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Høring av veileder til forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved 

vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften): Flomberegninger for 

dammer 

Vedlagt sendes utkast til den nye veilederen Flomberegninger for dammer. 

NVEs Retningslinjer for flomberegninger (4/2011) skal erstattes av to nye veiledere: 

- Flomberegninger for dammer utdyper damsikkerhetsforskriftens bestemmelser for 

flomberegninger, med særlig vekt på § 5-7 

- Veileder for flomberegninger er en overordna, generell veileder for utførelse av hydrologiske 

beregninger og er utforma for å kunne brukes til flere flomberegningsformål, for eksempel 

damsikkerhet og flomsonekartlegging 

De to veilederne skal brukes sammen og har derfor parallelle (men separate) høringsprosesser og felles 

lanseringstidspunkt. I tillegg skal NVE gi ut en veileder for utredning av flomfare, til arealplanlegging 

o.l., som ikke er en del av denne høringsrunden.

Veilederutkastet er basert på de erfaringene NVE har med Retningslinjer for flomberegninger (4/2011). 

Utkastet inneholder nye presiseringer og utdypninger til damsikkerhetsforskriften, mens innhold av ren 

informativ art er tatt ut. NVEs mål er at veilederen skal være lett å finne fram i, samtidig som den dekker 

alle relevante bestemmelser i damsikkerhetsforskriften. 

Vi ønsker at høringsrunden får fram behov for ytterligere klargjøringer og presiseringer, samt om andre 

problemstillinger burde omtales. Vi tar imot alle typer innspill. 

Innspill som gjelder damsikkerhetsforskriften § 5-8. Flomløp og flomavledning, og som NVE ikke anser 

som en naturlig del av denne veilederen, vil bli tatt vare på og brukt som underlag til en revidert versjon 

av Retningslinjer for flomløp. Revisjon skal etter planen påbegynnes i 2022. 

Høringsutkastet ligger på NVEs nettsider og er i tillegg sendt direkte til alle selskap med godkjente 

fagansvarlige i fagområde IV og V, NTNU og Vassdragsteknisk forum. Vi oppfordrer alle interesserte 

til å levere høringsuttalelse innen fristen. 

https://www.nve.no/veileder-for-flomberegninger/
https://www.nve.no/damsikkerhet-og-kraftforsyningsberedskap/damsikkerhet/?ref=mainmenu


Side 2 

Høringsuttalelser sendes nve@nve.no, med kopi til hhau@nve.no. Tittelfeltet bør inneholde hvem som 

avgir uttalelse og teksten Seksjon for damsikkerhet: Høringsinnspill til ny veileder for flomberegninger 

for dammer. Vi oppfordrer selskap og foreninger til å gi felles høringsuttalelser.  

Frist for tilbakemelding er 31.5.2021. 

NVE inviterer til gjennomgang av veilederutkastet. Vi ber om at interesse for deltakelse meldes ved 

innsending av høringsinnspill. Gjennomgangen vil avholdes over Microsoft Teams etter høringsfristen 

har løpt ut. 

Med hilsen 

Lars Grøttå 

seksjonssjef 

Håkon Haugsrud 

senioringeniør 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det godkjent i henhold til interne rutiner. 
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