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1. HENSIKT 

Nesodden kommune har startet arbeidet med rulleringen av kommuneplanen og ønsker å ivareta flom 
som et tema. Hensikten med denne rapporten er å etablere et kunnskapsgrunnlag innenfor temaet 
flom, slik at temaet kan innarbeides i kommuneplanen. 

 

2. KLIMAENDRINGER 

En av konsekvensene av klimaendringene er økt nedbør og hyppigere flommer. Omfanget av dette er 
svært komplisert å beregne, fordi det er så mange faktorer som påvirker.  Enkelte endinger kan være 
skapt av mennesker, mens andre kan være naturlige varianter.   
 
Flommer skyldes intensivt regn, lagvarig regn, snøsmelting eller en kombinasjon av disse tre faktorene.  
Det er registrert en økning i årsnedbør og rapporten ”Klima i Norge 2100”, som er utarbeidet for NOU 
Klimatilpassing, inneholder prognoser for hvor stor økning som er forventet i de forskjellige landsdeler.  
For Østlandet er det i år 2100 forventet en nedbørsøkning i løpet av året på 5,6-18,8 %, med størst 
sannsynlighet for ca 12%.    
 
Ved planlegging er det viktig å ta hensyn til forventede klimaendringer.  Om det skal planlegges i 
forhold til prognosenes verst tenkelige forverring, avhenger av konsekvensene i hvert enkelt tilfelle.  
Klimamodellen som er brukt til å beregne endringene er usikker og de virkelige verdiene kan ligge under 
laveste estimat eller over høyeste estimat. 

 

3. FARE VED FLOM 

Størrelsen på flom angis med antall år gjentaksintervall, for eks 50 år gjentaksintervall eller som 50-års 
flom.  Gjentaksintervallet er en relativ størrelse som sier hvor ofte en flom av samme størrelse opptrer i 
gjennomsnitt over en lang periode.  Dette betyr ikke at det går 50 år mellom hver 50-års flom, kun at 
den i gjennomsnitt opptrer hvert 50. år. 
 
Farene ved flom kan deles i fire hovedkategorier: 

• Skade på bebyggelse og infrastruktur 
• Oversvømmelse av områder, økt vanndybde 
• Hastigheten på vannet 
• Erosjon og massetransport 

 
Hvilke nedbørsmenger som fører til flom avhenger av egenskaper på nedbørsfelt og avrenning fra 
nedbørsfeltet.  Samtidig er det avgjørende hvor lenge nedbøren varer, hvor intens den er og hvor mye 
har det regnet i den nærmeste tiden forut for nedbøren.  Man regner maks belastning når vann som har 
lengst tilrenningstid når frem til målepunktet. 
 
I områder med tilrenning fra mange harde flater, vil regnvannet samles hurtig.  Typiske områder er 
områder med bart fjell, boligområder, næringsområder og sentrumsområder.  Lokalt vil intensiv nedbør 
på kort tid være kritisk.  Samtidig vil vannet raskt forlate området.  For disse områdene vil 
dimensjonerende flom være basert på hvor intensivt regnet kan være i kortere perioder, minutter eller 
noen timer. 
 



5 (22) 

 

Rambøll 
 

I områder med tilrenning fra flater som absorberer mye vann, for eksempel skog, myrer og til dels 
gresskledde flater, vil vannet bruke lang tid på å nå frem.  Vannet vil også komme over lengre tid og vil 
dermed være mindre belastende.  For disse områdene vil det være mest belastende når det har regnet 
over lengre tid.  Når grunnen er mettet med vann og har begrenset kapasitet til å holde på mer vann, 
vil den endre karakter og opptre som en hard flate.  Dersom det kommer et regnskyll med høy 
intensitet under slike forhold, kan det får store konsekvenser. 
 
De fleste områder har en situasjon hvor tilrenningen er fra områder av varierende avrenning.  Det må 
derfor gjøres en vurdering i hver enkelt situasjon, for eksempel innen en reguleringsplan, for å avgjøre 
hva som er kritisk. 

 

4. METODE FOR IDENTIFISERING AV HENDELSER 

Identifisering av hendelser fra lokalkjente. 

Kommunens erfaringer er viktige for å identifisere når uønskede hendelser er inntruffet og hvilken 
karakter de hadde.  Ved å stadfeste disse hendelsene og så sammenligne disse med registrerte værdata 
hos metrologisk institutt vil det være mulig å identifisere hvor ofte man kan forvente gjentagende 
hendelser. 
 
Kommunen har tidligere identifisert hvilke områder som ofte har problemer med overflatevann og hvilke 
vassdrag som ikke har kapasitet ved store nedbørsmengder.  For å finne ut hvorfor disse områdene er 
spesielt belastet, har vi i arbeidet med denne rapporten benyttet kommunens kart samt tilgjengelige 
orienteringskart.  Vi har vurdert tilrenning til områder og vassdrag, betydningen av forskjellig bonitet på 
arealene og hindringer i vannveier. 
 
Historiske data, Meteorologisk Institutt og Statistisk Sentralbyrå 

Det er tatt utgangspunkt i tidspunktene for de 10 største nedbørsintensitetene for nærmeste værstasjon 
og disse er sammenlignet med kommunens registrerte uønskede hendelser.  Disse dataene viser nedbør 
målt med varighet fra 2 min. til 1 døgn.  Disse kan sammenlignes med estimerte prognoser for 
flomhyppighet fra 2 års flom til 100 års flom. 
 
For å se på nedbør over flere døgn, er det generert ut data for nedbør pr dag i periode på 1 mnd.  Dette 
er sammenlignet med statistisk normalverdi for nedbør i den aktuelle mnd.  Det er da  mulig å se om 
den samlede nedbøren over dager har utløst den uønskede hendelsen. 

 
Beregninger og registreringer fra NVE og NGU 

NGU har på sine nettsider tilgjengelige kart for blant annet registrerte omfang og typer av løsmasser, 
registrerte skred og forekomster av kvikkleire.  Aktuelle kart er hentet ut for å identifisere forekomster 
som har betydning ved flom. 
 
NVE har beregninger for forventet flom i større vassdrag.  Det er ikke utført beregninger for vassdrag i 
Nesodden kommune. 
 

5. DE STØRSTE HENDELSENE 

I dette kapittelet gjennomgås data for identifisering av to vesentlige flomsituasjoner. Den første i 1987 
og den andre i 1999. På bakgrunn av dette materialet vil vi kunne finne ut ved hvilke nedbørshendelser 
det oppstår oversvømmelser og skader, ved å sammenligne data i kommunens arkiv for skader fra flom 
med Metrologisk institutt sine registreringer på nedbør i forkant av hendelsene. 
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15-17 oktober 1987. 
Kombinert med springflo og sterk vind, var det store nedbørsmengder over store deler av Østlandet.  På 
Nesodden sto Skoklefallskrysset under vann.   Normalnedbør for oktober i Oslo ligger på 84mm.  I 
oktober 1987 falt det 205mm regn.  Fredag 16. oktober 1987 ble det registrert nedbørsintensitet på opp 
mot 50 års flom for varighet på 1 døgn.  Forut for denne hendelsen var det mye nedbør i oktober.  
Dager med mer enn 10mm nedbør: 

• 5.oktober:  19.6mm 
• 8. oktober: 35,2mm 
• 9. oktober: 11.0mm 
• 12.oktober: 35,6mm 
• 15.oktober: 15,2mm 
• 16. oktober: 62,6mm 

 
September 1999.   
Kommunens arkiv viser at det ble utført omfattende reparasjonsarbeid på veier etter ødeleggelse av 
flom på høsten 1999.  Dette ser ut til være skader etter gjentagende store nedbørsmengder i perioden 
19-27 september.  I denne perioden er det registeret flere hendelser nedbørsmengder pr 1 døgn på 1-2 
års flom.   I løpet av september mnd kom det 150 mm nedbør, mot normalt 90 mm.  I tillegg var 
nedbøren konsertert spesielt på 5 døgn: 

• 19. september: 11,8mm 
• 22. september: 35,8mm 
• 25. september: 33,4mm 
• 26. september: 15,4mm 
• 27. september: 21,2mm 

 
Normalt ville man ikke ha fått skader etter et enkelt av disse regnskyllene, men i serie vil 
konsekvensene bli store.   Grunnen blir mettet av vann og avrenningen av overflatene øker.  I praksis 
vil dette fundere som om flatene var tette.  Derfor vil lite vann bli holdt tilbake og all nedbør dreneres ut 
i vassdrag og flomveier.  For Nesodden ser det ut til at det er spesielt kritisk med lengre, intensive 
perioder med regn og at korte perioder med meget høy intensitet ikke er like kritisk. 

6. REGISTRERTE UTFORDRINGER  

I dette kapittelet peker vi på enkelte områder med særlige utfordringer i forhold til flom. Områdene har 
en sentral betydning for de flomsituasjonene som er gjengitt i forrige kapittel. Det er derfor naturlig at 
kommunen vurderer tiltak i disse og lignende områder slik at flom kan forebyges. 
 
Tomåsan og Haukemyra: 

Haukemyra ligger i et skogsområde med etablerte turveier.  Mange bekker leder mot myra, som har et 
relativt stort nedbørsfelt.  Myra er tydelig drenert ut gjennom lengre tid ved hjelp av etablering av diker 
og kun mindre deler av opprinnelig myr er tilbake.  Dette gir en dårlig evne til magasinering av vann.   
Området nedstrøms for myra er etablert jordbruksareal og bekker er lagt i rør eller lagt i dike langs 
jordekant ved Skoklefall vestre.  Utfordringene gjør seg gjeldende først her.  Langs Skoklefallsletta er 
tidligere bekk lagt i rør.   
 
Tomåsan er en relativt stor myr hvor det har vært torvuttak.  Bebyggelse er etablert nær myra og det 
kan være fare for drenering av myra i forbindelse med nye sprekkdannelser ved sprengningsarbeid.  
Kommunen mener å ha registrert gjengroing av myra over tid.  Det kan skyldes drenering som følge av 
sprengningsarbeid. 
 
Tomåsan har hovedutløp til Flaskebekktjernet, men et sekundert utløp fører ned til Haukemyra.  
Haukemyra har ved store nedbørsmengder gått full og har hatt stort utslipp ned mot Skoklefall vestre 
og Skoklefallsletta.  Dette har ført til oversvømte områder og metting av grunnen.  



 

 

Spillvannsledningsnett i Hellvikskogveg
til overbelastning av anlegget og gir tilbakeslag av kloakk i de nærmeste boligene.
parkeringsplass ved Skoklefall kapell blir ved stort nedbør stående under vann.

Figur 1: Kart over Tomåsan og Haukemyra
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Figur 2: Bilde over Haukemyra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spillvannsledningsnett i Hellvikskogveg er utett og vann presses inn i ledningsnettet.  Dette fører igjen 
til overbelastning av anlegget og gir tilbakeslag av kloakk i de nærmeste boligene.
parkeringsplass ved Skoklefall kapell blir ved stort nedbør stående under vann.  

t over Tomåsan og Haukemyra 

                                                                              Haukemyra 

                                                                                             Berger 

Tomåsan 
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er utett og vann presses inn i ledningsnettet.  Dette fører igjen 
til overbelastning av anlegget og gir tilbakeslag av kloakk i de nærmeste boligene.   Jorder og 
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Skoklefalltjernet 

Kommunen har registrert at Skoklefalltjernet har minkende tilrenning. 
 
Nesodden kirke 
Rundkjøringen ved Nesodden kirke ligger på et platå som får tilrenning fra relativt store områder.  To 
bekker har tidligere møttes syd-vest for krysset, men er nå lagt i rør over dyrket mark og under veien.  
Dette er et område som ofte har vært oversvømt.  Det samme gjelder krysningspunktet mellom bekken 
og Presteskjærsveien.   I 1999 var det store skader i dette området og det har i ettertid vært utført 
utbedringsarbeider på stikkrenner.  Bekkeløp som er lagt i rør bør gjenåpnes og areal avsettes til åpen 
bekk.  Dette vil gi en større buffer ved fremtidige flommer. 

Figur 3: Bilde over område rundt Nesodden kirke, med bekker 

 
 
Figur 4: Løsmassekart fra NGU over Nesodden kirke og bekker i området.   
Blå farge indikerer tynt lag med fjord/strand-avsetninger.  Rosa farge indikerer bart fjell. 
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Rudstrandveien 

Det er registrert ras der bekk krysser Rudstrandveien. Kart fra NGU viser at det er et tynt dekke med 
løsmasser fra fjord- eller strandavsetninger i bekketraseene i området.  I flomperioder vil det kunne 
løsne masser inntil bekken, som vil bli ført med nedover i bekkeløpet.  Punktet er sårbart i 
sammenhengen med utfordringer i området rundt Nesodden kirke og rundkjøring. 
 

Spro 

Området har flere store dammer, noen har overløp direkte til nærliggende dam.  Dette er et område 
som er spesielt utsatt ved mye regn over tid fordi tilrenningen kommer fra skogsområder.  Ved store 
nedbørsmenger blir dammene fulle og kan renne over Sprovegen.  Spesielt utsatt er Temsen på høyde 
55,05 moh og Torghagendammen på høyde 52,98 moh.  Vannene er forbundet med en bekk. 
Torghagendammen kan ved stor flom gå over sine bredder og vann vil flomme over Sprovegen og 
fortsette ned langs Nedre Sproveg.  Eiendommer langs Nedre Sproveg er spesielt utsatt for skade.  Ny 
bebyggelse inntil Sprovegen og langs Nedre Sproveg samt langs Vengkleiva vurderes særskilt for 
flomfare. 
 
Myklerud 

Det er observert mye vann på Myklerud, ved tjernet Torehølet og i bekker i tilknytning til tjernet.  
Utløpsbekken fra tjernet er senket fordi det er mye vann ved store nedbørsmengder.  Det er etablert  
industrivirksomhet på området, som har avrenning mot tjernet.  Flybilde over området viser at det er 
etablert tette flater på nesten hele industritomten.  Kart fra NGU viser at det tidligere har vært 
løsmasser på eiendommen.  Sammen med vegetasjon har dette området kunnet holde på en god del 
vann.  Etter utbygging har avrenningen økt betraktelig.  Dette kan ha medført til økt belastning på 
vassdrag i nærheten og kan være medvirkende årsak til problemer i området. 

Figur 5: Bilde over industri på Myklerud 

 
Munkerudstubben: 
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Det er avsatt areal til fremtidig næring på Munkerud.  Området har i dag en avrenning mot eksisterende 
boligområde, konsentrert i en bekk mot Munkerudstubben.  Dette området vil få økt belastning om 
avrenningen fra det nye industriområdet økes. 
 
Fagerstrand 

Fagerstrandbekken er ofte belastet og har skapt kjellerovervømmelser.  Det er tidligere utført 
flomberegninger av NVE og Sweco for konkrete utbedringer i bekkeløpet.  Utfordringene er varierende 
kapasitet på åpent bekkeløp på grunn av ulik bredde og vegetasjon, begrenset kapasitet i kulverter og 
problemer med tilstopping av inntaksrister.   
 
Bekken har et stort nedslagsfelt fra hovedsakelig skog og jordbruksarealer.  Det kan derfor renne mye 
vann i bekken mange dager etter nedbør.  Spesielt ømfintlig er bekken for vedvarende regn i 
kombinasjon med høy intensitet i korte perioder.  Utbygging oppstrøms for bekken bør skje under 
spesielle vilkår.  Fortetting og bygging inntil bekken frarådes.  Der det er økonomisk og teknisk mulig, 
bør kulverter fjernes til fordel for åpen bekk. 
 
Bekkelukkinger i boligområder 

Bekker gjennom boligområder er flere steder lukket helt eller delvis.  Dette gir mindre kapasitet enn et 
bekkeløp samt at vann som hadde naturlig tilrenning til bekken, ikke kommer inn i kulverten og finner 
nye veger på overflaten. 
 
Utsatte trafikkarealer 

Ved krysset mellom Røervegen og Fjordvangvegen er det ofte vannansamlinger ved mye nedbør. 
Skoklefallkrysset sto under vann oktober 1987. 

 
Spesielt flomutsatte bekker 

Hellevik: Ursvikbekken er svært belastet ved store nedbørsmengder og får ytterligere bidrag fra overløp 
fra andre, mindre bekker.   
 

7.  HENSYNSONER  

I dette kapittelet presenteres mulige virkemiddler i kommuneplanens arealdel. I områder hvor flom 
vurderes å være en reell fare eller hvor restriksjoner er nødvendig for å forebygge flomsituasjoner bør 
det markeres hensynssoner på plankartet. I bestemmelser tilknyttet den enkelte sone angis hvilke 
restriksjoner og hensyn som skal gjelde for området. 
 
Hensynssone elv, bekk og flombekk: Det bør settes en byggegrense på 15m fra elvekant og fra midt 
bekk/flombekk.  Sonen skal sikre at bygninger og installasjoner ikke skades av erosjon og skred som 
følge av vannføring samt mot flom.  I tillegg vil sonen redusere faren for at sprengning ikke endrer 
vannets vei på overflaten og i grunnen. 
Innenfor sonen skal det ikke tillates nye bygninger.  Kritisk infrastruktur, som veger uten omkjøring, 
vannledninger og spillvannsledninger med særskilt fare for forurensning ved brudd,  skal heller ikke 
anlegges i denne sonen.  Denne sonen er veiledende og må i hvert enkelt tilfelle vurderes for ytterligere 
utvidelse.  Bygninger som søkes oppført nærmere enn 15m bør gjennom en dispensasjonssøknad for å 
synliggjøre at fare for flomskade ikke er reelt.   
 
Hensynsone for myr, vann og innsjø:  Det bør avsettes en hensynssone på 10m inntil viktige myrer og 
30 m for vann og innsjøer.  Sonen skal sikre at vannstanden ikke endres på grunn av graving og 
sprengning. Denne bør ikke fravikes som minimumsmål og i enkelte reguleringsplaner bør denne økes 
for å gi tilstrekkelig sikkrehet.   
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8. SIKRINGSONE FOR HAVSTIGNING OG STORMFLO  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i en rapport fra 2010 presentert en forventet 
havstigning og fare for stormflo i år 2100 mellom 2,11-2,66 meter og med mest sannsynlig verdi på 
2,31 meter.  Det anbefales at det settes forbud mot for tiltak under kote 2,5 moh. 
 
 
 

Tabell 1: Havstigning og stormflo 

 
 

 

9. PLANLEGGING AV FREMTIDIGE TILTAK  

Beregningsgrunnlag for dimensjonering av anlegg for overflatevann og flomhendelser 

For å beregne hvor mye nedbør som kan forventes, benyttes IVF-kurver generert av Meteorologisk 
institutt. Dette er en kurve som viser nedbørens intensitet som funksjon av regnvarigheten.  Kurvene 
justeres etter mottatte data fra nedbørstasjoner.  For å beregne forventet nedbør, benyttes 
dataassimilasjon for lære datamodellene hvordan været virkelig har vært.  Data bør derfor være nylig 
genererte slik at tendensene i klimaendringene er medberegnet. 
Grunnlagsdata for beregning av hyppighet for nedbør kan genereres direkte fra Meteorologisk institutt 
sine nettsider. Disse er tilgjengelige gratis på nettsiden www.eklima.no.  Aktuell værstasjon er ÅS, 
Rustadskogen.  Denne stasjonen ligger nær Nesodden og har lengst registreringstid av de nærmeste 
stasjonene.   
Det er viktig å merke seg at nedbørsdata må behandles som ”ferskvare” fordi nye registreringer 
suksessivt legges inn i Metrologis institutt sine databaser. 
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Figur 6: Grafisk fremstilling av returperiode for nedbør, målt i l/s pr ha.  Gyldig pr. november 2010.  Figuren 
viser hvordan intensiteten på nedbøren varierer etter hvor lang periode det måles for.  De forskjellige linjene 
beskriver sannsynligheten for hvor ofte (antall år) man kan forevente hendelsen. Grafen er konstruert på 
bakgrunn av stipulert sannsynlighet for intensitet og er basert på registreringer. Av grafen kan man lese at 
intensiteten kan være veldig stor i en kort tidsperiode, men faller betraktelig når man betrakter en lengre 
periode. 

 
 
 
 
Norsk Vann har utarbeidet en rapport overvannshandtering:   ”Veiledning i klimatilpasset 
overvannshåndtering”.   Denne rapporten gjengir en tabell med noe skjerpede krav i forhold til kravene 
i NS-EN 752:2008. Dimensjonerende gjentaksintervall for overbelastning av separat overvannsystem og 
fellessystem bør følge anbefalingene til Norsk Vann. 
 

Tabell 2: Norsk vanns anbefalte minimums dimensjonerende gjentaksintervall for separat- og 
fellesavløpssystem.  Tabellen viser nivå på dimensjonering for et tiltak eller avgrenset område. Dimensjonering 
med sikkerhet mot flom følger bestemmelsene i teknisk forskrift §7-2. 

Dimensonerende 
regnskyllhyppighet  

* (1 i løpet av ”n” år) 

Plassering Dimensjonerende 
oversvømmelseshyppighet  

** (1 I løpet av ”n” år) 

1 i løpet av 5 Områder med lavt skadepotensial 
(utkantområder, landkommuner ect) 

1 i løpet av 10 

1 i løpet av 10 Boligområder 1 i løpet av 20 

1 i løpet av 20 Bysenter/industriområder/forretningsstrøk 1 i løpet av 30 

  1 i løpet av 30   Underganger/områder med meget høyt 
  skadepotensial 

   1 i løpet av 50 

*Ledningsnettet skal bare fylles opp til topp rør ved dimensjonerende regnskyll hyppighet 
** Oversvømmelsesnivået skal normalt regnes til kjellernivået (90 cm over topp rør) 
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Erfaringene viser at både stor nedbørsintensitet over tid og lavere intensitet, gjentagende nedbør fører 
til problemer.  Det bør fokuseres på å ivareta de naturlige bufferne i naturen samt at det planlegges 
med at områder kan stå under vann i kortere tid uten at omgivelsene tar skade. 
 
For alle reguleringsplaner og situasjonsplaner (tiltak) bør det utarbeides en plan for håndtering av 
overflatevann.  Planen bør suppleres med et regnskap på avrenning før og etter utbygging.   Som 
prinsipp bør avrenningen være lik eller mindre etter utbygging.  Dersom man planlegg etter prinsippet 
om tretrinns overvannshåndtering med infiltrasjon, fordrøyning og trygge flomveier vil man ha fordelt 
risiko og belastning.  Få å øke infiltrasjon til grunnen bør åpne løsninger foretrekkes fremfor lukkede.  
Som prinsipp skal det i alle nye tiltak tas hensyn i endring i klima. 
 
 
For å unngå at kommunen havner i en tvist med forsikringsselskap bør nye overvannsledninger som 
skal eies og driftes av kommunen skal minst ha kapasitet til 50 års flom.  Høyesterettsdom fra 
Fredrikstad kommune stadfester at flom med gjentaksintervall inntil 50 år skal kunne håndteres av 
kommunens anlegg.   Kommunen har praksis på at tiltak ikke skal kunne tilknyttes kommunens anlegg.  
Kommunens overvannsledninger skal først og fremst ta vare på vann fra drenering av veger og plasser.  
Takvann må derfor ledes ut på terreng.  
 
 
 
Kulverter og bekkelukkinger 

Det har vært en utbredt praksis på lukking av bekker, spesielt i forbindelse med bakkeplanering og ved 
ny bebyggelse.  Kapasiteten på disse har ofte vært for dårlig tatt vare på.  Ny bebyggelse og flere tette 
flater gir større avrenning samtidig som klimaendringer er registrert.  Ofte er disse kulvertene blitt 
flaskehalser og vann finner nye og uønskede veger.  Bekkelukkinger bør derfor ikke tillates og der det 
igangsettes nye tiltak bør bekkeåpning være en naturlig del av overvannshåndteringen. 
Statens vegvesen har i håndbok 018 spesifisert krav til dimensjonering av kulverter og hyppighet for 
hvor ofte det tillates at veger oversvømmes.  For veger som bygges etter kommunal standard kan 
tabellen forenkles, men ha tilsvarende krav. 
 

 

 

Tabell 3: Tabell over krav for veganlegg 

Element Gjentaksintervall for veg 

med omkjøringsmulighet 

Gjentaksintervall for veg uten 

omkjøringsmulighet 

Flomsikker høyde på vegbane 100 år 200 år 

 Vegkulvert 50 år 100 år 

 
 
 
 
Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
For å tilfredsstille kravene i teknisk forskrift skal bygninger og infrastruktur ikke bygges der de kan 
utsettes for skade ved flom.  Hvor ofte det kan aksepteres en skade bestemmes av sikkerhetsklassen.  
Ofte legges det til et sikkerhetsmargin i tillegg til forventet nivå på flom.  Noen anlegg må bygges i 
flomutsatte områder, for å kunne fylle sin funksjon.  Dette gjelder bruer, kaier og lignende.  Disse må 
bygges slik at de kan fungere ved flom. 
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Tabell 4: Anbefalte sikkerhetsnivå i områder med fare for oversvømmelse og isgang. Teknisk forskrift og NVE:  
Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag 

 

Sikkerhetsklasse 

for flom 

Konsekvens Arealbruk, bygg, anlegg Største 

nominelle 

årlige 

sannsynlighet  

F1 Liten Garasjer, lagerskur o.l 1/20 

F2 Middels Bolig, fritidsbebyggelse, 
landbruksbebyggelse, 
industri/næringsdrift/kontor, 
skoler, infrastruktur m.v 

1/200 

F3 Stor Sykehus, 
beredskapsinstitusjoner 

1/1000 

 
 

 

Skred 

Flom kan utløse skred og skal vurderes på samme vis som med flomfare, ref. teknisk forskrift.  
Registrerte hendelser finnes på NGU sine kartsider.  For Nesodden er det ikke registrert skred med 
løsmasser, kun steinsprang.  Grunnen på Nesodden består i hovedsak av fjell i dagen med tynt lag 
løsmasse og enkelte myrområder.  Unntak fra dette finner man på Fagerstrand hvor det er registrert 
områder med tykt dekke hav- og fjordavsetning og noen områder med marin strandavsetning.  Det er 
likevel ikke registrert kvikkleire i kommunen, i henhold til NGU sine kart.  Det betyr ikke at det ikke er 
kvikkleire i dette området, kun at det ikke er utført registreringer.  
Man skal være spesielt oppmerksom på faren for løsmasseskred ved flom i elver og  bekker med bratte 
sidekanter. 
 

 

10. FORHOLDET TIL EKSISTERENDE VASSDRAG OG MYRER  

Sikring av forsvarlig forvaltning av vassdrag og grunnvann er ivaretatt i Lov om vassdrag og grunnvann.  
Vassdrag inkluderer alt stillestående og rennende overflatevann med årssikker vannføring.  Loven sikrer 
at vannets løp ikke skal hindres.  Dette betyr i praksis at bekker ikke skal legges i rør, med kan det 
være nødvendig der bekkeløpet krysser samferdselsanlegg.  Kulverter som er for små vil fungere som 
en hindring. 
Myrer skal ikke dreneres ut, fordi de er en viktig buffer for vannveiene.  I henhold til EUs rammedirektiv 
for vann skal vann innenfor nedbørsfelt forvaltes som en resurs på en helhetlig måte.  Myr defineres 
som areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tykt torvlag. 
Loven omfatter også grunnvann.  Grunnvannstanden påvirkes når avrenning fra et område økes.  Det er 
derfor viktig å opprettholde vannbalansen, slik at vegetasjon ikke dør ut.  For nye tiltak er det viktig å 
se på balansen slik at vannstanden ikke senkes. 
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11. VIKTIGE LOVER, FORSKRIFTER OG RAPPORTER  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

• Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) og Veiledning til byggteknisk forskrift 

 

• Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)  

 

• Norsk Vann, Rapport 162/2008. Veiledning i klimatilpasset overvannshandtering 
 

• Rapport: Havstigningsnivå.  Estimater av fremtidig havstigning i norske kystkommuner.  Det 

nasjonale klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 

september 2009.  

 
• Rapport: Klima i Norge 2100.  Regjeringens arbeid med tilpasning i klimaendringene 

 

• NOU 2010: 10. Tilpassing til eit klima i endring 

 
• NVE: Retningslinjer for kartlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. 

 

12. FORSLAG TIL BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 

I dette kapittelet er det satt opp noen forslag til bestemmelser som kan vurderes tatt inn i 
kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene skal være konkrete og entydige slik at de kan fungere som 
et hjemmelsgrunnlag for kommunens plan- og byggesaksbehandling. Det kan utformes generelle 
bestemmelser som omfatter hele kommunen eller bestemmelser som knytter seg til bestemte navngitte  
arealformål og planområder. 
 

• Det skal tas hensyn til ferske prognoser for økt intensitet og mengde nedbør som følge av endring 

av klima ved all planlegging og alle nye tiltak. 

 
• Det skal planlegges slik at det ikke oppstår skade ved flom, i samsvar med teknisk forskrift § 7-2.   

 
• Det er ikke tillatt å oppføre bygninger nærmere enn 15 m fra myrer, elver, bekker og flombekker 

samt bekkelukkinger som kan gjenåpnes.   For tjern og dammer er grensen 30 m. Bygninger som 

ligger nærmere vassdrag og flomveier enn krav i kommuneplan skal ikke gjenoppbygges på 

samme sted.  Kommunen kan likevel i enkelttilfeller tillate gjenoppbygging etter krav satt av 

kommunen.  For vassdrag og myrer som ikke er inntegnet på kommuneplan, gjelder kravene 

likevel. 

 
• På grunn av fare for skade ved stormflo er der ikke tillat å etablere bygninger eller kritisk 

infrastruktur, som veger uten omkjøring, vannledninger og spillvannsledninger med særskilt fare 

for forurensning ved brudd, under kote 2,50 moh. Noen installasjoner og byggverk må likevel 

tillates for å kunne fylle sin funksjon, for eks. kaier. 
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• Nye tiltak skal ikke tilknyttes offentlig ledningsnett for overvann.  Takvann skal ledes ut på terreng. 

 
• Det tillates ikke å lukke bekker eller flombekker annet enn ved kryssing av veier. Ved regulering av 

områder eller ved søknad om tiltak der bekker tidligere er lukket, skal bekker søkes gjenåpnet der 

det er økonomisk og teknisk forsvarlig. 

 
• I forbindelse med nye reguleringsplaner eller tiltak, skal det redegjøres for forholdet til avrenning 

fra området før og etter utbygging.  Det skal beskrives hvordan regnvann og overflatevann skal 

håndteres.  Forventet nedbør skal beregnes fra ferske data generert fra Metrologisk institutt.  

Intensitet for nedbør bestemmes ut fra mest ugunstige tilfelle.  Beregnet gjentaksintervall for 

overbelastning av overvannsystemet for et område eller et enkelt tiltak skal følge preaksepterte 

verdier, for eks. fra Norsk Vann eller NS-EN 752.  I tillegg til intern håndtering med infiltrasjon og 

fordrøyning, skal det planlegges med trygge flomveier.  Ny tiltak skal ikke hindre eksisterende 

flomveier.   

 
• Ledninger i nye tiltak, som skal overtas og driftes av kommunen, skal dimensjoneres slik at 

anlegget handterer en 50 års flom. 
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VEDLEGG 
 
 

• Bruksanvisning for generering av nedbørsintensitet 
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BRUKSANVISNING FOR GENERERING AV 
NEDBØRSINTENSITET 
 
Gratis data kan hentes fra Meteorologisk institutt fra nettsiden http://eklima.met.no. 
Lag egen bruker på Min eKlima. Du får tilsendt eget passord for innlogging.  Logg inn og velg 
fanen ”Statistikk og følg bruksanvisning nedenfor: 
 

 
 

 

 



19 (22) 

 

Ramboll 
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Eksempel på rapport: 

 



 
 

Nedbørintensitet - returperiode 

(sammenhengende nedbør)
 

Stasjoner 

Stnr Navn I drift fra

17870 ÅS - RUSTADSKOGEN apr 1974

 
*** MELDING *** 

Alle måleserier for korttidsnedbør er korte når det gjelder returperioder på 50 

returperioder må derfor benyttes med forsiktighet.

 
*** MELDING *** 

Rapporten inneholder godkjente kvalitetskontrollerte data.

Returperioder(år); Nedbørintensitet(l/s*ha)

17870 ÅS - RUSTADSKOGEN 

Periode: 1974 - 2005 

Antall sesonger: 29 

År 
1 

min.  
2 

min.  
3 

min.  
5 

min. 

2 290,9 252,1 227,3 190,9

5 363,8 326,7 297,0 254,1

10 412,0 376,1 343,2 295,9

20 458,4 423,5 387,4 336,0

25 473,1 438,5 401,5 348,7

50 518,3 484,8 444,8 387,9

100 563,2 530,8 487,7 426,8

200 608,1 576,7 530,6 465,6

 

 

 

 

 

 

returperiode 

(sammenhengende nedbør) 
  

I drift fra I drift til Hoh Kommune Fylke Region

apr 1974   120 ÅS AKERSHUS ØSTLANDET

Alle måleserier for korttidsnedbør er korte når det gjelder returperioder på 50 år og lengre. Estimat med slike

returperioder må derfor benyttes med forsiktighet. 

kvalitetskontrollerte data. 

Returperioder(år); Nedbørintensitet(l/s*ha) 

 

5 
min.  

10 
min.  

15 
min.  

20 
min.  

30 
min.  

45 
min.  

60 
min.  

90 
min. 

190,9 139,7 112,4 95,2 71,2 52,8 41,5 31,2

254,1 195,2 156,6 131,2 99,4 74,5 58,7 45,2

295,9 231,9 185,9 155,0 118,1 88,9 70,1 54,4

336,0 267,2 214,0 177,9 136,0 102,6 81,1 63,3

348,7 278,3 222,9 185,1 141,7 107,0 84,5 66,1

387,9 312,8 250,3 207,5 159,1 120,5 95,2 74,8

426,8 347,0 277,6 229,6 176,5 133,8 105,9 83,4

465,6 381,1 304,8 251,8 193,8 147,2 116,5 92,0
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Region 

ØSTLANDET 

år og lengre. Estimat med slike 

90 
min.  

120 
min.  

180 
min.  

360 
min.  

31,2 23,5 16,7 10,7 

45,2 33,3 22,5 13,7 

54,4 39,8 26,4 15,7 

63,3 46,1 30,0 17,7 

66,1 48,0 31,2 18,3 

74,8 54,1 34,8 20,2 

83,4 60,1 38,4 22,0 

92,0 66,2 41,9 23,9 
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Returperioder(år); Nedbørsum(mm) 

17870 ÅS - RUSTADSKOGEN 

Periode: 1974 - 2005 

Antall sesonger: 29 

År 
1 

min.  
2 

min.  
3 

min.  
5 

min.  
10 
min.  

15 
min.  

20 
min.  

30 
min.  

45 
min.  

60 
min.  

90 
min.  

120 
min.  

180 
min.  

360 
min.  

2 1,7 3,0 4,1 5,7 8,4 10,1 11,4 12,8 14,3 14,9 16,8 16,9 18,0 23,1 

5 2,2 3,9 5,3 7,6 11,7 14,1 15,7 17,9 20,1 21,1 24,4 24,0 24,3 29,6 

10 2,5 4,5 6,2 8,9 13,9 16,7 18,6 21,3 24,0 25,2 29,4 28,7 28,5 33,9 

20 2,8 5,1 7,0 10,1 16,0 19,3 21,3 24,5 27,7 29,2 34,2 33,2 32,4 38,2 

25 2,8 5,3 7,2 10,5 16,7 20,1 22,2 25,5 28,9 30,4 35,7 34,6 33,7 39,5 

50 3,1 5,8 8,0 11,6 18,8 22,5 24,9 28,6 32,5 34,3 40,4 39,0 37,6 43,6 

100 3,4 6,4 8,8 12,8 20,8 25,0 27,6 31,8 36,1 38,1 45,0 43,3 41,5 47,5 

200 3,6 6,9 9,6 14,0 22,9 27,4 30,2 34,9 39,7 41,9 49,7 47,7 45,3 51,6 

 
 
 


