flomvei?



Flomveier – som en del av tre-trinns strategien 

Aktiveres når 

1. Drenssystemet/rørnettet er fult

2. Vannmengden overstiger kapasiteten til innløpet

Flomveier som en del av et system

Flomveier som komponenter.

Flomveier påvirkers av endringer oppstrøms, som 
får endringer nedstrøms 

Stopper ikke ved eiendomsgrensen 
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COWI. (2015) Kostnader og nytte ved overvannstiltak s. 18



Flomveier vs Drenslinjer

Kjært barn, mange navn:

Teoretisk flomvei

Dreneringslinje 

Avreningslinje

Hvordan finner vi flomveier?
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Drenslinjer:

Indikasjon på hvor vannet vil gå

Tar ikke hensyn til vannets moment og bevegelses 
energi  

Gir indikasjon på størrelse, men lite informasjon om 
vannmengde, dybde og hastighet 

Hvordan kan (/bør) vi bruke drenslinjer: 

Hvilke drenslinjer fungerer som flomveier? 

Hvilke bør være flomveier ?

Hvilke drenslinjer bør ikke være flomveier? 

Utfordringer ved å bruke drenslinjer som flomveier 
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Flomveier – «dynamiske»

Det er ikke tilstrekkelig å kun dimensjonere flomveier

Flomveier påvirkers av omgivelse:

Endringer oppstrøms  (fks areal, avrenning)

Nedbør

Vedlikehold 

Flomveier må driftes og vedlikeholdes for å kunne operere under sikre forhold! 

Det er viktig å undersøke hvor sårbar flomveien er for ytre omgivelser, endringer i omgivelsene og fremtidig klima 
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Hva er optimal fordeling av investering mellom 
trinn 2 og 3

Hvordan definerer vi trygg?

Akseptabel risiko

Skade for bygninger

Skade på mennesker

Skade for miljø?

Dimensjonering av flomveier 
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COWI. (2015) Kostnader og nytte ved overvannstiltak s. 18

TEK17:

Når tilrenningen er større en 
anleggets kapasitet, skal 
overskytende vannmengder 
bortledes med minst mulig 
skade ved anlegg av 
flomveier.



Dimensjonering av flomveier 
= 

Den rasjonelle metode 
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A er nedbørsfeltets areal (ha)
I er nedbørintensitet (l/(s*ha))
Kf er klimafaktor 
𝜑 er avrenningsfaktoren



Hvordan planlegge for et usikkert klima?
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Hva er egentlig responsen og prestasjonen til selve 
flomveien?

Tid
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2. Sliding
Friction instability

1. Toppling
Moment instability 

Flomfare for fotgjengere:
Flomforhold som får folk til å miste fotfeste og risikere å feies 

bort med flommen
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Urbane gater som flomveier – Masteroppgave ved NTNU 
2018 



Metode 

Nødvendig informasjon 

1.Terrengmodell
– Surface (DSM)

– Elevation (DEM)

2.Hydrologisk 
input

1.Hyetograf

2.Hydrograf

3.Manning's

Hydrodynamisk modell

Resultater: 

• Dybde

• Hastighet

• Varighet
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Resultater 

Kantsteinhøyden reduserer fare for 
fotgjenger 

Plassering av flomveien like viktig som 
utforming
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Hvor farlig er en urban flomvei?

Det avhenger av hvilke sikkerhetskrav vi setter

Vesentlig sammenheng mellom fare og urbane hindringer. 



Gater som flomveier – Utforming 
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2. Kapasitet 

Q* = 0.58 𝑚 /𝑠

A** = 3.14 (ha)

ℎ ø
ℎ  

ℎ  

1. Kapasitet

Q = 0.292 𝑚 /𝑠

A = 1.73 (ha)

1. Kapasitet 

Q = 2.188 𝑚 /𝑠

A = 10.46 (ha)

*Beregnet med manings formel , b=6 m, h= 0.1m
** Beregnet med 200 års klimafaktor, 10 min  

Kilder: 
Thea Ingeborg Skrede, Gate dimensjonert som trygg flomveg under ekstremvær, Prosjektoppgave 2017, NTNU
Robel Ghetahun, Gateløp som flomveier med casestudier fra Nordstrandsplatået, Masteroppgave 2019 ; NMBU



De viktigste ytelses og prestasjonskriterier for flomvei er: 

Flomhastighet 

Flomdybde 

Transport-kapasitet

Total flomutbredelse 

Flomvarighet

Aktiveringsfrekvens
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Sikkerhet

Transport -
kapasitet 



Til ettertanke, 

Trygge flomveier: 

En flomvei er ikke trygg, hvis vi ikke vet hvor den er – og hvordan den oppfører seg. 

En trygg flomvei krever aktiv drift og vedlikehold

En trygg flomvei skal beskyttes fra omgivelsene 

En omgivelsene skal være trygge for flomveier 

Flomveien skal opprettholdes, beskyttes og oppgraderes hvis det trengs

På lik linje som annen VA-infrastruktur 

Beste måten å sikre flomveier er å definere drenslinjer, og regulere de som flomveier 
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Behov for ansvarsavklaringer

Sette av riktig areal til flomveier, 
og riktig plassering!

Plassere flomveien der de har 
størst effekt 

Plassere flomveien hvor de 
passer seg i terrenget

Etterlign naturens egne 
flomveier 

På tampen, 
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


