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Hensyn til flom- og skredfare i arealplaner – NVEs bidrag 

Kommunene har ansvaret for at det blir tatt hensyn til flom- og skredfare i arealplaner, slik at ny 

utbygging er tilstrekkelig sikker. NVE bidrar ved å utvikle verktøy i form av retningslinjer, 

veiledere og kart, og ved å formidle kunnskap. NVE ønsker å gi innspill tidlig i planleggingen, 

gjerne i dialog med kommunen ved planoppstart eller i regionalt planforum. For å effektivisere 

NVEs ressursbruk er det ønskelig at kommunene gjør det tydelig hva de trenger særlig hjelp fra 

NVE til å vurdere. 

Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er et viktig virkemiddel for å forebygge tap og 

skader fra disse naturfarene. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10) setter tydelige 

krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. Kommunene har ansvaret for at farene er kartlagt 

og sikkerheten ivaretatt i arealplaner som åpner for ny utbygging og i byggetillatelser. NVE har inntrykk 

av at kommunene i økende grad følger opp dette ansvaret og utvikler sin kompetanse på området. 

NVE bidrar ved å gi retningslinjer og veiledere, og ved å bidra til kartlegging av fareområder. Dette 

formidles på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan, og ved regionale samlinger for kommunene. Målet 

er å gjøre kommunene best mulig i stand til selv å ivareta hensynet til flom- og skredfare i sin 

behandling av planer og enkeltsaker.  

I april og mai 2014 har NVE publisert følgende nye kart og reviderte utgaver av retningslinjer og 

veiledere til bruk i arealplanleggingen: 

 NVE-retningslinjer 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar” er revidert. Retningslinjene 

beskriver hvordan flom- og skredfare bør kartlegges og innarbeides i arealplaner. Hensynet til 

klimautviklingen er tatt inn som et eget kapittel. Det er vist til ny kunnskap og nye sikkerhetskrav 

som er kommet til siden forrige revisjon, herunder justerte sikkerhetskrav i TEK10 for utbygging i 

områder med skredfarlig kvikkleire og nytt landsdekkende aktsomhetskart for jord- og flomskred. 

 

 

http://www.nve.no/arealplan
http://www.nve.no/Documents/retningslinjer2-11-endelig1.pdf
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 NVEs kvikkleireveileder er revidert og har fått følgende nye tittel og nummer:  

”Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i 

områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper” (NVE-veileder 7/2014). 

Veilederen ble revidert i april 2014. Revisjonen er samordnet med endringene i veiledningen til 

TEK10.  

 Den tidligere veilederen ”Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner”, tidligere et vedlegg 

til NVEs retningslinjer 2/2011, er revidert. Veilederen har samtidig fått følgende nye tittel og 

nummer i NVEs publikasjonsserie: ”Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i 

arealplanlegging og byggesak” (NVE-veileder 8/2014).  Veilederen er først og fremst myntet på 

skredfagkyndige som tar på seg kartleggingsoppdrag fra kommuner og private planleggere og 

tiltakshavere. Den beskriver parametre, metoder, prosedyrer og leveranser ved kartlegging av ulike 

skredtyper knyttet til bratt terreng. 

 Nytt landsdekkende aktsomhetskart for jord- og flomskred er publisert på www.skrednett.no. Kartet 

er utarbeidet av NGU på oppdrag fra NVE. Sammen med de andre landsdekkende 

aktsomhetskartene (for snøskred og steinsprang) gir de grunnlag for å avgrense aktsomhetsområder 

og deretter fastsette hensynssoner på kommuneplannivå, og til å vurdere hvor mer detaljert 

kartlegging er nødvendig på reguleringsplannivå. Dette er nærmere beskrevet i NVE-retningslinjer 

2/2011. 

NVEs innsats på arealplanfeltet er trappet opp fra 2009 etter at NVE fikk ansvaret som nasjonal 

skredmyndighet. Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede 

planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av prinsipiell betydning 

og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at 

kommunene velger ut planer som det er særlig behov for hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig 

kontakt om dem.  

NVE ønsker å gi innspill tidlig i planleggingen, gjerne i dialog med kommunen før høring eller i 

regionalt planforum. NVE vil også på eget initiativ kunne prioritere enkeltkommuner som har store eller 

spesielle utfordringer knyttet til flom- og skredfare. 
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