
Notat 23.05.2019 – ØS  
 

 
Gran kommune – Kommuneplanens arealdel  
 
Naturfare – Bestemmelser og retningslinjer til 
kommuneplanens arealdel  
 
Innledning – tas inn i oversendelsesbrev til fylkesmannen/NVE + i  
saksframlegget og planbeskrivelsen:  
 
Norconsult har utarbeidet et underlag for en strategiplan for flom og overvann for Gran 
kommune, der det blir foreslått hvordan hensynet til flom og overvann er tenkt beskrevet i 
ulike planer. Siden Gran kommune ikke har vedtatt en slik strategiplan og det bl.a. ikke 
finnes egne retningslinjer i kommunen for flom- og overvannshåndtering, så er det i denne 
revisjonen av kommuneplanens arealdel foreslått å ta med en ganske omfattende og 
detaljert beskrivelse av bestemmelser og retningslinjer.  
 

Ved neste gangs revisjon av arealdelen vil det da være naturlig å se hva som da står i 
kommuneplanens samfunnsdel og ev. andre planer og veiledere, og så henvise til disse for 
mye av det som nå tas inn. 
 

Norconsult har foreslått følgende system / hierarki for ivaretagelse av naturfare i Gran 
kommunes plansystem:  
 
Kommuneplan 
 Dreneringsplan 
 Flomveiskart (kan benyttes som aktsomhetskart) 
 Arealbruk og inngrep i vannveiene 
 Kartlegging av eksisterende stikkrenner og andre dreneringstiltak 
 Kartlegging av tidligere hendelser og skader 
 Lage oversikt over e meste sårbare områdene 

 
Reguleringsplan 
 Valg av tekniske løsninger og dimensjonering av dreneringstiltak 
 Helhetlige vannhåndtering 

 
Byggeplan 
 Tekniske detaljer for de ulike løsninger 

 

Generell bestemmelse om naturfare – tas inn i et eget nytt punkt i 
bestemmelsene (pkt. 1.18): 

a) Dreneringsplan og ROS-analyse skal være utgangspunkt for all planlegging. For alle 
utbyggingsområder skal det i forbindelse med reguleringsplanarbeid utarbeides en ROS- 
analyse som vurderer alle forhold rundt naturfarer, som flom, overvann og skred.  
Det er viktig med ulik detaljeringsgrad i de forskjellige planfasene.  

b) I all planlegging og prosjektering av tiltak etter plan- og bygningsloven skal vurdering av 
konsekvenser og behov for risikoreduserende tiltak utredes etter NVE’s gjeldende 
retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner og nyeste oppdaterte aktsomhetskart.  



c) I reguleringsplaner skal naturfare vurderes både i forhold til dagens situasjon, fremtidige 
arealendringer og klimaendringer. Nødvendige sikringstiltak og hensynssoner for 
naturfare skal inngå der dette kan bli aktuelt.  

d) Der det er gamle reguleringsplaner må en ta hensyn til ny kunnskap og gjøre nye 
vurderinger om både klima og naturfare i forbindelse med all utbygging, inkludert 
fortetting og transformasjon.  

 
 
Tas inn i bestemmelsene – i et punkt om FLOM OG OVERVANN i kap. 1 – pkt. 
1.19 Krav til risiko og sårbarhetsanalyse: 
  
a) I alle byggeområder skal det dokumenteres at det ikke er fare for flom og overvanns-

problem før det gis tillatelse til bygging. Dette skal gjøres av relevant fagperson, og i 
henhold til NVE’s gjeldende veiledere.  

b) Det generelle sikkerhetskravet er 200-års hendelse og et klimapåslag på minst 40 %. 
Det gjelder også for alle flom- og overvannsberegninger, hvis ikke annet kan faglig 
begrunnes ut fra gjeldende Teknisk regelverk og nyeste klimaprofil.  

c) Minimum en sone på 20 meter på hver side av bekker/flombekker og elver skal ikke 
anvendes til utbyggingsformål på grunn av fare for flom og erosjon, uten at det er 
dokumentert at faren kan avbøtes.  

d) Lukking av bekker/elver, samt oppfylling og terrenginngrep som endrer forholdene i 
kantvegetasjon langs vannstrengen i vassdraget og i de områdene som omfattes som 
del av vassdragsnaturen, er forbudt. Bekkelukkinger skal om mulig gjenåpnes.  

e) Ved all virksomhet i og oppstrøms flomutsatte områder skal det tas hensyn til risiko for 
flom og en skal ikke forverre flomsituasjonen ved dimensjonerende flom nedstrøms, som 
generelt er 200-års gjentaksintervall pluss klimafaktor.  

f) Ved tiltak i og langs bekker/flombekker og elver skal det tas hensyn til risiko for erosjon 
og massetransport for nedenforliggende områder, samt fare for vann på avveie.  

g) Nødvendige sikringstiltak mot flom skal være gjennomført før utbygging av området.  
h) Overvann skal håndteres lokalt med åpne løsninger tilpasset lokale forhold, og 

flomvannføringen skal ikke forverres/økes noen steder nedstrøms der det allerede er 
sårbart.  

i) Overvann skal håndteres lokalt innenfor hver enkelt eiendom eller planområde, slik at 
vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik naturtilstanden.  

j) Taknedløp tillates ikke å bli ført til offentlig avløpsnett.  
k) Naturlige flomveier skal bevares, ev. skal det settes av areal for nye flomveier.  
 
 
Tas inn i bestemmelsene – i et punkt om SKRED i kap. 1 – pkt. 1.19 Krav til 
risiko og sårbarhetsanalyse: 
 
a) I alle byggeområder skal det dokumenteres at det ikke er fare for jord- og flomskred, 

snøskred og steinsprang/steinskred før det gis tillatelse til bygging. Dette skal gjøres av 
relevante fagpersoner og i henhold til NVE’s veileder.  

b) Ved all virksomhet i og over skredutsatte områder skal det tas hensyn til risiko for skred.  
c) Nødvendige sikringstiltak mot skred skal være gjennomført før utbygging av området.  
 
 

Nytt punkt i retningslinjene – C. Retningslinjer for håndtering av flom og 
overvann i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner: 

a) Bruke hensynssoner for alle dreneringsveier (elver/bekker/flombekker/flomveier) og for 
tiltak, som sedimentasjons- og/eller fordrøyningsområder.  



b) Blå-grønne åpne overvannsløsninger skal tilstrebes å planlegges som bruks- og 
opplevelses elementer i utearealer, til rekreasjon, lek/idrett, gang/sykkelvei, osv.  

c) Sammenhengende blå-grønne strukturer skal tilstrebes å bevares og legges til rette for 
utvikling av gode og attraktive bomiljøer, sikre vann- og flomveier, fordrøyningsområder 
og biologisk mangfold.  

d) Nye byggeområder og større ombygginger/rehabiliteringer bør tilstrebe mest mulig 
permeable overflater og skal ha minst 30 % grønne permeable flater som er egnet til 
infiltrasjon og fordrøyning. For alt takareal skal blå/grønne løsninger vurderes og 
utredes. For takflater over 500 m² skal det anlegges enten blått eller grønt tak.  

e) Ved flom- og overvannshåndtering skal IVF-kurve for Gjøvik benyttes.  
f) Følgende generelle prinsipper skal følges for flom- og overvannsplaner:  

 Prioritere åpne løsninger for flom- og overvannshåndtering. Lukkede rør bør helst 
bare benyttes der en må krysse veier med stikkrenner ol.  

 Flomberegninger og dimensjoneringsberegninger for størrelser på grøfter og 
stikkrenner/-små bruer gjøres i hht nyeste veileder fra NVE, og med klimapåslag i hht 
nyeste klimaprofil for Oppland.  

 En må se på hele nedbørfeltet til reguleringsplanen; oppstrøms (ev. inkludert 
tilgrensende boligområder), i utbyggingsområdet og nedstrøms. En må ha kontroll på 
dreneringsveier, erosjonsfare, sediment håndtering, frostproblem og flomvannføring.  

 Potensielle sårbare områder skal kartlegges.  
 Ukontrollerte utslipp til terreng tillates ikke.  
 Det må settes av nok plass til drenering og dreneringstiltak.  
 Trygge flomveier må utredes, spesielt mht utfordringer med frost; som kjøving og 

igjenfrosne stikkrenner.  
 Det må utarbeides en plan for hvordan en håndterer en eventuell flomsituasjon i 

utbyggingsperioden.  
 Det må utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan for å sikre at dreneringsveiene og -

tiltakene fungerer tilfredsstillende. Planen må bl.a. inneholde ansvarliggjøring og 
beskrivelse av rutinemessig ettersyn, samt når det er behov for vedlikehold, f.eks. 
rensk, tining ol. 


