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OVERVANN TIL BESVÆR…



TEMA

Overvann og NVEs rolle

Overvann, vassdrag og nedbørfelt

Små nedbørfelt og styrtregn

Små vassdrag

Råd til kommunene



Overvann – NVEs rolle

01. januar 2019 - NVE ansvar for å bistå kommunene

NVE skal i årene fremover:

Bygge opp kompetanse

Utvikle veiledningsmateriell

Bidra med regelverksutvikling

NVE skal bistå faglig i kommunenes overordnede håndtering

NVE skal ikke kvalitetssikre konkrete overvannsplaner

www.miljokommune.no www.klimatilpasning.no www.norskvann.no

http://www.miljokommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.norskvann.no/


Overvann vs vassdrag

Overvann – Overflateavrenning som følge av nedbør 

eller smeltevann

Vassdrag –Alt stillestående eller rennende 

overflatevann med årssikker vannføring, med 

tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige 

flomvannstand (dvs. alle vann, elver og større bekker). 

Men vassdrag er også vannløp uten årssikker

vannføring, dersom det atskiller seg tydelig fra 

omgivelsene (dvs. også alle små bekker). 

Bekk – Større fordypning i terrenget, basseng (Store 

norske leksikon) + lukkede bekker

Treleddsstrategien (NOU 2015:16)



Forholdet mellom vassdrag og nedbørfelt

Definisjon vassdrag - vannressursloven

Stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder 
inntil høyeste vanlige flomvannstand (10-års flom)

Vannløp uten årssikker vannføring, dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene

Forarbeidene til vannressursloven

Definisjonen av vassdrag nødvendig for ikke å gripe inn i all virksomhet i nedbørfeltet

Plan- og bygningsloven (og landbrukslovginingen) sentralt lovverk for arealforvaltningen i nedbørfeltet 
som helhet, herunder ivaretakelse av overvann (urbanisering, drenering m.m.)

Dagens flomkrav

Flomkrav for elver, bekker og vann (vassdrag) nedfelt i byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-2)

Foreløpig ingen tilsvarende konkrete krav for overvann, men:

Kommunens areaplanlegging må ikke medføre økte flomutfordringer i vassdraget (vannressursloven §
7 og TEK17 § 7-1). 



Nedbørfeltet
Bygging her kan medføre

økt flomfare nedstrøms

Bygging her kan blokkere 

for fremtidig bebyggelse 

oppstrømsData: Høydedata

Verktøy: Grass GIS





Styrtregn - hvorfor er små nedbørfelt sensitive?

Nedbørintensitet og varighet

Tiltak i nedbørfeltet gir raskere avrenning

Eks. tette flater, drenering/kanalisering

Tekniske inngrep i vassdraget øker flomfaren

Kritiske punkt – eks. bruer, kulverter og lukka bekker
Vannet kan ta nye veier

Bekker i bratt terreng responderer raskt på nedbør

Erosjon, massetransport og masseavlagring øker flomfaren
Vassdraget kan ta nytt løp
Flomskred/jordskred?

Klimaendringer forsterker effekten



Utsatt for lokale byger (dekning)

Kort tillrenningstid i små felt

Dimensjonerende nedbør (IVF)

Geografi relevant

Små nedbørfelt og styrtregn



Små felt sensitive fordi:

Tilrenningstid, 

Bratt

Nedbørsentrum

Dreneringstiltak?

Liten andel tette flater i denne 

saken

Høsbjørbekken



Ca. 1,3 km2 Tenkt eksempel:

Ca. 1,3 km2

Ca. 2600 m

Ca.45 min ved 1 m/s

Almerudbekken Brumunddal



Bratt, 400 høydemeter

1/3 dyrka mark

Liten andel tette flater, men 

bebyggelse i nedre del

Bygninger tett på bekken

Veger ol. kan øke feltet vesentlig

Små nedbørfelt forts.



www.klimaservicesenteret.no

Klimaprofil for Hedmark og Oppland 2017

Oppdatert klimapåslag for korttidsnedbør

Oftere og mer intens nedbør

Opptil 50 % påslag på timesnedbør

Klimaendringer => 2100

http://www.klimaservicesenteret.no/


Tekniske inngrep i vassdraget

Kulverter, bekkelukkinger

Inntak tilstoppes

Bekken tar nytt løp/vannet tar nye veier

Veger vaskes ut, løsmasser tetter inntak

Vassdraget liten plass, bygninger tett på

Uoversiktlig avrenningsforhold













Hvordan finne dreneringslinjer med GIS?



NVEs retningslinjer 3/2015

Kartlegge kritiske punkt

Kartlegge flomveger

Unngå uheldig utbygging

Planlegge beredskapstiltak

Prioritere skadereduserende tiltak

Del av kommunens ROS-arbeid

Generelle forebygging i kommunen



Kartlegging av kritiske punkt i vassdrag

Kommuner kan søke NVE om økonomisk 

støtte til å kartlegge kritiske punkt i 

bekker og bratte vassdrag.

Kritiske punkt kan være tekniske inngrep 

eller naturgitte forhold som kan føre til 

oversvømmelse.

Oversikt over kritiske punkt kan bidra til 

at nødvendige tiltak blir iverksatt, og at 

risikoen for skader blir redusert.

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/


Helhetlig forvaltning i nedbørfeltet

Kommuneplanen viktig verktøy!

Sikre flomveger

Tiltak for å gjøre vassdraget mer robust

Mindre avhengig av beredskapsløsninger

Vedlikehold svært viktig for å forhindre vann 

på avveie i tettbebygde strøk

Beredskap ved hendelser

Oppsummering små vassdrag



Styrtregnepisoden kan oppstå hvor som helst Innlandet

Det er bare spørsmål om når… 

Derfor, gi bekkene plass!


