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NVES BISTAND TIL FLOM- OG SKREDSIKRING



Bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

Evaluering,
Erstatning, 
Gjenoppbygging

Naturfare



NVEs bistand til sikringstiltak

Hovedformålet med ordningen er å hjelpe kommuner faglig og økonomisk 

med å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur mot flom- og 

skredskader.

1. NVE tar oppgaven som ansvarlig planlegger og utfører 

2. Kommunen får tilskudd og er ansvarlig planlegger og utfører 

→ I begge tilfeller er kommunen tiltakshaver

→ Bistanden kan unntaksvis gis direkte til private

→ Ikke rettighetsbasert



NVE kan gi bistand til:

Planlegging og gjennomføring av permanente, 

fysiske tiltak for å øke sikkerheten for eksisterende

bebyggelse og andre verdier mot naturskapt flom-

og skredfare

Krise- og hastetiltak for å avverge eller dempe 

skader under og like etter skadeflommer

Flytting/kondemnering av fareutsatte bygninger når 

dette gir vesentlig høyere nytte/kost enn sikring



NVE gir i utgangspunktet ikke bistand til:

Sikringstiltak som skal tilrettelegge arealer for ny utbygging. 

Dette er kommunens/ utbyggers ansvar

Forbedring av kommunaltekniske anlegg (avløpsanlegg, 

overvannsanlegg, kulverter o.l.)

Tiltak som dekkes av naturskadeerstatninger 

Tiltak som kan gis som pålegg etter vannressursloven eller andre 

lover

Sikring av veg, jernbane og annen infrastruktur som statlige 

myndigheter/selskaper har ansvar for



Flom og skred
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Flomsikring Trysil

Flom 1995                                                                                       Flom 2014



Flom i Trysil 2014 - flomsikring

file://nve/fil/nve/APO/NVE-skolen/INTRODAGENE/1 Presentasjoner/2014-05-26 Trysil_kort_med_intervju.mp4


Flom- / erosjonssikring, 

Odda
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Flomsikring, Kvam



Foto: NVE Grete Hedemann Aalstad 22.03.2017



Kvikkleireskred
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Foto: NVE



Sikringstiltak mot kvikkleireskred

Vigda, Skaun kommune

http://www.ngi.no/no/Fagomrader/Jord-og-fjellskred/Film---Kvikkleireskredet-i-Rissa---1978/
http://www.ngi.no/no/Fagomrader/Jord-og-fjellskred/Film---Kvikkleireskredet-i-Rissa---1978/
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Finansiering - krav om distriktsandel

Normalt 20 % av kostnadene. Kommunen må garantere for andelen, kan kreve 

den inn hos de som har nytte av tiltaket 

NVE kan bestemme at distriktsandelen skal være høyere:

Når tiltaket også vil legge til rette for ny utbygging

Når kommunen har tillatt utbygging på tross av kunnskap om farene

Når sikringstiltaket omfatter arbeider som skal dekkes av kommunen eller andre, f.eks. 
kommunaltekniske tiltak

NVE (og OED) kan bestemme at distriktsandelen skal være lavere

Når tiltaket tilgodeser allmenne interesser

Ved gjennomføring av krisetiltak (0) og hastetiltak (10%)



Utfordringer?



Prioriteringskriterier

Nytte-kost - størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold 

til de totale kostnadene ved tiltaket. 

Risiko – Sannsynlighet (faregrad) x Konsekvens (skade 

på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse)



Identifisering av sikringsbehov

Systematisk kartlegging av fare og risiko

Hendelser

Innspill fra kommuner m.v.
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Strategi flom og skred  2018 – 2021
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Takk for oppmerksomheten!

hbe@nve.no


