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Using flood tracing in digital terrain models, it is possible to predict where surface water will run
when the capacity of drainage systems is exceeded. The article proposes a workflow for creating a detailed raster terrain model from combined public lidar- and vector data and shows how this model
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and construction plans to avert some of the damage.
Keywords: Flood tracing, lidar, digital terrain modeling, extreme weather, erosion, GRASS, GIS
Rune Bratlie. Nedre Eiker kommune, Postboks C, NO-3051 Mjøndalen.
E-mail: Rune.Bratlie@nedre-eiker.kommune.no

Innledning
Klimaet i Norge ser ut til å utvikle seg i en
retning hvor større andeler av totalnedbøren
faller i form av konvektivt regn1. Det har de
siste årene vært flere eksempler på regnskyll
av så kraftig karakter at infrastruktur og
bygningsmasse har tatt skade.
I motsetning til saktevoksende flommer i
større vassdrag, er konvektivt regn kjennetegnet av stor uforutsigbarhet og voldsomhet. Regnskyllene kan inntreffe om natten
når befolkningen er lite oppmerksom på faren.
Natten mellom 6. og 7. august 2012 slapp
regnstormen Frida opptil 123 millimeter
regn i løpet av to timer over vestre deler av
Nedre Eiker kommune, Øvre Eiker og Modum2. De materielle skadene ble omfattende.
Per 31. oktober 2014 har Naturskadepoolen
registrert 1.766 innmeldte saker i Nedre Eiker til en samlet verdi av kr. 364.503.1313.
Hendelsen viste med tydelighet behovet
for å vite hvilke veier vannet tar gjennom
terrenget når vannføringen overstiger overvannssystemenes kapasitet. Denne artikkelen beskriver, trinn for trinn, hvordan kommuner kan bygge opp detaljerte kart over
flomveier og problempunkter (for eksempel

oppstuvning). Det tas også med noen eksempler på praktisk bruk av kartene ved prosjektering og arealplanlegging.
Nedre Eiker kommune benytter opensource GIS til denne typen analyser. Interesserte
kan få tilsendt eksempelskript som delautomatiserer produksjonsløypen, fra artikkelforfatteren. De største GIS-leverandørene
tilbyr imidlertid tilsvarende verktøy og analyser som kommersielle tjenester.

Definisjoner
Rastermodeller er to- eller flerdimensjonale
nett av ruter organisert i regelmessige rekker og kolonner. Hver rute (piksel) i nettet er
kodet med en verdi som er representativ for
hele rutens areal (volum).
Størrelsen på rastermodellens ruter angis
ved modellens oppløsning. I denne artikkelen benyttes kun kvadratiske ruter, så notasjonen «1 meter oppløsning» betyr her at ruten dekker et areal på 1.0 x 1.0 meter i terrenget. Det er imidlertid ingen ting i veien
for å benytte forskjellig oppløsning langs rastermodellens ulike akser.
Dersom rastermodellen har kjent beliggenhet, orientering og oppløsning, samtidig

1. St. meld. nr. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge.
2. Norconsult oppdrag 5124403 Nedre Eiker: Uværet Frida august 2012.
3. Finans Norge, gjengitt med tillatelse fra Terje Haug og Nina Wien.
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som ruteverdiene representerer terrengets
høyde, kaller vi den en terrengmodell.
Fritt rennende vann vil alltid følge lavbrekkene. Med lavbrekk menes her den laveste lokale passasjen gjennom terrenget.
Ettersom et terreng kan representeres ved
en digital terrengmodell, vil lavbrekksberegninger kunne avdekke potensielle flomveier
ved ekstrem nedbør.
Når man beveger seg nedover et lavbrekk
vil bakenforliggende areal akkumuleres fortløpende. Ved å beregne dette arealet, akkumulert tilrenningsareal, vil en kunne finne
størrelsen på det arealet som leder vann mot
en vilkårlig rute i terrengmodellen. Lavbrekk og flomveier sammenfaller med passasjene i terrengmodellen hvor det lokale akkumulerte tilrenningsarealet er størst.
Med bakkepunkt menes her et stedfestet
punkt hvor terrenghøyden er bestemt ved
hjelp av flybåren laserskanner.
Datasett og metode
I denne studien er det benyttet laserdata
innsamlet av Blom over Øvre og Nedre Eiker
kommuner 2008. Av et samlet areal på
57.805 hektar dekkes 48 % av to eller flere
bakkepunkt per m2. For hele leveransen under ett er antall bakkepunkter 1.66 per m2.
Studien omfatter videre det offentlige
kartgrunnlaget FKB Vann, FKB Bygning og
FKB Vegnett, samt stedfestede terrengskaderegistreringer i løsmasser under øvre marin grense innsamlet av Nedre Eiker kommune.
Flomveier beregnes i digitale terrengmodeller ved hjelp av kraftige GIS-verktøy med
støtte for rasteralgebra. Flomveiene opptrer
i realiteten som en omkoding av terrengmodellen ved at terrenghøyden erstattes med
akkumulert tilrenningsareal som vist i Figur
1. Visuelt forgrener flomveiene seg gjennom
landskapene som nervetrådene i et løvblad.
Beregning av flomveier omfatter ingen hydrologiske parametre. Resultatet beskriver
kun hvilke veier fritt rennende vann vil ta

over en modellert terrengoverflate. Analysene kan imidlertid inngå i beregninger over
dimensjonerende vannføring for små felt ved
hjelp av formelen for den rasjonelle metode.
Ved ønske om å beregne flomhøyde og vannføring for et gitt sted, tidspunkt og nedbørsintensitet, er en derimot henvist til hydrodynamiske modeller. Det samme gjelder dersom en ønsker å beregne kapasiteten på
overvannssystemer.
Alle analyser er foretatt i GRASS 6.4.3
RC34. Flomveier er modellert i rastermodulene r.terraflow5, r.flow og r.watershed. Modulene r.watershed og r.water.outlet er benyttet til feltberegninger, mens terrengmodellen er tilrettelagt ved hjelp av r.mapcalc
og r.carve. Preparering av FKB-data for innlesing til GRASS er foretatt i Fysak H1036 og
SosiShape v3.0.07. 3D-presentasjoner er laget i TerraExplorer Pro 6.58.
Etablere terrengmodell
Innledningsvis bør formålet med analysen
fastsettes. Skal analysen benyttes til landskapsmessige vurderinger, eller skal den
danne grunnlag for detaljplanlegging, prosjektering og beredskap?
Terrengmodellens oppløsning og kvalitet
har stor innvirkning på sluttresultatet. En
terrengmodell med 10 meter oppløsning vil
kunne støtte grove analyser på landskapsnivå, mens oppløsning ned mot 1 meter vil
være nødvendig ved ønske om å identifisere
flomveier på eiendomsnivå. Ettersom hovedtyngden av arealbeslutningene i en kommune fattes på eiendomsnivå, vil tilstrekkelig
oppløsning i realiteten kun oppnås ved å ta i
bruk detaljerte høydedata innsamlet med
flybåren laserskanner, eller ved interpolasjon i eksisterende høydekurver.
Lese inn laserdata
Laserdata kan leses direkte av de fleste større GIS-verktøy. Før import må en vanligvis
definere et arbeidsprosjekt, og forsikre seg
om at prosjektets koordinatsystem, utstrekning og romlige egenskaper harmonerer med

4. http://grass.osgeo.org/
5. http://grass.osgeo.org/grass65/manuals/r.terraflow.html. Merk notasjonen med modulnavnet til sist i henvisningen. Samtlige GRASS-moduler er dokumentert på denne måten.
6. Programvare utviklet av Kartverket for redigering og forvaltning av SOSI-filer.
7. Programvare utviklet av Geodata AS for enkel konvertering mellom SOSI og Esri Shape/Export.
8. http://www.skylinesoft.com
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Figur 1: Rastermodell på 12 x 12 meter hvor terrenghøyden (røde tall) er omregnet til akkumulert tilrenningsareal (blå tall). Tilrenningsarealet akkumuleres langs lavbrekkene og danner nettverk som representerer flomveiene gjennom terrenget. Flomveiene er beregnet for ruter
med akkumulert tilrenningsareal >= 10 m2.
dataleveransen. En vanlig brukt metode er
såkalt «binning», hvor terrengmodellens ruteverdier fastsettes fra statistiske (univariate) beregninger over de bakkepunktene som
faller innenfor hver rute. Typiske ruteverdier er gjennomsnittshøyde, et mål på høydespredningen eller antall bakkepunkter
innenfor ruten. Etter innlesningen vil en ofte
sitte igjen med en hel del tomme ruter, spesielt i vassdrag. Dersom laserdatasettet er optimert for produksjon av høydekurver, vil
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tekniske installasjoner som bygninger og
bruer kunne være filtrert vekk.
Hente høyder fra FKB vann
Laserkartlegging over land foretas ved hjelp
av laserpulser med bølgelengder som i liten
grad reflekteres i vann. Bortfallet av laserdata i vassdrag kan kompenseres ved å hente inn fotokonstruert høyde fra FKB Vann.
Dette gjøres ved å overføre SOSI-egenskapen
..HØYDE fra objekttypen Innsjøkant til ob-
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jekttypen Innsjø. Deretter transformeres flaten til rasterformat med denne høyden. Til
slutt oppdateres innsjøhøyden for hele vannflaten i terrengmodellen ved hjelp av rasteroperasjoner av typen terrengmodellmodifisert
= hvis(rasterinnsjø ulik NULL, så rasterinnsjø,
ellers terrengmodell).
Interpolere tomme høydeverdier
Gjenværende tomme ruter kan tettes ved å
hente inn andre høydebærende data på samme vis som for FKB Vann, eller ved interpolasjon. Ved å ta i bruk raster-spline-tensioninterpolasjon vil en kunne sette stivhetsparametre slik at resultatet visuelt gjenspeiler
landskapets øvrige karaktertrekk. Interpolasjon kan være tidkrevende. Det kan derfor
være fornuftig å hente inn alternative høydebærende data der dette er mulig, og teste ut
små områder av gangen. Resultatet av interpolasjonen kan sjekkes visuelt ved å lage relieffkart med lav belysningsvinkel.
Noen spesialtilfeller
Større vassdrag vil vanligvis involvere arealer med lokale vannstandsforskjeller som
kan være vanskelige å gjenskape korrekt ved
hjelp av laserdata. I Nedre Eiker flyter
Drammenselva tilnærmet rettlinjet fra vest
mot øst. Høydeforskjellen er imidlertid liten,
så det er lite effektivt å interpolere middelvannstanden fra for eksempel detaljerte terrengkurver. Et alternativ kunne være å interpolere middelvannstanden ved hjelp av
NVE’s flomprofiler. I Nedre Eiker er det derimot utarbeidet en enkel likning som beregner middelvannstanden i elva som en kontinuerlig avtakende funksjon av avstanden fra
elvestrekningens vestligste punkt. I meandrerende vassdrag med store høydesprang
vil det antakelig være nødvendig å splitte
opp elveløpet i flere delfunksjoner, benytte
ikkelineære funksjoner eller interpolere i
kjente høydedata.
Større brukonstruksjoner og takflater kan
i seg selv akkumulere og lede store mengder
vann i andre retninger enn terrengmodellen
skulle tilsi. En må derfor vurdere om slike
strukturer skal inngå i terrengmodellen eller ikke.
Kulverter og rør er underjordiske strukturer som ikke fanges opp ved laserskanning.
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Dersom en ønsker å analysere resultatet av
utilstrekkelig kapasitet ved slike konstruksjoner, trengs normalt ingen ytterligere modifisering av terrengmodellen. Dersom konstruksjonene derimot antas å ha tilstrekkelig kapasitet til å lede vekk alt flomvann, bør
terrengmodellen modifiseres slik at strukturene tas inn som lavbrekk med korrekt høyde og fall. Dette kan gjøres etter samme prinsipp som for FKB Vann.
Bygninger danner barrierer for flomveier
og bør normalt tas inn i terrengmodellen.
Unntaket er hvis man ønsker å studere landskapets naturgitte flomveier i den hensikt å
designe større, sammenhengende overvannssystemer. Dette kan gjøres på to måter:
a) Aktuelle bygningsflater i FKB Bygning
konverteres til raster, og flatene gis tilstrekkelig høyde til at flomalgoritmene
ikke ignorerer dem som datafeil, for eksempel 6.0 meter. Terrengmodellen oppdateres ved rasteraddisjon på formen terrengmodellmodifisert = rasterbygning + terrengmodell.
b) Alternativt kan aktuelle bygningsflater
konverteres til raster, og flatene kodes
med gesimshøyde eller mønehøyde. Terrengmodellen oppdateres deretter ved rasteroperasjon av typen terrengmodellmodifisert = hvis(rasterbygning ulik NULL, så rasterbygning, ellers terrengmodell).
Noen viktige fallgruver ved rasteralgebra
Dersom man foretar kalkulasjoner på rasterdatasett av ulik datatype, vil noen GIS-verktøy lagre resultatet av kalkulasjonen på formatet til den korteste datatypen. I slike verktøy vil operasjonen terrengmodellflyttall + 6 resultere i en heltallsmodell hvor rutenes desimaldel er avkuttet eller avrundet, mens terrengmodellflyttall + 6.0 vil returnere en
flyttallsmodell hvor desimaldelen av kalkulasjonen er ivaretatt. For å sikre seg mot kvalitetstap og tidsspille som følge av utilsiktet avrunding, er det derfor viktig å forsikre seg tidlig om hvordan GIS-verktøyet håndterer algebraiske operasjoner på ulike datatyper.
Det er også viktig å ha klart for seg forskjellen på verdiene NULL og 0. Verdien NULL representerer fravær av data mens 0 er en gyl-
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dig tallverdi. Algebraiske operasjoner med
NULL vil gi NULL som resultat, med mindre
det benyttes logikk for å unngå dette.
Etablere flomveier
Valg av flomalgoritme
Det eksisterer en rekke ulike algoritmer for
beregning av flomveier. Arge mfl. (2003) gir
en inngående beskrivelse av hvordan algoritmene bygges opp. De fleste baserer seg på
prinsippet om at vann enten beveger seg fra
en rute til samtlige lavereliggende ruter
(multiple flow direction, MFD), eller til den
lavest beliggende naboruten (single flow direction, SFD). Ved MFD-analyse vil flomveiene opptre i vifteform, mens SFD presenterer flomveiene som strenger langs lavbrekkene (Figur 2).
D8-algoritmer beregner kun flomveiene
langs senterpunktene i rutenettet. Fra en
vilkårlig rute finnes det altså 0, 3, 5 eller 8
retninger vannet kan bevege seg. D8-algorit-

mene er minneeffektive og velegnet for prosessering av store terrengmodeller. Ulempen
er at flomveiene har en tendens til å fremstå
som skjematiske, spesielt i flate og urbane
landskap. D8-algoritmene finnes i ulike varianter. Noen er optimert for prosessering av
massive rutenett på flerfoldige tusen rekker
og kolonner, f.eks r.terraflow, mens andre benytter kostnadsoptimering for å forbedre
nøyaktigheten i flate, urbane områder (r.watershed). Figur 3 viser forskjellen på to ulike
implementeringer av D8 i tilnærmet helt
flatt terreng.
Dinf-algoritmer begrenser seg ikke til rutenes senterpunkter, men benytter vektorgrid-teknologi for å beregne flomretningen i
form av kontinuerlige retningsvinkler. Dette
gjør algoritmene velegnet for svært detaljerte terrengmodeller. Dinf krever imidlertid vesentlig mer maskinminne og prosesseringstid enn D8. I GRASS er Dinf implementert i
modulen r.flow.

Figur 2: D8/SFD akkumulerer flomveier fra hver rute til den lavest beliggende naboruten.
Mørk farge angir høyt akkumulert tilrenningsareal.

28

KART OG PLAN

1–2015

KOP-2015-1.book Page 29 Wednesday, February 18, 2015 12:54 PM

Beregning av flomveier med eksempler på bruk i kommunal forvaltning

Figur 3: Forskjellen på flomveier modellert med to varianter av D8 i tilnærmet flatt terreng. Mørkeblå strek er modellert med kostandsoptimering for å traversere ubetydelige høydevariasjoner og
datafeil i terrengmodellen. Lysebå flate er optimert for prosessering av massive terrengmodeller.
Noen verktøy krever at fordypninger i terrengmodellen blir fylt i en egen operasjon
forut for flomveiberegningen. I noen implementeringer kan brukeren forutsette at fordypningene har ubegrenset kapasitet, slik at
vann kun renner inn i, men ikke ut av dem.
Dette kan være nyttig der en ønsker å beregne akkumulert tilrenningsareal for enkeltvise innsjøer i større vassdragssystemer.
Det er Nedre Eiker kommunes erfaring at
D8-algoritmer med kostnadsoptimering egner
seg klart best til arealplanformål. Til generelle
GIS-analyser kan kombinasjonen D8opt/MFD
være velegnet, mens presentasjon, prosjektering og beregning av dimensjonerende vannføring best utføres ved hjelp av D8opt/SFD.
Verktøyenes minnebehov gjør det av og til
nødvendig å bryte opp terrengmodellen i de-

lområder. Dette kan for eksempel gjøres ved
å laste ned NVE’s REGINE-nedbørsfelt fra
Geonorge9 og prosessere flomveikartene felt
for felt. Det er som regel også mulig å beregne nedbørsfeltene i en egen operasjon forut
for selve flomveiberegningen.
Brukseksempler
Flomveier og eksisterende bebyggelse
Veiavangen ungdomsskole fikk betydelige
vannskader under Frida. Skolen ligger høyt
plassert i terrenget, godt utenfor rekkevidde
fra vassdrag. Skoleområdet er imidlertid asfaltert, og overflatevannet blir ledet mot to
små sluk utenfor skolens inngangsparti. Kapasiteten på overvannssystemet viste seg
utilstrekkelig, og vannet fløt inn i bygningen. Det er av interesse å finne ut hvor stort

9. http://www.statkart.no/Geonorge/
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Figur 4: D8opt/SFD-analyse som viser hvordan nedbørsfelt (blå flate) og flomveier (blå strek)
drenerer mot inngangspartiet til Veiavangen ungdomsskole i nedre venstre hjørne. Felt og
flomveier er moderat glattet.
areal som leder vann inn mot bygningen, og
hva slags overflater dette arealet omfatter.
D8opt/SFD-analyse ved inngangspartiet
antyder et akkumulert tilrenningsareal på
10.9 dekar. Detaljerte feltberegninger viser
imidlertid at vannet akkumuleres fra et areal på nærmere 13.9 dekar (Figur 4).
Det fremkommer ved rasteranalyse i flybilder at kun 41.5 % av dette arealet er biotisk,
hovedsakelig dekket av grønne plener med
moderat infiltrasjonsevne. Det øvrige arealet,
58.5 %, dekkes nesten utelukkende av harde
overflater som asfalt, betong og takbelegg.
Ved kraftig nedbør vil avrenning mot skolen
dermed være karakterisert av hurtig rennende vann med liten infiltrasjon til terreng.
Alternative flomveier
En av hovedutfordringene med overvannsflom er at kulverter og rørledninger lett får
nedsatt kapasitet som følge av tilstopping
og skade. Det er derfor av interesse å finne
ut hvilken vei flomvannet vil ta når overvannsystemenes kapasitet overskrides.
Dette kan en få til ved å blokkere flomveie-
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ne i terrengmodellen og foreta alternative
analyser.
Under Frida gikk vannet over sine bredder ved Årbogendammen. Utvaskede morenemasser tettet igjen kulvertene nedstrøms,
og Krokstadbekken tok nytt løp gjennom boligområdene med betydelige skader på bygninger og infrastruktur som resultat.
I Figur 5 er hendelsen visualisert ved å
modifisere terrengmodellen ved punkt A. Beregninger viser at flomvannet dermed vil ta
ny retning på nordsiden av sportsplassen.
Ved B møter dette flomvannet vann fra boligområdene ovenfor B før det igjen endrer retning tilbake til Krokstadbekkens opprinnelige løp. Dette er helt i samsvar med vitneobservasjoner under Frida-stormen.
Prosjektering og dimensjonerende vannføring
NVE Region Sør (2012) beregner vannføringen
ved utløpet til Krokstadbekken under Frida til
1700 l/s*km2. Med klimapåslag er kommunen
og NVE i fellesskap blitt enige om å dimensjonere anlegg i henhold til en 200-årsflom på
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Figur 5: Terrengmodellen er endret ved A for å simulere effekten av en tett kulvert (rød flate).
Flomvannet vil ta helt ny retning (lilla farge) mot B før det bøyer av mot det opprinnelige elveløpet. Flomveiene er moderat glattet.

2500 l/s*km2. Dette medfører imidlertid betydelig oppdimensjonering av overvannsanlegg i
forhold til klassiske vannføringsberegninger
ved hjelp av formelen for den rasjonelle metode
og tilgjengelige IVF-kurver.
Som eksempel kan nevnes at det planlagte
Krokstad sykehjem vil dekke utløpet av et
nedbørsfelt på 0.069 kvadratkilometer. Multiplisert med 2500 l/s gir dette en dimensjonerende vannføring på 173 l/s som må håndteres slik at vannet ikke trenger inn i bygningen slik flomveiene i området indikerer.
Problempunkter for infrastruktur
Erfaringene etter Frida antyder at flomveier
med tilrenningsareal større enn 50.000 m2 utgjør en stor flomskaderisiko ved sterk nedbør.
Bygninger og infrastruktur kan danne barrierer som stuver opp flomvann, fremmer erosjon
eller leder flomvannet i uønskede retninger.
Under Frida ble en kulvert fjernet med gravemaskin for å hindre vannet i å oversvømme en
transformatorstasjon. Figur 6 viser noen potensielle problempunkter i Mjøndalen sentrum. Det er lett å se hvordan veisystemene
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kan demme opp vann i sentrumsområdene
dersom kulvertene under dem blokkeres.
Erosjonsutsatte områder
Nedre Eiker kommune har etablert en database over stedfestede terrengendringer forårsaket av kraftige nedbørshendelser i 2007,
2010 og 1012. I skrivende stund er det registrert 113 hendelser i kommunens marine
løsmasseområder. Registreringene benyttes
i daglig saksbehandling.
Det er benyttet multivariate analyseteknikker for å se etter mulige sammenhenger
mellom terrenghelning, akkumulert tilrenningsareal og graden av terrengskade i håp
om å kunne identifisere potensielle fareområder. Resultatene er ikke klart entydige,
men analysene antyder at marine løsmasser
med terrenghelning >= 10° og et akkumulert
tilrenningsareal >= 200m2 er spesielt utsatt
for erosjon og terrengskade ved styrtregn.
Hovedkomponentanalyser over logaritmisk
transformerte inndata identifiserer tre komponenter hvorav komponent 1 forklarer hele
86 % av totalvariansen, komponent 2 står for
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Figur 6: Utsnitt av Mjøndalen sentrum. Potensielle problempunkter (gul prikk) beregnet ved overlay mellom flomveier (blå strek) og FKB vegnett. Dersom problempunktene blokkeres vil bakenforliggende areal fylles opp med flomvann (blå flate). Flomveier og problempunkter beregnet for
tilrenningsareal >= 50.000 m2. Oppdemmet areal >= 1000 m2. Alle datasett moderat glattet.
13 %, og den tredje komponenten er tilnærmet ubetydelig. Første komponent er dominert av akkumulert tilrenningsareal, mens
andre komponent er dominert av terrenghelningen. Dette kan forstås slik at akkumulert
tilrenningsareal er en sterkere drivende faktor for terrengskade enn terrenghelningen i
kommunens løsmasseområder.
I Figur 7 viser de brune flatene hvor sannsynligheten for erosjon og terrengskade er
spesielt stor i Korsgården kvikkleireområde.
Vi ser at flere av bygningene har en plassering som skulle tilsi stor varsomhet med tiltak som bidrar til økt avrenning og erosjon.
Resultater
Stemmer kart og terreng?
Det er lagt ned et betydelig arbeid i å sammenlikne analyseresultatene med feltbefaringer etter Frida. Skadeobservasjoner og
synfaringer sammen med berørte parter bekrefter at flomveiene blir korrekt modellert
såfremt terrengmodellen samsvarer med de
faktiske forhold. Skader på bygninger og in-
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frastruktur opptrer som beregnet når overvannssystemenes kapasitet overskrides.
Det er funnet en klar sammenheng mellom
forekomster av flomveier og terrengskade i
marine løsmasser. Det kan se ut til at flomveier er en betydelig større drivende kraft for terrengskade enn terrenghelningen. Det er derimot ikke funnet noen entydig samvariasjon
mellom størrelsen på det akkumulerte tilrenningsarealet og graden av terrengskade. Vi
har med andre ord ikke belegg for å påstå at
de verste terrengskadene gjennomgående
oppstår der det akkumulerte tilrenningsarealet er størst. Lokale forhold som vegetasjonsdekke og menneskelig bearbeiding av terrengoverflaten vil antagelig ha stor innvirkning
på terrengets evne til å motstå slik skade.
Implikasjoner for kommunens fysiske
planlegging
Ettersom flomveier opptrer uavhengig av juridiske grenselinjer, vil det ofte være utilstrekkelig kun å ta høyde for dem innenfor
yttergrensene til enkeltvise eiendommer og
planområder. Ved å kategorisere flomveiene
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Beregning av flomveier med eksempler på bruk i kommunal forvaltning

Figur 7: Korsgården kvikkleireområde. Brune flater viser hvilke arealer som er spesielt utsatt for
erosjon og terrengskade ved kraftig regnvær. Dette er marine løsmasser med akkumulert tilrenningsareal >= 200 m2 og terrenghelning >= 10°. Flomveier med akkumulert tilrenningsareal >=
5.000 m2 er angitt med blå strek, bygninger med oransje flate. Alle datasett moderat glattet.
etter akkumulert tilrenningsareal, vil en i
prinsippet kunne splitte opp nettverket av
flomveier i henhold til plan- og bygningslovens ulike detaljeringsnivåer. På denne måten vil de største flomveiene kunne bli håndtert på kommuneplannivå, midlere flomveier på reguleringsplannivå, og de minste
flomveiene på byggesaksnivå eller av den enkelte grunneier. Erfaringene etter Frida i
Nedre Eiker antyder at følgende intervaller
vil kunne være til hjelp i planleggingen av et
homogent flomveinett:
– Kommuneplanens arealdel, tilrenningsareal >= 50.000 m2
– Reguleringsplaner, tilrenningsareal >=
5.000 m2
– Detaljprosjektering og byggesak, tilrenningsareal >= 200 m2
– Privat , tilrenningsareal < 200 m2
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Andre kommuner vil måtte finne frem til terskelverdier tilpasset stedlige forhold. Ved den
pågående kommuneplanrulleringen søkes
flomveier med tilrenningsareal >= 50.000 m2
etablert som hensynssoner i planens arealdel.
Dersom dette forslaget står seg gjennom den
politiske sluttbehandlingen, vil et sekundært
flomveinett være etablert for hele kommunen. Tilhørende bestemmelser vil detaljere
hvordan flom- og overvann fra reguleringsplaner og byggeplaner skal knyttes til dette
sekundære flomveinettet.
I Nedre Eiker er analyser av flomveier, mikronedbørsfelt og akkumulert tilrenningsareal i ferd med å bli en integrert del av den
kommunale planlegging og prosjektering.
Analysene danner grunnlag for plassering og
dimensjonering av overvannssystemer, og
har blant annet ført til omprosjektering av
varmesentraler. Det eksisterer også eksem-
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Rune Bratlie
pler på at private aktører frivillig har skrinlagt tiltak etter å ha blitt informert om risikoen for utglidninger og erosjon, til tross for
at kommunen ikke har hatt noen formell
hjemmel til å stoppe tiltaket.
Effektiv kriseberedskap bør omfatte mest
mulig realistiske analyser over kritiske
punkter og infrastruktur. Analysene over
kan bidra til å klarlegge spørsmål som:
– Vil flomveier kunne påvirke strømforsyning og beredskapskritiske bygninger?
– Vil flomveier kunne sette kriseledelsens
kommunikasjon ut av spill?
– Hvor er problempunktene langs evakueringsveger?
– Vil flomveier kunne avdekke nedgravd giftig avfall, avløp og smittekilder?
– Hvilke områder vil bli lagt under vann
dersom et problempunkt oppstår?
– Når NVE melder jordskredfare langs vassdrag, hvilke områder snakkes det da om?

Evaluering
Svakheter
Det er Nedre Eiker kommunes oppfatning at
flomveikart og avledede analyser vil kunne
utgjøre et viktig supplement til det offentlige
kartgrunnlaget ved planlegging og prosjektering etter plan- og bygningsloven og sivilbeskyttelsesloven.
Det er imidlertid helt avgjørende for analyseresultatet at terrengmodellen har tilstrekkelig detaljeringsgrad og kvalitet. Analysene over er basert på en kommunedekkende basismodell som inkluderer vassdrag,
men er helt uten bygninger og infrastruktur.
Ved analyse modifiseres basismodellen med
oppdaterte vektordata etter behov. Selv en så
statisk basismodell vil over tid bli utdatert,
så denne fremgangsmåten representerer et
kompromiss mellom kostnadene ved nykartlegging og nytten av optimal analysekvalitet.
Forslag til forskning
Resultatene her er i det vesentlige fremkommet ved «reverse engineering». Det ligger i
sakskompleksets natur at klimaskader opp-
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står spontant. Forklaringsmodellene må derfor tilpasses observasjonene. Ettersom observasjonene er begrenset i både antall og utvalg, etableres en diskusjon om metodikkens
overførbarhet. At den foreslåtte metodikken
utgjør et viktig arbeidsverktøy med høy prediksjonsverdi i Nedre Eiker kommune, betyr
ikke nødvendigvis at det er slik i kommuner
med helt andre naturgitte forhold. Det foreslås derfor at akkrediterte forskningsmiljøer
arbeider videre med følgende spørsmål:
– Hvilke algoritmer anses best egnet for
kommunal planlegging av flomveier?
– Vil systemet med klassifisering av akkumulert tilrenningsareal være et hensiktsmessig verktøy etter plan- og bygningsloven? I så fall, hvilke terskelverdier anbefales, og hvilke typiske bestemmelser/krav
bør knyttes til de ulike klassene?
– Hvordan identifiserer vi best områder som
er spesielt utsatt for erosjon og skred ved
ekstrem nedbør?
– I hvilken grad vil analyser som her er
nevnt kunne bidra til redusert samfunnskostnad forbundet med ekstrem nedbør?
Takk
Stor takk til kolleger i Nedre Eiker kommune. Pensjonert virksomhetsleder Tor Harald
Skaug har lagt forholdene til rette for at arbeidet i det hele tatt har kunnet la seg gjøre.
Randi Larsen og Frode Brokhaug har lagt
ned et stort arbeid i å kartlegge terrengskader, tidvis under temmelig sølete arbeidsforhold. Steen R. Jacobsen og Frode Brokhaug
har hjulpet til med korrekturlesning av manuskript.
Harald Sakshaug og Bent Braskerud, begge NVE, har bidratt med verdifull innsikt
ved feltbefaringer og i diskusjoner.
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