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«GIS finner flomvegene»  



Grenland – 
ROS - analyse 
Areal og befolkning i Siljan, 
Skien, Porsgrunn og Bamble 



Grenland – ROS - analyse 

Jordskred – steinskred - 
kvikkleireskred 

Arealer under marin grense 



Grenland – ROS - analyse 

Havnivåstigning/stormflo, 
200års-flom NVE, 
drikkevannsforsyning, 
forurenset grunn 



Grenland – Bybånd - Flomveier 

Vann, elver og bekker i 
Siljan, Skien, Porsgrunn 
og Bamble 

Eksisterende 
boligbebyggelse. Ca. 
105000 innbyggere. 



Grenland – Bybånd - Flomveier 

Beregnete 
hovedflomveier  og 
bybånd 

Definert bybånd. 
Beregnet 
befolkningsvekst ca. 
19000 i kommende 
planperiode 



 

Rune Bratlie  
Nedre Eiker kommune 

Utviklet en relativt enkel metode for beregning av 
flomveier på eiendomsnivå ved hjelp av åpen 
kildekode.  
 
Metoden forutsetter tilstrekkelig nedbør til at 
flomvannet renner fritt oppå terrenget, eller at 
eksisterende overvannsanlegg er satt ut av drift 
som følge av tilstopping eller sabotasje.  
 
Metoden kan benyttes til detaljerte 
risikovurderinger og håndtering av overvann i 
arealplaner og byggesaker. 

 
Kilde: Rune Bratlie, Nedre Eiker kommune 



Rune Bratlie’s metode i vårt GIS 

Datagrunnlag i GIS: 
• 10-meter DEM  
• N50-data 
• Nedbørsfelt 
• FKB-vann 
• Laserdata 

Grenland: 
• Komplett dreneringsnettverk  
• Mulighet for presentasjon i 

WebInnsyn 
• Dokument som beskriver 

framgangsmåte 



Terrengmodell - laserdata 

Røråsen Grid 1x1m, 2-10 laserpunkt/m² 



Framgangsmåte - analyser 

Fill Depression Downhill Path 

Downhill 
Accumulation Recode 



Komplett dreneringsnettverk til 
praktisk bruk i planarbeid:  

Akkumulert tilrenningsareal Plannivå 
Inntil 200 m2 Den enkelte eiendomsbesitter 
200 – 5 000 m2 Kommunens byggesaksarkiv 
5 000 – 50 000 m2 Kommunens arealplanavdeling 
Over 50 000 m2 Kommuneplanprosessen 



 
 
 Bestemmelser om: 

- Eksisterende flomveier 
bevares 

- Unngå bekkelukkinger 
- Reetablering av 

vannveier 
- Blågrønn faktor 

Flomveier i Kommuneplanens 
arealdel 



Utdrag fra bestemmelsene i 
Kommuneplanens arealdel 

Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet 
Overvann 
16.1 Samordning i arealplaner 
I arealplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og overvannshåndtering samordnes. Overvann skal fortrinnsvis gis avløp 
gjennom infiltrasjon i grunnen og åpne vannveier.  
  
Reguleringsplaner skal kartlegge og sikre arealer for overvannshåndtering og beskrive hvordan løsningene kan gi nye bruksmessige og visuelle 
kvaliteter til det offentlige rom. For alle reguleringsplaner med bebyggelse og anlegg skal det utarbeides en rammeplan for vann og avløp i henhold til 
kommunens VA-norm og reglement for sanitæranlegg. Rammeplanen skal vise hvordan overvannet skal håndteres. 
  
16.2 Samordning ved søknad om tiltak 
I forbindelse med rammesøknad skal det foreligge en godkjent overvannsplan. Denne skal gi prinsippløsninger for området, sammenheng med 
overordnet hovedsystem og dimensjonere og vise overvannshåndtering (inkludert åpne flomveier) og grønnstruktur. Planen skal vise de nødvendige 
krav, løsninger og arealer for å kunne oppfylle kravet om lokal håndtering av overvann. Overvannsplan skal samordnes med landskapsplan, se pkt 9.2. 
  
Ved utbygging av mer enn 4 boenheter og alle øvrige bygninger og anlegg der overordnet VA-plan ikke foreligger, skal vann- og avløpsløsninger 
avklares med kommunen. Ved behov kan overordnet VA-plan kreves utarbeidet. 
  
16.3 Flomveier  
Naturlige flomveier går fram av ROS-analysens temakart 1. Flomveiene er tilpasset de ulike plan- og forvaltningsnivåene. Nivå 1 er hensynssone i 
arealdelen, kf. pkt 48.3. Nivå 2 skal tas hensyn til i reguleringsplaner. Nivå 3 skal tas hensyn til i byggesaker. Bygninger og anlegg skal utformes slik at 
naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot oversvømmelse oppnås.  
  
Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. Bekkelukking tillates ikke. Lukkede vannveier bør åpnes og restaureres i 
den grad det er praktisk gjennomførbart. 
  
16.4 Blågrønn faktor 
For håndtering av overvann bør blågrønn faktor (BGF) anvendes som metode (se rapport Blågrønn faktor28.01.2014, Framtidens byer, Oslo og 
Bærum kommuner), eller tilsvarende som er like godt dokumentert. Sammenhengende harde flater på over 500 m² (typisk næringsarealer og p-
plasser) bør ha en BGF på minimum 0,3. Arealer berørt av hensynssone flomvei, kf pkt. 48.3, bør ha en BGF på minimum 0,6. 



Flomveier i Reguleringsplan-
arbeidet 

• Fast rutine i oppstartsmøter: 
• Plan og VA forbereder 
• Flomveikart - bevisstgjøring 
• Diskutere begrensninger / 

løsninger 
• Hvor og hvordan skal vannet gå? 

• Fast punkt i saksbehandlers 
«sjekkliste» (RegPlan fra a-å): 

• Ifbm ROS 
• Flomsoner i RegPlan 

 
 
 

Eksempel 



Flomveier i Byggesak 

• Under innarbeiding 
• Hvordan kan flomveikartet 

brukes i byggsaksbehandlingen 
• Punkter en kan diskutere ifbm 

flomvei-kartet: 
• Fordrøyning;  

• takrenner og avløp 
• Kulverter, steinmagasin, 

kasetter 
• Sluk og slukåpning 
• «grønne tak» 
• Infiltrasjon og «naturlige» 

flomveier. 
• Åpning av «lukkede 

vannveier» 
• Endre flomveiløp 

• Åpne/stenge fortauskanter 
• Plassering av bygg 
• Utforming av infrastruktur 
• Dokumentasjon av BGF 

 
 
 
 

Eksempel 





Byflommen på Notodden 25 juli  2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under byflommen på Notodden natt til  
25. juli fant vannet uventede veger. 
Skadene på Notodden jernbanestasjon 
kom på 35 – 40 mill. kroner. 

Foto: Telen 



Byflommen på Notodden 25 juli  2011 

Tiltak mot 
nye flomskader: 
 
Den nye betongmuren 
skal hindre 
overvannet å 
renne inn på 
E134 og videre til 
jernbanestasjonen. 
Inntaksristen for 
kulverten under  
fylkesvegen fra  
Akkerhaugen er  
fjernet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flomvegen følger Sneltvedtvegen,  men vegbanen må ha riktig tverrfall  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å hindre at overvann fra vegen renner ut av vegen på høyre side 
(her vil vannet bli til ulempe for boligene på denne siden av vegen), 
har vegen ensidig tverrfall slik at overvannet holder seg langs fortauskanten.  

Sluk med sandfang 



Limihøgda/Limivegen:  Etter utskiftingen av ledningsnettet i 2013/2014 
 ble lengdefall og tverrfall på noen veger endret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne fabrikkbygningen 
ligger i en senkning i 
terrenget,  og tilrenningen 
av overvann må  
Begrenses 
mest mulig 

Lengdefall og tverrfall på 
veger er utformet slik at 
mest mulig overvann 
følger de blå pilene 



GIS-metoden gir omtrentlig trasé for flomveger og 
størrelsen på nedslagsfeltet. Dette er et godt 
utgangspunkt for videre kartlegging. 
 
 
Konklusjon: 
Først kartlegging etter GIS-
metoden.  Deretter befaring av kritiske 
punkter. 
 



Vann i byplanlegging 



Vann i byplanlegging 

Flomveianalysen 
Hva har vi oppnådd? 
• Hensynssone i KomPlan 
• Tema i RegPlan-prosessen 
• Faglig samarbeid 
• Bevisstgjøring ut over 

berørte fagenheter 
• Deling av resultat med 

nabokommuner 
 

Hva skjer videre? 
• Kvalitetssjekk/heving med VA 
• Forbedring av analysene – 

nye laserdata, ny kunnskap 
fra andre prosjekter - nye 
metoder….. 
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