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Forord 

Ved en storflom i Glomma vil mye av Fetsund sentrum bli oversvømt. Fet kommune (nå Lillestrøm 

kommune) har derfor søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om bistand til flomsikring av 

Fetsund sentrum, som er en strekning på ca. 1500 meter. Det er flere kjente utfordringer knyttet til en 

etablering av flomsikring mot Glomma her: fredet areal tilhørende Fetsund lenser, Kongsvingerbanen, 

grunnforhold med store forekomster av leire/kvikkleire, Holsevja og knapphet på areal ut mot elva. For å 

avklare om det er mulig å etablere en helhetlig flomsikring av Fetsund sentrum innenfor kriteriene for 

NVEs bistandsordning, er det gjennomført en mulighetsstudie.  

Studien er utført av Multiconsult gjennom deres rammeavtale med NVE. Arbeidet er basert på 

eksisterende informasjon/rapporter, befaringer og møter med Fetsund lenser, Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus (nå Fylkesmannen i Oslo og Viken), Akershus fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) og 

Bane NOR. Fet kommune har vært en viktig og positiv kilde til historisk informasjon, kartdata og 

kommunale planer. 

Denne rapporten bygger på et innledende drøftingsnotat, hvor flere ulike alternativ for flomsikring ble 

vurdert. Det alternativet Multiconsult og NVE fant best egnet, er beskrevet nærmere her. Løsningen 

består av flomvoller, tetningsvegger og en flomsluse ved Holsevja. Tiltaket vil sikre sentrum mot en 200-

års flom og samtidig muliggjøre etablering av en sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelse på 

strekningen. Kostnadene for sikringstiltaket er grovt estimert til 103,5 millioner kroner. Basert på 

prissatte konsekvenser er det beregnet en nytte/kost-faktor på 0,8 for tiltaket. 

Med dagens kunnskapsgrunnlag viser mulighetsstudien at det er teknisk mulig å etablere en helhetlig 

flomsikring i Fetsund. Kostnadene er imidlertid relativt store og nytte/kost-faktoren lav. Lillestrøm 

kommune må nå gjøre sin egen vurdering av den skisserte løsningen og avgjøre om de ønsker å gå videre 

med prosjektet. 

 

Oslo, juni 2020 

 

Anne Britt Leifseth 

 

direktør 
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RAPPORT  
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EMNE Sluttrapport TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER NVE OPPDRAGSLEDER Anne-Jori Løhre 
KONTAKTPERSON Grete Hedemann Aalstad UTARBEIDET AV Alle disipliner 

  ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 

 

SAMMENDRAG 

Multiconsult har utført et mulighetsstudie av teknisk løsning for flomsikring av Fetsund sentrum. Hensikten 
med prosjektet er å gi NVE beslutningsgrunnlag for hvor vidt man skal gå videre med prosjektet. 

Det har i første fase vært utført et skrivebordsstudie av premisser for teknisk konsept samt at det er utført 
en hydraulisk modellering av flomsituasjonen. Det er primært sett på en 200-års flomsituasjon i Glomma, 
og hendelser der dette kan sammenfalle med en regnhendelse i lokalfeltene. Basert på dette er det sett på 
ulike alternativer for teknisk løsning samt hvilke alternativer for flomsikringstiltak som er teknisk mulig for 
Fetsund sentrum. En rekke alternativer har blitt drøftet, og deretter er to helhetlige forslag vurdert mer 
utførlig. Disse to helhetlige forslagene har videre blitt konsekvens-, kostnads- og nyttevurdert. Dette er 
presentert i et eget drøftingsnotat. 

Basert på drøftingsnotatet har Multiconsult og NVE kommet frem til ett anbefalt helhetlig tiltak for 
flomsikring av Fetsund sentrum. Denne rapporten omhandler dette tiltaket.  

Tiltaket som foreslås er en kombinert flomvoll og gang- og sykkelvei som går fra Fetsund jernbanestasjon, 
langs nordvestsiden av jernbanen, forbi jernbanekulverten i sentrum, og mot Glomma i retning Fetsund 
Brygge. Ved kulverten kan tiltaket knyttes sammen med eksisterende gang- og sykkelveiforbindelser 
gjennom stasjonsparken og sentrum for øvrig. Flomvollen fortsetter videre i retning Fetsund Brygge nord 
for jernbanen ved å delvis fylle ut i Glomma forbi Fetsund Brygge. Ved Rosenberg Park heves eksisterende 
tetningsvegger og nye tetningsvegger etableres foran grunnmurene som i dag er for lave. Fra Rosenberg 
Park mot Holsevja foreslås en flomvoll med gangvei på toppen som ender i en flomsluse ved 
evjemunningen. Fra flomslusen og nordover fortsettes tiltaket som flomvoll og avsluttes mot flomsikkert 
terreng i nord. 

Denne løsningen vil gi en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse fra sentrum til Holsevja, og 
sluseporten kan bli en form for attraksjon ved endepunktet.  

Tiltaket er grovt kostnadsestimert til 103,5 MNOK. Tiltaket er beregnet å ha N/K- verdi < 1 basert på 
prissatte konsekvenser. 

Anbefalinger for videre arbeid er å presentere tiltaket for lokale planmyndigheter og berørte parter, før 
man beslutter om man går videre med planarbeidet. Det bør videre utføres nærmere undersøkelser 
(grunnundersøkelser, akvatiske- og terrestriske undersøkelser), og vurdere dimensjoneringskriteriet for 
håndtering av nedbør for lokalfeltet (20-årsflom) nærmere. 
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1 Introduksjon og avgrensning 
Multiconsult har utført et mulighetsstudie for teknisk løsning for flomsikring av Fetsund sentrum. 
Hensikten med prosjektet er å gi NVE beslutningsgrunnlag for hvor vidt man skal gå videre med 
prosjektet. 

Det har i første fase vært utført et skrivebordsstudie av premisser for teknisk konsept (10211951-
TVF-NOT-001), og en hydraulisk modellering av flomsituasjonen. Det er primært sett på en 200-års 
flomsituasjon i Glomma og hendelser der dette kan sammenfalle med en regnhendelse i 
lokalfeltene. Basert på dette er det sett på ulike alternativer for teknisk løsning, og videre hvilke 
alternativer for flomsikringstiltak som er teknisk mulig for Fetsund sentrum. En rekke alternativer 
har blitt grovt vurdert, men det er to helhetlige forslag som har blitt vurdert mer utførlig. Disse har 
blitt konsekvens, kostnads- og nyttevurdert. Dette er presentert i et drøftingsnotat (10211951-TVF-
NOT-002).  

Basert på drøftingsnotatet har Multiconsult og NVE kommet frem til ett foreslått helhetlig tiltak for 
Fetsund sentrum. Tiltaket er presentert i denne sluttrapporten. Multiconsult presenterer også 
anbefalinger for videre arbeid.   

Prosjektet er avgrenset i sør til Fetveien og strekker seg forbi Holsevja i nord, en strekning på ca. 
1,5 km, slik det framgår av figur 1. I dette studiet er strekningen delt inn i tre parseller. Parsell 1 er 
ca. 600 m lang, parsell 2 ca. 300 meter lang og parsell 3 ca. 400 meter lang.  

 
Figur 1 Aktuelt planområde oppdelt i parseller (Multiconsult) 

Parsell 1 

Parsell 2 

Parsell 3 

Fetsund stasjon 

Jernbanekulvert 

Coop 

Fetveien 

Fetsund brygge 

Rosenberg Park 

Holsevja 

Jernbanebro 
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Det er en rekke premisser langs strekningen som må tas hensyn til i mulighetsstudiet for flomsikring 
ved en 200-årsflom, og hendelser der dette kan sammenfalle med en regnhendelse i lokalfeltene. 
De største utfordringene er arealknapphet, jernbanefylling- og kulvert, kulturminner, nybygg med 
lavt flomvern, håndtering av overvann i sentrum og Holsevja, og inngrep i dyrkamark og evjer med 
terrestrisk og akvatisk verdi.  

Premissene krever ulike tekniske løsninger. Det har dermed vært hensiktsmessig å dele strekningen 
inn i tre parseller basert på en hovedløsning for hver strekning.  

• Parsell 1 går fra berg i dagen under Fetveien i sør til og med jernbanefyllinga fram til 
jernbanebrua 

• Parsell 2 går fra jernbanebrua til og med Rosenberg Park  
• Parsell 3 strekker seg fra Rosenberg Park til berg i dagen nord for Holsevja  

Det er utført hydraulisk modellering av strekningen av Glomma som går forbi prosjektområdet. Den 
hydrauliske modellen er basert på NVEs MIKE 11-modell av strekningen. Grensebetingelser og 
batymetri er hentet fra denne modellen for å lage en 2D-modell i modelleringsprogrammet HEC-
RAS, som bedre beskriver vannets strømning i flere retninger. Sikringshøyden (flomvannstand + 
fribord på 0,3 m) er ved hydraulisk modellering for en 200-årsflom beregnet til å være kote +106,89 
i oppstrøms ende av analyseområdet og kote +106,68 i nedstrøms ende. Kote +107,0 benyttes 
imidlertid videre som en avrundet høyde langs hele strekningen.  

Foreslått tiltak er en kombinert flomvoll og gang- og sykkelvei som går fra Fetsund jernbanestasjon, 
nordvest for jernbanen, forbi jernbanekulverten i sentrum, og i retning Fetsund Brygge. Ved 
jernbanekulverten kan tiltaket knyttes sammen med eksisterende gang- og sykkelveiforbindelser 
gjennom stasjonsparken og sentrum forøvrig.  

Flomvollen fortsetter videre i retning Fetsund Brygge nord for jernbanen ved å fylle ut i Glomma 
forbi Fetsund Brygge. Ved Rosenberg Park heves eksisterende tetningsvegger og nye tetningsvegger 
etableres foran grunnmurene som i dag er for lave. Fra Rosenberg Park mot Holsevja foreslås en 
flomvoll med gangvei på toppen som ender i en flomsluse ved evjemunningen. Fra flomslusen og 
nordover fortsettes tiltaket som flomvoll og avsluttes mot terrenghøyde. 

Det er utarbeidet en modell som viser utstrekningen og type tiltak for de tre parsellene. 
Modellen kan åpnes i nettleser med følgende lenke: https://arcg.is/1WTrOC1 

Denne løsningen vil gi en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse fra sentrum til Holsevja, og 
sluseporten kan bli en form for attraksjon ved endepunktet.  

I forbindelse med det foreslåtte tiltaket har Multiconsult også vurdert VA-tiltakene som må på plass 
for overvannshåndtering i Fetsund sentrum i en flomsituasjon. Det er kun de tiltakene som er 
vurdert å være nødvendig som følge av at det etableres en flomsikring mot Glomma som er tatt 
med. Det er ikke lagt opp til en generell oppdimensjonering av eksisterende overvannsnett. 
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2 Grunnlag og forutsetninger 

2.1 Grunnlag 
• Dimensjonerende flomverdier for Glomma (NVE, 2016)  
• NVEs NKA-verktøy v.13.2 (NVE, 2019) 
• NVEs Mike 11-modell for Glomma  
• Bryggekonstruksjon og plassering på Stasjonsstranda i Fetsund - Forprosjekt 

(Landskapsfabrikken, 2014) 
• Fet kommune: Overordnet VA-plan (Cowi, 2015) 
• Hovedplan VA 2019-2022 (Fet kommune, 2019) og tilhørende kart  
• Befaringsrapport Flomvollen Fetsund Brygge (Fet kommune, 2012) med tilhørende snitt og 

beskrivelse flomvoll ved Rosenberg Park og Fetsund Brygge  
• Flomsikring av Fetsund sentrum. Vurdering av anleggelse av flomsluse ved Holsevja 

(Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2010) 
• Sluseport ved Holsevja, Fet kommune (Norconsult, 2010) - grovt prisoverslag med 

tilhørende skisse av sluseport ved Holsevja 
• Geotekniske vurderinger ifb. planlagt oppføring av næringsbygg (Øvre Romerike 

Prosjektering, 2018) 
• Innmålinger av høyder eksisterende flomverk ved Fetsund brygge og Rosenberg park (Fet 

kommune, 2019) 
• FKB-data som sosi-format (Fet kommune, 2019) 
• Kartgrunnlag punktskyscan NDH FET 5 pkt. 2016 (Kartverket, 2019) 
• Dybdekart Øyeren (Kartverket, 2019) 

2.1.1 Kartgrunnlag og terrengmodell 
Kartgrunnlaget som har blitt brukt som grunnlagskart i prosjektet er FKB data, mottatt i SOSI-
format i UTM 32. Terrenggrunnlaget som er benyttet i terrengmodell er hentet fra hoydata.no som 
punktskyscan, NDH FET 5 pkt. 2016. Euref89 UTM 32, NN2000.  

2.1.2 Grunnundersøkelser 
For dette studiet er det forutsatt at det ikke skal utføres geotekniske grunnundersøkelser. Vi har 
foretatt arkivsøk over kjente, utførte geotekniske grunnundersøkelser i det aktuelle området i eget 
arkiv og innhentet ytterligere materiale/dokumentasjon fra NVE og Fet kommune. 

2.1.3 Geotekniske forhold 
Grunnforholdene er generelt relativt godt dokumentert for ulike formål gjennom tidligere utførte 
grunnundersøkelser innenfor det aktuelle planområdet. Følgende deler av området er imidlertid 
mangelfullt dokumentert med henhold til type løsmasser og lagdeling: 

1. Oppbygging av fylling for jernbanetraséen med plattformområdet på stasjonen, ref Figur 1, 
Parsell 1. 

2. Området ved utløpet av Holsevja, ref. Figur 1, Parsell 3.  
Dybdekart er sjekket ut, men dette er relativt lite detaljert. Vanndybden er også forsøkt 
estimert ut fra befaring på land og med båt. Det er ikke funnet andre gode kilder som 
beskriver grunnforholdene og dybdeforholdene ved utløpet av Holsevja.  
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2.1.4 VA 
Det mangler kartgrunnlag for private VA-ledninger i området. Det vil bli behov for noe omlegging av 
eksisterende VA-ledninger. Vurdering av eventuelle omlegginger er ikke inkludert i dette studiet. 

Det er mangler i høydegrunnlag i VA-kart. For å avklare nivå på nye overvannsledninger og 
nødvendig løftehøyde for pumper er det behov for innmålinger. 

Det er brukt IVF-verdier (nedbørintensiteter) for Vestli nedbørstasjon (Norsk Klimaservicesenter, 
2019). Nærmeste nedbørstasjon (Kjeller) har ikke oppdaterte målinger. Situasjonen er diskutert 
med Norsk Klimaservicesenter som har anbefalt å sammenligne data fra Vestli og Kjeller med 
automatisk genererte verdier for Fetsund. Intensiteter og årsnedbør er relativt like for disse 
stasjonene. Det er i dimensjoneringen valgt å bruke data fra Vestli da denne har noe høyere 
intensiteter og har oppdaterte målinger.   

 Forutsetninger for arbeidet og beregninger 
Det er lagt til grunn en 200-års flomvannstand i Glomma + en fribordshøyde på 0,3 m. 
Sikringshøyden (flomvannstand + fribord på 0,3 m) er ved hydraulisk modellering beregnet til å 
være kote +106,89 i oppstrøms ende av analyseområdet og kote +106,68 i nedstrøms ende. Kote 
+107,0 benyttes imidlertid som en avrundet høyde langs hele strekningen.  

For overvannshåndtering dimensjoneres trykkledningene og pumpestasjonen for minimum 20-års 
flom. Dette er nærmere begrunnet i kapittel for dimensjonering av VA-anlegg. 

I beregningene for Fetsund sentrum er det korttidsnedbør som er dimensjonerende. Klimapåslaget 
for korttidsnedbør i Fetsund sentrum settes til 40 %. I flomberegningene for Holsevja er 
flomfrekvensanalysen benyttet, og et klimapåslag på 20 % er lagt på de beregnede flomstørrelsene. 
Valg av klimafaktor for Holsevja er nærmere beskrevet i notat for flomberegning i vedlegg 3. For 
hovedløpet til Glomma er det valgt en klimafaktor på 0%. Dette kommer av at flommene i Glomma 
er preget av snøsmelting og det er beregnet at snøsesongen vil bli kortere, opptre tidligere på året 
og bli mindre mot 2100 (Norsk Klimaservicesenter, 2017). 

Det er sett på sannsynlighet for sammenfall mellom flomhendelser i Glomma og i lokalfeltene, og 
det har blitt konkludert med at dette er svært lite sannsynlig. Dette er basert på informasjon fra 
historiske flomhendelser, da vannmerker i små nedbørfelt i nærheten av Glomma ikke ser ut til å 
være påvirket under flomhendelser i Glomma. Responstiden på nedbørfeltet til Glomma er 
betydelig lengere enn for mindre nedbørfelt og flommene i Glomma er i større grad preget av 
snøsmelting enn mindre felt. 

 Stedsbeskrivelse - Landskapets hovedkarakter 
 

 
Bilde 1 Glomma sett nordover fra Rosenberg Park (Multiconsult) 

Multiconsult har vært på to befaringer, én i forbindelse med innhenting av grunnlag (mai 2019) og 
én i forbindelse med vurdering av mulige tekniske løsninger (september 2019). 
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Tiltaksområdet i mulighetsstudiet berører et landskap som ifølge NiN (Natur i Norge, 2019) består 
av ‘Grunne daler i ås- og fjellandskap under skoggrensen med tett bebyggelse og 
jordbruksdominans’. 

Landskapstypen i området omfatter grunne dalformasjoner med skogkledde åssider, med 
dominerende vassdrag med evjer og våtmarker. De skogkledde åssidene har innslag av dyrkamark 
og tett bebyggelse. 

Influensområdets utbredelse innenfor landskapsområdet er ca. 1 kilometer langt og det er lokale 
landskapsvariasjoner. Det er observert variasjoner fra by- og tettbebygd strøk til mer spredt 
bebyggelse og dominerende landskapsformer.  

2.3.1 Parsell 1 

 
Bilde 2 Stasjonsparken sett sørover fra enden av historiske jernbanespor (Multiconsult)   

Sentrumsområdet i parsell 1 består hovedsakelig av tett bebyggelse og næring. Kongsvingerbanen 
ligger som en barriere mellom sentrum (vest) og Glomma (øst). På østsiden av jernbanen ligger 
fredningsområdet Fetsund Lenser, som i dag er en del av en park for rekreasjon og opphold, kalt 
Stasjonsparken. Denne parken har stor fredningsverdi og rekreasjonsverdi. Parken heller slakt mot 
elva og er vegetert med gressplen og store bjørketrær. Trærne i parken har betydelig 
rekreasjonsverdi, men er ikke en del av fredningsverdien i området. Gjennom parken går det en 
gangvei langs noen gamle jernbanespor. Gangveien og jernbanesporene har stor verdi, men er ikke 
fredet.  
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2.3.2 Parsell 2 

             
Bilde 3 Til venstre eksisterende flomverk langs Fetsund Brygge og til høyre flomverket langs Rosenberg Park (Multiconsult) 

Parsell 2 består hovedsakelig av tett bebyggelse langs Glomma. Bebyggelsen ligger på toppen av en 
skråning, 4-5 meter høyere enn elva. Den nordlige delen av parsellen består av ny blokkbebyggelse 
der skråningen mot elva er bygget som et flomverk. Flomverket består av en voll, stedvis i 
kombinasjon med tetningsvegger, med opparbeidet vegetasjon, gangveg, oppholdsrom og adkomst 
mellom boliger og elva. Flomverket oppleves som en elvepark med høy rekreasjonsverdi.  

 
Bilde 4 Skrånende terreng mellom småhusbebyggelse og Glomma nord for jernbanebrua (Multiconsult) 

Flomverket langs Fetsund Brygge og Rosenberg Park er for lavt i henhold til dagens flomberegning 
for 200-års flom pluss 0,3 m fribord. Fra Fetsund Brygge og sørover mot jernbanebrua er det 
småhusbebyggelse med bratt skrånende terreng, med noe tilfeldig, lav og viltvoksende vegetasjon 
mot Glomma. Her er det ikke tilrettelagt for gangvei og skråningen har ikke stor kvalitet.  
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2.3.3 Parsell 3 

 
Bilde 5 Flomfastmark og flomskogsmark sør for Holsevja til venstre. Holsevja fra Glomma til høyre (Multiconsult) 

Nordover forbi Rosenberg Park forandrer landskapet seg fra tett bebyggelse, med delvis 
opparbeidet park, til dyrkamark med kantvegetasjon. Dette området fremstår som mer urørt tross 
kultiveringen på markene. Holsevja har en svært høy biologisk verdi på grunn av naturtypene 
flomfastmark og flomskogsmark.  
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3 Tiltak 
Dette kapittelet beskriver det foreslåtte tiltaket; både overordnet sett og detaljert for hver parsell.  

I tillegg vil tiltaket beskrives med hensyn på overvannshåndtering, byggefase og restaurering etter 
bygging. Tiltaket blir konsekvensvurdert og kost- og nyttevurdert i de etterfølgende kapitlene.  

 

 

 
Figur 2 Illustrasjon av prosjektområdet der tiltaket er vist i grønt innenfor den røde markeringen (Multiconsult) 

  
Figur 3 Illustrasjon av parsell 1 med flomvoll på vestsiden av jernbanen (Multiconsult) 
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Figur 4 Illustrasjon av parsell 2 med flomvoll og tetningsvegg (Multiconsult) 

 
Figur 5 Illustrasjon av parsell 3 med flomvoll og flomsluse. Gangvei føres frem til Holsevja (Multiconsult) 
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Tabell 1 Helhetlig forslag 

 Parsell Tiltak  

Parsell 1 Flomvoll legges inntil nordvestsiden av jernbanefyllingen fra nordenden av stasjonsplattformen 
og mot jernbanekulverten. Videre nord for kulverten og fram til Gamle Fetveien legges gang- og 
sykkelvei på toppen av vollen på kote +107,0 med trapp og rampeforbindelser til 
jernbanekulverten. 

Parsell 2 Flomvoll langs småhusbebyggelse. 

Heving av eksisterende flomvoll langs Fetsund Brygge. 

Ny tetningsvegg og påstøp av eksisterende tetningsvegg langs Rosenberg Park. 

Parsell 3 Gangveien fra Rosenberg Park videreføres fra eksisterende gangvei opp på vollen frem til 
flomslusen ved Holsevja.  

Konstruksjonsløsning Holsevja: Flomsluse. 
 

Overvann Nye overvannsledninger i sentrumsområdet (trykkledning eller selvfallsledning) 
 
Pumpesystem: 
Sentrum og Holsevja.  

 

Foreslått tiltak er en kombinert flomvoll og gang- og sykkelvei som går fra Fetsund jernbanestasjon, 
nordvest for jernbanen, forbi jernbanekulverten i sentrum, og i retning Fetsund Brygge. Ved 
jernbanekulverten kan tiltaket knyttes sammen med eksisterende gang- og sykkelveiforbindelser 
gjennom stasjonsparken og sentrum forøvrig.  

Flomvollen fortsetter videre i retning Fetsund Brygge nord for jernbanen ved å fylle ut i Glomma 
forbi Fetsund Brygge. Ved Rosenberg Park heves eksisterende tetningsvegger og nye tetningsvegger 
etableres foran grunnmurene som i dag er for lave. Fra Rosenberg Park mot Holsevja foreslås en 
flomvoll med gangvei på toppen som ender i en flomsluse ved evjemunningen. Fra flomslusen og 
nordover fortsetter tiltaket som flomvoll og avsluttes mot terrenghøyde. 

I forbindelse med sikringstiltaket mot Glomma er det også sett på overvannshåndtering i Fetsund 
Sentrum under en flomsituasjon. Det er ikke kun overvann fra flomsonen i sentrumsområdet som 
må håndteres, men også overvann fra hele det bakenforliggende nedbørsfeltet. Figur 6 viser 
nedbørsfeltet til utløp ved jernbanekulvert. 
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Figur 6 Nedbørsfelt til jernbanekulvert (Multiconsult) 

En rekke VA-tiltak må på plass for å håndtere overvannet, men i korte trekk er dette nye 
overvannsledninger og to nye pumpesystem.  

• De nye overvannsledningene vil både ha funksjon ved en flomhendelse i Glomma og ved 
regnhendelser i lokalfeltetene uten at det er flom i Glomma  

• Pumpesystemet vil først tre i kraft ved en flomhendelse i Glomma. Når vannstanden i 
Glomma stiger vil ikke gravitasjonssystemet for overvann fungere som normalt og det vil bli 
behov for pumping. Det antas at det vil bli behov for pumping allerede når vannstanden i 
Glomma er rundt kote +104, altså oftere enn ved en 200-årsflom.  

Det er kun inkludert de mest nødvendige tiltakene i vurderingen, og det er ikke inkludert en 
generell oppdimensjonering av eksisterende overvanns-nett. 

Det er utarbeidet en modell som viser utstrekningen og type tiltak for de tre parsellene. 
Modellen kan åpnes i nettleser med følgende lenke: https://arcg.is/1WTrOC1 

Vi henviser til drøftingsnotatet hvor ulike alternativer fra mulighetsstudiet vurderes opp mot 
hverandre.  
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 Parsell 1 

 
Figur 7 Parsell 1, flomvoll vest for jernbanen (Multiconsult) 

Tiltak: Flomvoll nordvest for jernbanen 

Det er en kulvert gjennom jernbanefyllinga mellom Coop-bygget og Faldalsveien og 
sentrumsområdet sikres derfor ved å anlegge en voll på vestsiden av jernbanefyllingen/kulverten. 
Flomvollen etableres fra flomsikker høyde, kote +107,0, fra kortenden av Coop-bygget til 
Faldalsveien hvor terrenget igjen er høyt nok. Tiltaket er vist i plan på figur 7 og i et prinsippsnitt på 
figur 8. Detaljert utforming av skråningshelning, kronebredde og oppbygning må eventuelt sees 
nærmere på i senere faser. Merk at under en flomsituasjon vil flomvann kunne trenge inn gjennom 
kulvert under jernbanen, men flomvannet vil da stoppes av flomvollen på vestsiden av jernbanen.  

 

 
Figur 8 Parsell 1, profil nr. 500, prinsippsnitt for ny flomvoll vest for jernbanen og mulig duk vist i rødt for vanntetting på 
østsiden (Multiconsult) 

Jernbanefylling vurderes i utgangspunktet som tilstrekkelig tett. Risiko for akseptabel vannlekkasje 
gjennom gammel jernbanefylling kan ivaretas ved at det legges ut en tett duk/membran mot 
Glomma langs østre fyllingsskråning (som vist på figur 8). Det vil være et effektivt tiltak med 
begrenset økonomisk konsekvens og som kan plasseres under vekstlaget slik at naturområdets 
karakter ikke vil endres. 

Stabiliteten av jernbanefyllingen og behov for duk/membran må bekreftes i senere faser av 
prosjektet, men gitt det lave vanntrykket under en flomsituasjon og bredden på fyllingen er det lite 
sannsynlig at stabiliteten er et problem.  

Coop 

Fetsund stasjon 

Profil nr. 500 

Mulig duk for vanntetting 
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Støttefyllingen går over i en frittstående flomvoll som bygges i en bue nordvest for 
jernbanekulverten. Gang- og sykkelveien føres fram på toppen av støttefyllinga og flomvollen, på 
kote +107,0, og tilknyttes Faldalsveien og nytt veisystem på parsell 2. Denne veien kan benyttes 
som adkomst for mindre kommunale maskiner for drift og vedlikehold av sonen mellom jernbanen 
og Glomma. Det kan lages bratte avstikkere eller trapper for å føre gang- og sykkelveien ned fra 
vollen og mot fortauet som nå anlegges langs veien i sentrum og ned til kulvertåpningen. Det kan 
også være aktuelt å stramme opp deler av sideskråningene langs parkeringsplassen og langs COOP-
bygget med murer eller lignende. 

      
Bilde 6 Fra enden av plattform og nordover  Bilde 7 Fra østsiden av Coop-bygningen 
(COOP-bygget til venstre i bildet) (Multiconsult)  (COOP-bygget til venstre i bildet) (Multiconsult) 

Parsell 1 strekker seg i utgangspunktet mye lengre sørvestover enn det foreslåtte tiltaket og 
omfatter dermed en lengre strekning, men det er vurdert og konkludert at det ikke er behov for 
tiltak fra COOP-bygget og sørover. Dette baseres på erfaringer med lignende jernbanefyllinger som 
ble bygget i samme tidsperiode og terrengets utforming. Lengden vannet må strømme gjennom 
massene er her lengre og vanngjennomstrømningen vil bremses tilstrekkelig. Eksisterende fyllinger 
og terreng vil trolig ha tilstrekkelig lav permeabilitet og eventuelle lekkasjer av flomvann mot 
Fetsund sentrum vurderes som akseptable.  

 Parsell 2 

 
Figur 9 Parsell 2, flomvoll og tetningsvegger (Multiconsult) 

Fetsund Brygge 

Profil nr. 150 

Profil nr. 300 
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Tiltak: Flomvoll og justeringer av eksisterende sikring langs Rosenberg park. 

Langs parsell 2 foreslås det å etablere en flomvoll sør for Fetsund Brygge, gjennom utfylling i 
Glomma. Gangvei etableres mellom flomvoll og Glomma, og en forhøyning av eksisterende voll 
forbi Fetsund Brygge er vist på figur 9.  
 
 

 
Bilde 8 Bilder fra parsell 2, på strekningen mellom jernbanebrua og Fetsund Brygge (Multiconsult) 

Ny flomvoll er aktuell fra Jernbanebrua og nordover. Det vil være behov for å fylle noe ut i Glomma 
slik det er gjort lenger nord, langs Rosenberg Park. Da blir det plass til gang- og sykkelvei som kan 
tilknyttes eksisterende gang- og sykkelvei i nord, se figur 10. Landskapsmessig vil dette være et godt 
grep som gjør at elvekanten mot Glomma får en helhetlig utforming. Videre nordover, langs 
Rosenberg Park er det mulig å forhøye dagens flomtiltak for å oppnå flomsikker høyde. Detaljert 
utforming av skråningshelning, kronebredde og oppbygning må eventuelt sees nærmere på i senere 
faser. 

 
Figur 10 Parsell 2, profil nr. 150, prinsippsnitt for ny flomvoll med integrert gang- og sykkelvei (Multiconsult) 

Ved Rosenberg Park er bygningenes flomsikringstiltak basert på tidligere flomberegninger på kote 
+106,5. Det foreslås å forhøye eksisterende tetningsvegger i kombinasjon med nye tetningsvegger 
der byggene er benyttet som sikringstiltak. Det forutsettes at tetningsveggens oppbygning er av 
tilstrekkelig kvalitet. Tetningsveggene på marknivå kan støttes av forhøyning av terrenget, og 
vertikale tetningsvegger i friluft kan påstøpes.  

       
Bilde 9 Eksisterende tetningsvegger ved Rosenberg Park (Multiconsult) 

Det er ikke kartlagt kvikkleiresoner i Fetsund sentrum i forbindelse med regional kartlegging (NGI, 
2006). I det aktuelle planområdet ved parsell 2, med utfylling i Glomma, er det ikke utført 
geotekniske grunnundersøkelser. Det foreligger imidlertid både sonderinger og prøvetaking fra 
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jernbanebrua og sørover, samt fra utbygging av Rosenberg park nord i området. Undersøkelsene 
har ikke påvist kvikkleire i disse områdene og stabiliteten ved utfylling i Glomma vurderes som 
tilfredsstillende dokumentert ved beregninger (Løvlien Georåd, 2010) (Løvlien Georåd, 2015). 
 

 Parsell 3 

 
Figur 11 Parsell 3, flomvoll og flomsluse (Multiconsult) 

Tiltak: Flomvoll og flomsluse  

• Flomvoll med gangvei på toppen på innsiden av kantvegetasjon frem til Holsevja  
• Flomsluse og kryssing av Holsevja 
• Flomvoll videre fra Holsevja nordover til flomsikkert terreng i nord 

3.3.1 Flomvoller 
Fra Rosenberg Park og opp mot Holsevja etableres en flomvoll med gangveiforbindelse på toppen, 
tilbaketrukket fra kantvegetasjonen. Gangvei fra Rosenberg Park videreføres nordover og ledes opp 
på flomvollen. Mellom vollene på hver side av Holsevja etableres en flomsluse. Tiltakene er vist på 
figur 11. Vi har i dette mulighetsstudiet valgt å legge vollen på innsiden av kantvegetasjonen slik at 
denne ikke påvirkes. Det er imidlertid flere muligheter for plassering av flomvollen. Dette er vist på 
figur 12. Detaljert utforming av skråningshelning, kronebredde og oppbygning må eventuelt sees 
nærmere på i senere faser. 

Rosenberg Park 

Profil nr. 415 

Profil nr. 130 

Profil nr. 50 

Holsevja 
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Figur 12 Parsell 3, profil nr. 300, prinsippsnitt for flomvoll som bevarer kantvegetasjonen langs Glomma (Multiconsult) 

Flomvollen tilpasses inn mot flomslusen i Holsevja fra begge sider og fortsetter nordover til den 
treffer flomsikkert terreng i nord. Vollen på nordsiden av Holsevja kan eventuelt bygges med slake 
sideskråninger som en terrengheving slik at dyrkingsmuligheten opprettholdes på selve flomvollen 
og trekkes inn fra kantvegetasjonen, gjerne slik at potensiell flomfastmark og flomskogsmark mot 
elva ikke påvirkes.  

• Vollen utformes av stedlige masser, eventuelt med tilførsel av egnet materiale til en 
tettekjerne. 

• Behov for erosjonsikring mot Glomma vurderes hvis vollen erstatter kantvegetasjonen 
langs Glomma. Men dette vurderes per nåværende tidspunkt ikke å være nødvendig 
dersom den legges på dyrka mark. 

Sør for Holsevja er det foreslått omregulering av dyrkamark til idrettsanlegg eller lignende. Det må 
gjøres en nærmere vurdering i samråd med kommunen med hensyn på om vollen skal utformes i 
forhold til omregulering av dette området. Nord for Holsevja må det gjøres en grundigere vurdering 
sammen med berørte parter med hensyn på om flomvollen skal utformes slik at den bevarer 
dyrkamarka, kantvegetasjonen eller begge. Det vil bli viktig å skape gode overganger mellom 
eksisterende terreng, voll og sluse ved Holsevja.  

Flomvollen på tvers av Holsevja vil bli svært høy, opp til ca. 7m over dagens elvebunn midt i evja. 
Det er svært få flomvoller som er bygd så høye. Det er derfor naturlig å utforme denne delen av 
flomsikringen som en vanlig steinfyllingsdam med sentral tettekjerne og støttefylling av 
steinmaterialer. Ved å benytte steinmaterialer (med høyere friksjonsvinkler) vil flomvollen kunne 
bygges brattere og smalere gitt at grunnforholdene under flomvollen gir tilfredsstillende stabilitet. 
Inngrepsstørrelsen vil i så fall reduseres. En slik utførelse stiller strenge krav til soneinndeling. Det 
vil være et behov for et filter, og eventuelt overgangssone, for hindre utvasking fra tettekjernen. 
Tettekjernen må også føres ned til tette masser under flomvollen (eventuelt til spuntvegg). Toppen 
av flomvollen må ha tilstrekkelig bredde for kjøretøy. Overgangen fra flomvoll til lukekonstruksjon 
kan gjøres ved bruk av vangemurer. 

I det aktuelle planområdet ved parsell 3 er det ikke utført geotekniske grunnundersøkelser. 
Geoteknisk sett er det sannsynlig at det vil være tilsvarende forhold som beskrevet for parsell 2, 
men dette må bekreftes gjennom ytterligere undersøkelser. 

Kantvegetasjon
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Bilde 10 Bilde av innløpet til Holsevja (Multiconsult)  

3.3.2 Flomsluse og lukekonstruksjon 
For å hindre at flomvann fra Glomma kommer inn i Holsevja foreslås det å etablere en flomsluse. 
For å etablere en flomsluse over Holsevja må det først etableres en lukekonstruksjon. Denne vil 
ligne på typiske lukedam-konstruksjoner som det finnes mange av i Norge. Det spesielle ved denne 
lukedammen er at den må fundamenteres på løsmasser. Ved fundamentering på løsmasser vil 
bæreevnen til løsmassene og setninger være viktige problemstillinger. Basert på løsmassekart og 
grunnundersøkelser i nærheten, er det rimelig å anta at massene i grunnen øverst består av 
elveavsetninger over leire med stor dybde til berg. Det kan forekomme kvikkleire 
(sprøbruddmateriale) i dybden. Det er videre rimelig å anta at disse leirmassene er 
overkonsoliderte og ikke spesielt sensitive i de dybdene som influeres av en lukekonstruksjon. 
Prøvetaking i andre områder viser at elveavsetningen ofte inneholder innslag av silt/leir som 
reduserer permeabiliteten. Lekkasje/vannsig under flomvollene og lukekonstruksjonen vurderes til 
å være lav.  

Det vil være behov for ytterligere grunnundersøkelser, spesielt i dette området hvor det ikke er 
tilgjengelige undersøkelser, før videre detaljering og dimensjonering av tiltakene kan gjennomføres.  

Vi foreslår at tørr byggegrop etableres gjennom bruk av spuntvegger. Ved å ramme ned 
spuntvegger i et omriss tilsvarende bunnplata på lukedammen vil man kunne holde vannet ute i 
byggeperioden og samtidig etablere en cut-off under lukekonstruksjonen slik at lekkasjen under 
flomvollen ytterligere reduseres. Vannstanden i Holsevja må videre kontrolleres gjennom å skape 
en forbindelse ut til Glomma, enten ved å benytte pumpestasjon, rør eller åpen kanal. Deretter 
etableres lukedammen som en monolittisk betongkonstruksjon hvor spuntveggene utgjør 
forskalinga til bunnplata. Dermed vil setningene bli like under hele konstruksjonen. Videre må 
bunnplaten ha tilstrekkelig vekt og størrelse for å ivareta oppdrift og bæreevnen i underliggende 
løsmasser. Lukene installeres, og til slutt slippes vannet inn over luketerskelen og spuntveggene 
kappes ned. Dersom behovet for cut-off er helt overflødig kan det tenkes at enklere løsninger med 
løsmassefangdammer kan være en billigere løsning. Bruk av fangdammer vil øke inngrepsstørrelsen 
noe.  

En sluseluke er i praksis to hengslede dører som i lukket posisjon står i en begrenset vinkel mot 
hverandre (se figur 13). Luken vil lukkes på utjevnet vanntrykk (likt vanntrykk på hver side) og på 
stigende vannstand i Glomma – i forkant av flom. Dette kan eksempelvis være ved kote +103,0-
104,0, men dette må vurderes nærmere i senere fase. På denne måten vil vanntrykket på flomsiden 
av luka virke positivt på klemkraften i tetningsplanet på luka. Når luka er satt, vil store pumper 
holde vannstanden nede på innsiden – altså i Holsevja. 

Manøvrering av lukene vil kunne skje enten hydraulisk eller manuelt. Hydraulisk kan dette med 
fordel løses ved hjelp av en momentarm ut mot hver lukedør. Hydraulisk sylinder bør være 
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dobbeltvirkende (ha kraft i begge kraftretninger). Hydraulikkaggregat plasseres i lite hus over 
vollkrone – eventuelt på innsiden mot Holsevja. Sylinder legges horisontalt i nisje «bak hver dør». 
Dersom formålstjenlig plasseres hydraulikkaggregat i kombinasjon med pumpe(r)/VA utstyr. Disse 
detaljer er ikke inntegnet i figurer under da dette tilhører detaljprosjektering og valg av pådrag.  

Det er et gummiprofilert tetningsplan mellom hver dør og ved terskel for å holde tett. Opplagring 
kan med fordel gjøres eksentrisk slik at lukebladsåpning skjer med begrenset kraft. Nedre lager vil 
kontinuerlig stå under vann. Det må etableres armerte sidevanger med innstøpte lagre, armert 
terskel og en rustfri glideplate i terskel. Rustfri terskel kan gjerne heves over betongplate for å 
begrense muligheten for at sedimenter sperrer for lukelukking. Ved en forundersøkelse av omfang 
for eventuelle sedimenteringsproblematikk, vil man få bedre avklart behov for avbøtende tiltak. 
Dersom videre undersøkelser avdekker sedimenteringsproblematikk, kan dette til en viss grad 
avbøtes både med geometri på terskel samt permanente spylerør i konstruksjonen. Uansett vil 
periodisk tilsyn være nødvendig. Permanent instrumentering kan også avdekke dette og gi signal til 
driftsinstans. 

Godt armerte sidevanger og bunnterskel samt innstøpte lagre for både port og hydraulikkpådrag er 
nødvendig. Også føringer for revisjonsstengsel må behørig armeres og støpes inn. Konstruksjonen 
vil både som helhet og i sine enkeltdeler ha relativt stramme krav til toleranser, både byggteknisk 
og mekanisk. For styring av luker, vil strøm/ev. hydraulikkrør måtte trekkes i bunnterskel. Det bør 
avklares om luka utelukkende skal kunne styres manuelt på stedet – og/eller sentralt fra 
kommunen. Luka kan med fordel klargjøres for både lokal og fjernstyrt styring med nødvendig 
instrumentering og overvåkning. Det kan også legges opp til en automatisert drift av luka forutsatt 
nødvendige sikkerhetstiltak. Full automatisering forutsetter en driftsfilosofi som er forenlig med 
brukerne av Holsevja. Viktige parametere er vannstand både på innsiden og utsiden av luka. Det 
bemerkes at luka settes på stigende vannstand i Glomma og at man grunnet tregheten i dette 
systemet (flomhendelser mye lengre oppstrøms vil relativt tidlig fanges opp) har tilstrekkelig tid til å 
lukke luka. Videre detaljer rundt styringen av luka må sees nærmere på i en eventuelle senere fase. 
Instrumentering for å avdekke eventuell sedimentering er også mulig. Et slikt signal vil kunne 
initiere tilsyn og renskeprosedyre av driftspersonell. 

Driftsmønsteret for denne flomslusa vil måtte optimaliseres i senere faser av prosjektet. Det kan for 
eksempel legges opp til at flomslusa lukkes basert på en gitt vannstand i Glomma. Dette vil igjen 
tilsvare flom med et gitt gjentaksintervall. Hvilken vannstand som flomslusa stenges på kan 
avhenge av begynnende skadeflom og videre hvilket nivå man oppnår en optimal fordrøyning i 
Holsevja slik at pumpestørrelser kan reduseres til et optimalt nivå.  

Luka inn til Holsevja kan ha øvre tillatte vannstand i evja som signal for lukking. Måling av 
vannstand bør utføres på begge sider av lukekonstruksjonen. Signalet kan gå til driftspersonell som 
i sin tur initierer lukking (semi-automatisk) basert på overvåking, enten ved kamera eller 
tilstedeværelse. Åpning av luka kan kun skje ved tilnærmet utliknet vanntrykk på hver side av luka. 
Dette kan eksempelvis være ved kote +104,0. Optimalisering av vannstand for lukking av slusen må 
foretas i et eventuelt forprosjekt. Dersom vannstanden skulle bli høyere i Holsevja enn i Glomma på 
grunn av flomhendelse i lokalfeltet må luka åpnes for å redusere vannstand i Holsevja.  

Det bemerkes at konstruksjonen må ha relativt kort arm for mobilkran ved montasje (evt. 
demontasje) da hver port vil ha en betydelig vekt. Installasjon og montasje vil i byggefase skje fra 
begge sider av Holsevja – men ikke nødvendigvis mobilkrantilgangen. Relativt enkel 
mobilkrantilgang vil også kunne være en fordel for bjelkestengsel og eventuelle andre 
komponenter som settes opp i direkte kombinasjon med sluseport (for eksempel pumper). Det bør 
tilrettelegges for permanent kranoppstillingsplass fra enten sør- eller nordsiden av sluseporten med 
tanke på bjelkestengsel og vedlikehold av slusa. 

Bevegelige deler, eventuelt aggregat må i den grad det er mulig låses eller avskjermes for 
«publikum». Det må settes opp gjerde på begge sider av sluseluke for sikker tilgang. Skilt med 
opplysning om innretningens formål vurderes fornuftig. 
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Figur 13 Prinsipiell sluseluke med vanger B x H = 4,0 x 7,5(Lukket og sett fra «Glomma-siden» av Holsevja.) (Multiconsult) 

 

 
Figur 14 Vertikalsnitt av lukeprinsipp (Multiconsult) 

 

 
Figur 15 Plansnitt av prinsipiell sluseluke (Multiconsult) 
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Figur 16 Prinsippskisse terskel (Multiconsult) 

 Overvann 
Dersom overvann som samler seg på luftsiden av flomvollen kan pumpesystemer benyttes for å 
pumpe overvann over vollen og ut i elva. Pumpesystemer er kostbare og energikrevende, og det er 
derfor viktig å gjøre tiltak for å minimere mengden vann som må pumpes. 

Det må gjøres tiltak på VA-nettet for å sikre følgende: 

1. Overvann fra høyereliggende deler av planområdet bør samles og ledes i tett ledning til 
elva. Dette blir et trykksystem uten behov for pumping. 

2. Overvann fra sentrumsområdet må ved normalsituasjon ledes med selvfall ut til elva, mens 
ved flom må vannet pumpes ut til elva. Alle eksisterende og nye utløpsledninger må sikres 
med tilbakeslagsventiler for å hindre et elvevann strømmer inn bak vollen via 
overvannsnettet 

3. Vannivå i Holsevja må ved flomsituasjon holdes på akseptabelt nivå ved pumping av vann 
ut over flomslusen. 

 

De foreslåtte tiltakene under må på plass for å sikre Fetsund sentrum mot flom i de lokale 
nedbørsfeltene når det er flom i Glomma. I sentrumsområdet vil ikke overvannsystemet fungere 
som det skal når vannstand i Glomma passerer ca. kote +104,0. Kote +104 samsvarer med en flom 
med 20-års gjentaksintervall i Glomma. Hvis det samtidig er intens nedbør i Fetsund vil det mest 
trolig bli behov for pumping.  

3.4.1 Avskjære overvann fra høyereliggende deler 
Ny vei i Fetsund sentrum er allerede planlagt med et overvannssystem der overvann fra over kote 
+113,0 ledes i trykksystem til jernbanekulvert. VA- og veitegninger utarbeidet av Multiconsult i 
dette prosjektet er hentet inn. Prosjektert trykkledning fra veiprosjektet er tegnet inn fra punkt c til 
punkt b i figur 17. 

Det er gjort en analyse av flomveier i terrenget og funnet egnede steder til å samle opp overvann 
og etablere trykksystem for å redusere tilrenningen til sentrumsområdet. Fra ny vei og sørover mot 
Garderbakken foreslås det en avskjærende grøft. Det etableres en tett trykkledning fra kote +118,0 
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og (fra punkt d til punkt b i figur 17) ut til Glomma. I tillegg foreslås det en overvannsledning i 
Garderbakken som fører vann inn i dette trykksystemet.  

I sørlige del av området foreslås det en avskjærende grøft langs Gamle Fet vei og fra Haugebakken 
og ned til Gamle Fet vei. Det etableres et inntak ved kote +112,0 (punkt e i figur 17) og en 
trykkledning ut til Glomma. 

De avskjærende grøftene skal ta imot overvann fra høyereliggende områder i nedbørsfeltet og sikre 
at dette vannet ledes i trykksystem til elva og dermed ikke må pumpes. Med disse tiltakene blir 
nedbørsfeltet som drenerer til sentrumsområdet redusert fra ca. 45 ha til 16 ha. 

 
Figur 17 Foreslåtte tiltak på VA-nett (Multiconsult) 

Fet Kommunes hovedplan for VA har tatt hensyn til at det kan komme en flomvoll og at det i den 
forbindelse vil bli behov for tiltak i de områdene det nå er foreslått tiltak. 

3.4.2 Overvann fra sentrumsområdet 
Overvann fra sentrumsområdet foreslås samlet til et felles utløp til Glomma nedenfor 
jernbanekulvert (punkt b i figur 17). Det må etableres noen nye overvannsledninger i 
sentrumsområdet, men der det er mulig beholdes de eksisterende. I normalsituasjon vil overvann 
gå i selvfallssystem ut i Glomma. Systemet må etableres med elektronisk styrte ventiler som gjør at 
overvann ved flomsituasjon ledes til pumpestasjon (punkt b i figur 17). Alt overvann fra områdene 
mellom flomvoll og avskjærende grøfter må i flomsituasjon pumpes ut i Glomma. Eksisterende 
selvfallsledning gjennom kulvert må oppdimensjoneres, og det må legges en ny trykkledning i 
samme trasé. Løsning må koordineres mot bl.a. Bane NOR i senere fase. 
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Det er vurdert å etablere et fordrøyningsmagasin ved kulverten for å redusere nødvendig kapasitet 
på pumpestasjonen. Det er valgt å ikke gå videre med dette da dette må være svært stort for å 
vesentlig redusere nødvendig pumpekapasitet. (For å redusere pumpekapasitet til 1500 l/s må 
fordrøyningsmagasin være 1000 m3). Usikkerheter rundt byggbarhet av et så stort 
fordrøyningsmagasin gjør at det heller er valgt å ha full kapasitet på pumpestasjonen. I en senere 
fase kan det vurderes muligheter for å etablere en mer åpen overvannshåndtering i feltet og 
eventuelt utnytte grøntområdet ved kulverten til fordrøyning. Dette kan bidra til at 
pumpekapasiteten kan reduseres noe. 

3.4.3 Holsevja 
I områdene langs Holsevja vil flomslusen sørge for å holde vannivået nede. Langs Holsevja er det en 
del bebyggelse som ligger rundt kote +104,5 – 105,0. Slusen må stenges før det oppstår skader på 
bebyggelse og det foreslås at slusen stenges ved vannstand omkring kote +103,0-104,0, for å ha en 
sikkerhetsmargin og for å kunne utnytte denne høydeforskjellen til fordrøyning. Disse hendelsene 
vil inntreffe oftere enn 200-års gjentaksintervall.  
 
Når flomslusen lukkes vil vannivå i Holsevja over tid stige på grunn av tilrenning fra bekker, i tillegg 
til overvann. Det må etableres en pumpestasjon for å holde vannivået innenfor flomslusa på 
akseptabelt nivå i forhold til bebyggelsen i området. Holsevja vil fungere som et 
fordrøyningsmagasin for pumpestasjonen. Det vil ikke være behov for ytterligere tiltak på 
overvannsnettet i området. Når vannivået i Holsevja stiger er det også sannsynlig at det vil 
forekomme stor innlekking til spillvannsledninger i området. Tiltak og kostnader for dette er ikke 
medtatt da det er en situasjon som også opptrer i dag, uavhengig av flomsikringstiltak. 

3.4.4 Andre tiltak på VA-nett 
Spillvannsledningen havner i området mellom eksisterende pumpestasjon og kum 24019 under ny 
flomvoll, se figur 18. Dette betyr at ledningen vil bli mye vanskeligere å grave opp i fremtiden. Det 
foreslås derfor at ledningen i denne traseen legges i varerør under flomvoll for å muliggjøre 
fremtidig vedlikehold eller utbytting. 

 
Figur 18 Utsnitt av VA-kart (Multiconsult) 
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3.4.5 Dimensjonering 
Trykkledningene og pumpestasjonen dimensjoneres for minimum 20-års flom. Det er stor 
usikkerhet rundt hvilket dimensjonerende gjentaksintervall som er riktig å bruke for å dimensjonere 
pumpesystemene. For et område som Fetsund sentrum og Holsevja er det gjerne kortere 
regnhendelser som gir de største overvannsmengdene, altså ikke de samme situasjonene som vil gi 
en flom i Glomma. Basert på tilbakemeldinger fra NVE er det likevel valgt å se på 20-års 
gjentaksintervall for å være på den sikre siden. Det antas at det er lite sannsynlig det vil oppstå 20-
års nedbør i feltet samtidig som det er flomvannføring i Glomma.  

For å vurdere klimafaktor på nedbørsverdier er det brukt data fra Norsk Klimaservicesenter. For 
Akershus er det forventet at nedbørmengde for døgn vil øke med 20% og for regnskyll med kortere 
varighet (under 3 timer) forventes det en økning på 40 %. I beregningene for Fetsund sentrum er 
det korttidsnedbør som er dimensjonerende, det brukes derfor en klimafaktor på 1,4. I 
beregningene for Holsevja er flomfrekvensanalysen benyttet, og det er da brukt en klimafaktor på 
1,2 på selve flomstørrelsen.  

Det er kun gjort enkle overslagsberegninger for trykkledningene og pumpestasjonen. Det er behov 
for videre utredning og optimalisering i en senere fase.  

Trykksystem Garderbakken (punkt d i figur 17) 
• Nedbørsfelt: 6,5 ha. 
• Avrenningskoeffisient: 0,4 
• Konsentrasjonstid: 30 minutter 
• Dimensjonerende regnintensitet: 107,6 l/s 
• Dimensjonerende vannføring: 396 l/s 
• Tilgjengelig trykkhøyde: 11 m 
• Minimum dimensjon trykkledning: 500 mm 
• Samlet trykktap ved innvendig dimensjon på 500 mm: 1,6 m 

Trykksystem Gamle Fet vei (punkt e i figur 17) 
• Nedbørsfelt: 21 ha. 
• Avrenningskoeffisient: 0,3 
• Konsentrasjonstid: 45 minutter 
• Dimensjonerende regnintensitet: 84 l/s 
• Dimensjonerende vannføring: 755 l/s 
• Tilgjengelig trykkhøyde: 5 m 
• Minimum dimensjon trykkledning: 800 mm 
• Samlet trykktap ved innvendig dimensjon på 800 mm: 1,3 m 

Pumpesystem sentrum (punkt b i figur 17) 
• Nedbørsfelt: 16 ha. 
• Avrenningskoeffisient: 0,7 
• Konsentrasjonstid: 20 minutter 
• Dimensjonerende regnintensitet: 139,8 l/s 
• Dimensjonerende vannføring: 2240 l/s 
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Uten fordrøyningsvolum må pumpesystemet håndtere 2240 l/s i et tilfelle der det er 20-års 
regnintensitet i feltet samtidig som det er flom i Glomma.  

Pumpesystem Holsevja 
For Holsevja er 20-års flomvannføring beregnet til 1,3 m3/s (døgnverdi). Med klimafaktor på 1,2 blir 
dette 1,6 m3/s (se eget notat med flomberegninger i Vedlegg 3). Det er et visst fordrøyningsvolum i 
Holsevja. Laveste bebyggelsen i Holsevja ligger rundt kote +104,5 – 105,0. Dersom vi antar at 
flomslusen stenges når vannivå når kote +103,0 kan man regne 1 meters dybde for fordrøyning. 
Holsevja har et areal på om lag 22 000 m2, det er altså et fordrøyningsvolum på 22 000 m3. Med en 
vannføring på 1,6 m3/s vil et volum som dette fylles opp i løpet av 4 timer uten pumping, mens man 
må anta at flommen i Holsevja vil vare vesentlig lengre enn dette siden dette er en døgnverdi. Det 
er derfor valgt å dimensjonere pumpestasjon for 1500 l/s (1,5 m3/s), noe mindre enn 
pumpestasjonen i Fetsund sentrum. Pumpene må starte idet slusen lukkes, og fordrøyningsvolumet 
i Holsevja utnyttes til å håndtere flomtoppen. 

 Byggefase 
Anleggsfasen av prosjektet vil legge beslag på områder i Fetsund sentrum. Prosjektets utstrekning, 
parsell 1 - 3, er forholdsvis stor og det kan være aktuelt å dele opp riggområdene noe. Riggplan vil 
trolig avhenge av entreprenørenes organisering og inndeling. Et riggområde ved jernbanekulverten 
og et riggområde på jordet sør for Holsevja vil være nødvendig for gjennomføring av arbeidene.  

Det vil være behov for å stenge kulverten under jernbanen for all gang- og biltrafikk i korte perioder 
i løpet av anleggsperioden. Båthavna ved Fetsund Brygge vil også bli berørt av anleggsarbeidene. 
Arbeidene ved båthavna kan eventuelt legges til vinterhalvåret hvor båthavna ikke er i bruk.  

Det vurderes at arbeidene med overvannssystem, pumpestasjonene og lukekonstruksjonen vil 
være de mest tidkrevende arbeidene, pumpestasjonene må også være klare til å ta unna vann når 
flombarrieren mot Glomma etableres.  

Det er forholdsvis like arbeider spredt rundt på flere forskjellige konstruksjoner, dette gjør det 
mulig å flytte rundt på maskiner og personell i prosjektområdet, være seg betongarbeider eller 
gravearbeider. Andre viktige milepeler vil være etablering av spuntvegg/fangdammer ved Holsevja, 
pumpeinstallasjoner og lukeinstallasjoner. 

 Restaurering etter bygging 
Etter bygging må områdene restaureres. Foruten generell arrondering langs veier, på de nye 
flomverkene og riggområder kan det være aktuelt å gjøre tiltak langs vann for å forsøke å 
tilbakeføre området til en mer naturlig tilstand. Det kan legges ut stedegnede 
masser/gytegrus/eller lignende i de berørte områdene ved Holsevja og langs Glomma. Det kan også 
gjøres tiltak for å gjenskape kantvegetasjon som er viktig for livet i elva.  

På jordene sør og nord for Holsevja må eventuelt riggområder og anleggsveier fjernes og 
vekstmasser tilbakeføres slik at jordbruket i områdene kan gjenopptas. Gjennom en gunstig 
utforming av flomverkene her kan, om mulig, også flomverket i seg selv dyrkes. Dette vil trolig 
kreve noe mer fribord enn det som normalt brukes, men fordelen er at selve flomverket vil holdes 
fri for større vegetasjon. 
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4 Konsekvenser 
I dette kapittelet presenteres konsekvensene av foreslått tiltak. 

 Areal- og kommuneplaner, vei og bane 

4.1.1 Areal- og kommuneplan 
Ny reguleringsplan vil sannsynligvis være nødvendig for gjennomføringen av tiltaket. Det er avklart 
at dette vil bli utarbeidet av Fet kommune. Det er avsatt områder for deler av tiltaket i 
kommunedelplanen for sentrum, som medfører at overordnet avklaring av tiltaket 
reguleringsmessig er gjennomført i kommunen. 

4.1.2 Vei 
Statens vegvesen planlegger ny bru over Glomma, men delutredninger gjenstår. Anbefalt løsning, 
A2, for Rv. 22 (Fetveiens) brukryssing over Glomma ble presentert for Fet kommune i mars 2018. 
Kommunen mottok revidert plandokumentasjon etter høring og offentlig ettersyn av 
Kommunedelplan Rv. 22 – kryssing av Glomma fra Statens vegvesen 16. juli 2019. Planen skal nå til 
sluttbehandling. 

 
Figur 19 Veialternativ A2 (v) litt sør for dagens bru og E2 (h) nord for Holsevjas utløp (SVV, 2019). 

Veialternativ A2 ligger omtrent i dagens posisjon for bru, veialternativ E2 ligger like nord for 
Holsevja. Veialternativ A2 blir ikke påvirket av noen av de foreslåtte alternativene for flomvern. 
Veialternativ E2 vil kunne påvirke parsell 3, alt ettersom hvor en i detaljprosjekteringen av veibrua 
vil legge brukarene på land (vestsiden). 

4.1.3 Jernbane 
Basert på nåværende plansituasjon, vil foreslått tiltak sannsynligvis ikke påvirke banens virksomhet. 
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 Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner og kulturmiljø har blitt drøftet i innledende, uformelle møter med 
kulturvernmyndigheten (fylkeskommunen og Fetsund Lenser). Følgende fremkom i møtet:  

• Det fredede stasjonsområdet kan antagelig ikke berøres (vil i alle tilfeller kreve 
dispensasjonsprosess), det er også problematisk med ikke-synlige tiltak (for eksempel 
spunter, som også vil kreve dispensasjonsprosess) 

• Det fredede lenseområdet er et svært viktig teknisk industrielt kulturminne i grensen opp 
mot internasjonal verdi. Det er lite sannsynlig at dette kan berøres, og det vil i alle tilfeller 
kreve dispensasjonsprosess. På grunn av opplevelsen av landskapsrommet vil dette også 
gjelde for influensområdet som strekker seg ut over selve fredningsgrensen og opp mot 
jernbanefyllingen. Det nedlagte jernbanesporet utenfor fredningsgrensen har stor verdi og 
vil gjennom en planprosess i området sannsynligvis kunne bli gjenstand for vurdering av en 
utvidelse av verneområdet gjennom vernemyndighetens saksbehandling. 

• SEFRAK-bygninger (kulturminner) på nordsiden av jernbanefyllingen har også 
kulturminneverdi. Tiltak i grøntområdet mellom jernbanen og disse bygningene må 
vurderes på bakgrunn av sin visuelle virkning. 

 
Figur 20 Kulturminner og fredningsområder i tilknytning til det foreslåtte tiltaket på parsell 1. Røde felt er 
fredningsområder, gule trekanter SEFRAK-bygninger (kulturminner) og grønne feltet tiltaksområde (Riksantikvaren, 
Direktoratet for kulturminneforvaltning, 2018).  

Foreslått tiltak vil kunne medføre behov for kulturminnefaglig vurdering fra fylkeskommunen pga. 
virkningen for SEFRAK-bygningene.  

 Landskap  

4.3.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering 
Prosjektområdet har et fragmentert gang- og sykkelvei-nettverk mellom Fetsund sentrum og 
Rosenberg park.  

Stasjonsparken ved sentrum, og elveparken langs Rosenberg park har stor rekreasjonsverdi og 
brukes mye av innbyggere i Fetsund. Parkene har ulike visuelle kvaliteter. Stasjonsparken har et 
klassisk parkpreg som er dominert av gressletter og solitær trær. Deler av stasjonsparken ligger 
innenfor fredningsområdet til Fetsund lenser. Elveparken langs Rosenberg park har et moderne 
landskapsarkitektonisk uttrykk. Begge parkene har stor visuell verdi. Langs Fetsund brygge er det 
etablert en gangforbindelse på dagens flomverk som ser uferdig ut og har reduserte visuelle 
kvaliteter.  

Jernbanens stasjonsbygninger og det tilhørende parkarealet er fredet og har spesielt gode visuelle 
kvaliteter som gir et godt totalinntrykk.  

Området mellom Rosenberg Park og Holsevja er ikke tilgjengeliggjort for allmenheten og består av 
dyrkamark og kantvegetasjon. Kantvegetasjonen har visuelle kvaliteter som er typiske for 
landskapsområdene langs Glomma i området. 
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Dyrkamarka har visuelle kvaliteter som representerer jordbrukslandskapet i regionen. Det er 
imidlertid foreslått å omregulere dette området.  

Holsevja er omkranset av tett kantvegetasjon og er lite tilgjengelig til fots, men kan nås med 
småbåter. Området har vanlige gode visuelle kvaliteter og er typisk for evjeområder langs Glomma. 
Båttilkomsten i evja er en viktig bruksverdi som bør opprettholdes for grunneierne langs Holsevja.  

Ved munningen av Holsevja ligger en fritidseiendom som er gjengrodd av kantvegetasjon og lite 
synlig. Basert på observasjoner ser det ut til at denne eiendommen ikke blir vedlikeholdt jevnlig og 
har derfor reduserte visuelle kvaliteter.  

Området nord for Holsevja består av dyrkamark og kantvegetasjon og har vanlig gode visuelle 
kvaliteter som representerer landskapet i regionen.   

4.3.2 Konsekvenser  
Permanent tiltak parsell 1 

Mulighetsstudiet skisserer tiltak langs Glomma som reduserer flomutfordringene i Fetsund 
sentrum.  

Flomvoll på vestsiden av jernbanen har potensiale til å bli en del av et byutviklingsprosjekt og kan 
tilføre landskapet nye kvaliteter.  

Flomverket vil kunne fungere som en del av gang- og sykkelveinettverket i sentrum og forbedre 
forbindelsen mellom jernbanestasjonen og gangnettverket nordover mot Rosenberg Park. 
Flomvollen vil i stor grad integreres i jernbanefyllingen i sør, men være mer synlig forbi dagens 
gangkulvert under jernbanen. Siktlinjen gjennom kulverten vil bli brutt av flomvollen, og adkomst til 
kulverten vil gå via trapper eller ramper. Vollen vil bli vegetert slik at den fremstår som en del av 
den eksisterende jernbanefylling. Tiltaket vil harmonere med omgivelsenes skala.  

Det nye tiltaket vil bli synlig fra omkringliggende næring og bebyggelse, men kan utformes slik at 
det vil bli et positivt element i byrommet. SEFRAK bygningene nord for tiltaket vil bli berørt i svært 
liten grad, da det nye tiltaket vil ligne på dagens situasjon.  

Permanent tiltak parsell 2 

Flomvollalternativet langs Glomma vil sikre bebyggelsen i flomsonen. Gangpromenaden fra 
Rosenberg Park i nord sammenkobles med gang- og sykkelveinettverket ved jernbanekulverten. Det 
vil bli etablert ny voll ved småhusbebyggelsen sør i parsellen og dagens voll ved Fetsund Brygge 
heves. Boligene kan miste noe utsikt. 

Tiltaket vil oppleves som ett sammenhengende tiltak som harmonerer med de eksisterende 
omgivelsenes skala og utforming. Vollen vegeteres slik at den blir mindre fremtredende og tilpasses 
mot elveparken ved Fetsund Brygge og Rosenberg Park.  

Ved Rosenberg park må eksisterende tetningsvegger heves, og det må etableres nye tetningsvegger 
rundt grunnmurene som ikke er høye nok. Tiltakene vil integreres i dagens situasjon og tilpasses 
terreng og vegetasjon slik at de ikke svekker dagens omgivelser.  

  



Mulighetsstudie - Flomsikring Fetsund sentrum  multiconsult.no 
Sluttrapport 

 

10211951-01-TVF-RAP-001 22.01.2020 / Revisjon 02 Side 35 av 53 

Permanent tiltak parsell 3 

Flomvollene sør og nord for Holsevja legges på dyrkamark slik at flomskogsbeltet bevares. Vollen 
sør for evja vil bli synlig fra bebyggelsen vest for tiltaket, men dette gjelder for svært få boliger. 
Tiltaket vil tilføre landskapet nye kvaliteter ved at gangveiforbindelse etableres på toppen av vollen.  

Flomvollen nord for Holsevja vil berøre området rundt og utsikten fra fritidsboligen som ligger ved 
evja svært negativt. Fritidsboligen vil bli omringet av en voll og miste romlige kvaliteter som fører til 
at eiendommen vil bli forringet.  

I evja vil sluseporten blir et dominerende element med utfylling av voll på hver side som vil stå i et 
lite harmonisk forhold til landskapet og omgivelsene. Portveggene og utfyllingen kan bli synlig fra 
bebyggelsen i Holsevja og bebyggelsen på østsiden av Glomma. På sikt vil flomskogmarken dempe 
inngrepet slik at det blir mindre synlig.  

I anleggsfasen vil det være mye aktivitet som følge av anleggsarbeider med transport inn og ut av 
tiltaksområdet. Store områder kreves til etablering av rigg- og lagerområder med plass til 
anleggsutstyr og mellomlagring av masser. Fangdammer eller lignende vil bli anlagt i forbindelse 
med arbeider i Holsevja. Midlertidige riggplasser og fangdammer tilbakeføres til eksisterende 
situasjon etter anleggsfasen og bør revegeteres slik at det harmonerer med omgivelsene rundt. 

I perioder vil dette medføre inngrep som vil bli synlige i og fra Fetsund sentrum og fra østsiden av 
Glomma. Synligheten vil imidlertid variere gjennom utbyggingsfasen å vare i kortere eller lengre 
perioder. Arbeidet vil generere en del støy, støv og muligens lysstøy. Anleggsaktivitetene forventes 
å ha en midlertidig innvirkning på landskapsbildet. Anleggsfasen vurderes å ha liten betydning for 
konsekvensene for landskapsbildet og er derfor ikke vektlagt i den permanente 
konsekvensvurderingen.  

 Akvatisk økologi 

4.4.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering 
Per i dag foreligger det ingen konkret beskrivelse av Holsevjas betydning som vitalt habitat for 
fiskeartene som finnes i denne delen av vassdraget. Det vurderes som sannsynlig at den har 
økologisk betydning for en rekke arter. Det antas at den er et viktig gytehabitat for vår- og 
sommergytende fiskearter, og at både ungfisk og voksen fisk bruker evja til ernæring og skjul ved 
f.eks. flom. Med nåværende kunnskapsgrunnlag tillegges den derfor stor økologisk verdi for 
akvatisk fauna og flora. 

For å kunne gi en presis og artsrelatert konsekvensvurdering bør evjas akvatiske fauna og flora 
undersøkes nærmere. Det bør avklares følgende aspekter: 

• Hvilke arter bruker evja gjennom året 
• Til hvilke tider kommer de ulike artene inn og ut av evja 
• Hvilke vitale habitater finnes for de enkelte fiskeartene 

 

Slike undersøkelser gjøres best ved bruk av elektrisk fiskebåt og forenklet prøvefiske med garn. Ved 
å gjøre disse undersøkelsene til ulike årstider, vil det fremkomme en god oversikt over evjas 
betydning for de enkelte artene. Det vil også avklares hvorvidt det foregår gyting og rekruttering 
inne i evja. 
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4.4.2 Konsekvenser 
I anleggsfasen må det påregnes negative konsekvenser på akvatisk fauna som følge av støyende 
anleggsaktivitet nært inntil evja og Glomma, og midlertidig reduksjon av vannkvalitet som følge av 
etablering av flomvoll og lukearrangement med tilhørende spunting. 

Konsekvensene på akvatisk fauna vil avhenge av antall fiskearter som benytter Holsevja i den delen 
av anleggsfasen som påvirker evja direkte. Det vurderes at de kortsiktige konsekvensene kan bli 
store ved at de ulike artene blir forstyrret under inn- og utvandring, gyting og beiting. Dette kan 
innebære reduserte årsklassestyrker dersom påvirkningene blir tilstrekkelig store. Det vurderes 
likevel som sannsynlig at evja raskt vil gjenoppta sin økologiske funksjon i tidlig driftsfase. 

I driftsfasen vil konsekvensene avhenge av fiskeartenes vandringsmuligheter mellom evja og 
Glomma (lateral konnektivitet), samt at det ikke er påført varige endringer i evjas habitater. 
Installering av en sluseport vil med stor sannsynlighet opprettholde frie vandringsveier for alle 
fiskearter når den står åpen, ettersom den gir lukeåpning i hele vannsøyla. Negative konsekvenser 
oppstår dersom denne holdes stengt i perioder hvor det foregår fiskevandringer inn til/ut av evja. 
Dette gjelder særlig i flomperioder, hvor det forventes betydelig vandringsaktivitet. De fleste 
fiskeartene tolererer å bli forsinket inntil en ukes tid, men forhindret tilgang til gytelokaliteter ut 
over en uke vil kunne medføre negative effekter i form av redusert eggkvalitet og oppsøking av 
alternative gyteplasser av dårligere kvalitet. En annen negativ konsekvens som kan oppstå når 
slusen er stengt i flomperioder, er at ungfisk som søker tilfluktssted kan få økt dødelighet som følge 
av at evja er stengt for innvandring. 

Flomvoller som berører tidligere vanndekket areal vil gi en endring i livsmiljøet for akvatisk fauna. 
En slik flomvoll bør konstrueres/tilrettelegges slik at den ikke medfører vesentlige endringer i det 
fysiske miljøet i evja. Dersom det medfører redusert areal, bør det vurderes tiltak som beriker det 
resterende habitatet. 

 Terrestrisk økologi 

4.5.1 Områdebeskrivelse og verdivurdering 
Området på vestsiden av Glomma langs land, fra Rv. 22 og nordover mot Holsevja, innehar trolig 
ikke store naturverdier på land. Flybilder og bilder fra området viser at denne strekningen er et 
bebygd område som er svært påvirket av menneskelig aktivitet. 

Holsevja er imidlertid vurdert som en svært viktig lokalitet (A-lokalitet) basert på en undersøkelse 
av Siste Sjanse (Olsen, K. M. & Reiso, S., 2005a) oppsummert i Miljødirektoratets database for 
naturtyper under «Naturbase» (Olsen, K. M. & Reiso, S., 2005b). Dette på grunn av flere rødlistede 
og sjeldne arter og naturtyper, og med potensiale for ytterligere rødlistede arter. En eventuell 
redusert flomsone vil kunne være svært negativ for de rødlistede artene og naturtypene. 

Det foreligger trolig naturverdier utover informasjon i Naturbase i Holsevja. Planområdet bør derfor 
kartlegges før prosjektering. 

4.5.2 Konsekvenser  
Det biologiske mangfoldet vil trolig ikke bli påvirket i nevneverdig grad, verken når det gjelder 
anleggsfasen eller for permanente tiltak når det gjelder: 1) tetting av jernbanefylling, 2) flomvoll på 
vestsiden av jernbanen, 3) utfylling i Glomma med flomvoll mot eksisterende bebyggelse, 4) 
forhøyning av eksisterende flomvoll og tetningsvegg ved Fetsund Brygge og Rosenberg Park, 5) 
flomvoll i dyrkamark nord for Rosenberg Park og 6) flomvoll i kantsone nord for Rosenberg Park. 
Slusen til Holsevja vil trolig lukkes svært sjeldent og kun føre til en redusert vannstand ved de 
høyeste flommer. Derfor vil flomskogsmark og eventuelle flomfastmark i Holsevja kun bli påvirket i 
liten grad. For å forhindre skade på naturverdier eller eventuelt finne frem til avbøtende tiltak for 
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skader som påføres økosystemet bør området som blir berørt i Holsevja kartlegges før 
prosjektering. Det er vanskelig å si noe konkret om konsekvenser i anleggsfasen uten en kartlegging 
av naturtyper og karplanter i området. Det samme gjelder konsekvenser av permanente tiltak rundt 
anlegget i munningen av Holsevja.  

 Geoteknikk 
Generelt vil større terrengendringer føre til endrede geotekniske forhold, men erfaringsmessig vil 
tiltakene i svært liten grad føre til forverrede situasjoner langs de ulike parsellene. De største 
endringene vil trolig komme fra setninger grunnet økte laster i form av fyllinger over terreng. 
Skråningsstabiliteten for flomvollene og spesielt elveskråningene vil også påvirkes. Disse 
virkningene vil måtte vurderes videre i senere faser av prosjektet. Prinsipielt vil konstruksjonene 
dimensjoneres slik at de ferdige prosjekterte tiltakene har minimale geotekniske konsekvenser for 
konstruksjoner eller infrastruktur.  

 Hydrologi 
Etablering av sikringstiltakene langs Glomma fra Fetsund Brygge og til jernbanebrua vil kreve at det 
fylles masser ut i Glomma. Strekningen består også i dag av utfylte masser og landskapsbildet vil 
derfor ikke endres betraktelig. Dette kan derimot ha konsekvenser for strømningsforholdene i 
Glomma. Når tverrsnittet smales inn vil vannhastighetene øke. Typisk vil endringene i store 
vassdrag være små fordi man generelt har brede tverrsnitt, og mindre endringer har små 
konsekvenser for vannstrømningen. Tiltakene vil likevel føre til at vannhastighetene lokalt rundt 
utfyllingene vil øke. Dette kan føre til lokal erosjon ved foten av fyllingene, og må ivaretas gjennom 
prosjekteringen av tiltakene.  

 Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak som omfatter landskapsbildet er ofte knyttet til god landskapstilpasning og 
revegetering. For å redusere de negative virkningene for landskapsbildet anbefales følgende tiltak: 

• God landskapstilpasning av flomvollene. Formgiving av vollene bør sikre en glidende 
overgang til landskapet rundt og unngå skarpe, unaturlige overganger som skiller seg ut i 
terrenget. 

• Tilpasse/redusere terrenginngrep. Nye veier og riggområder gis en utforming og linjeføring 
som er tilpasset landskapet. Det bør tilstrebes å legge veier og riggområder på fylling 
framfor skjæring, da fyllinger i stor grad kan formes, revegeteres og tilpasses landskapet. I 
anleggsfasen er det avgjørende å unngå terrengskader ved kjøring og transport 

• Tilbakeføring og revegetering av berørte områder. Det bør vurderes om flomvollene skal 
tilsåes med stedegne frøblandinger for raskere vegetasjonsetablering og for å hindre 
erosjon. 

Avbøtende tiltak for akvatisk økologi bør vurderes når artsmangfoldet av fisk som bruker evja blir 
avklart. Redusert anleggsvirksomhet i gyteperiodene (anslagsvis under flom i mai og juni, vil kunne 
redusere de negative konsekvensene). Plassering av siltgardiner omkring gravearbeider i vann vil 
også kunne redusere negative effekter knyttet til midlertidig tilslamming av for eksempel egg hos 
insekter og fisk.  
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5 Mengde- og kostnadsestimat  
Kostnadsestimatet er basert på flere ulike kilder. Blant disse er NVEs Kostnadsgrunnlag for 
vannkraft (NVE, 2016) og NVEs Kostnadsgrunnlag for små vannkraftanlegg (<10 MW) (NVE, 2015), 
erfaringstall, listepriser og Norsk Prisbok (Norconsult Informasjonssystemer AS, 2019). 
Tabell 2 Kostnadsestimat foreslåtte tiltak 

Flomforbygning Delsum Kr 17 800 000 

1 D2 kort flomvoll vest Lengde 135 m  Kr 3 400 000 
2 D Flomvoll langs småhusbebyggelse Lengde 95 m Kr 1 900 000 
3 D Heving av eksisterende flomvoll langs Fetsund Brygge Lengde 115 m Kr 2 300 000 
4 C Ny tetningsvegg og påstøp på eksist. tetningsvegg langs 

Rosenberg Park  
Lengde 110 m Kr 1 100 000 

5 D Flomvoll og gangvei (inkl. flomvoll nord for Holsevja 260m) Lengde 80 m + 
260 m 

Kr 1 900 000 

4 D Høy flomvoll inn mot lukekonstruksjon holsevja Lengde 80 m Kr 2 000 000 
6 Lukekonstruksjon Holsevja Lengde ca. 10 m Kr 5 200 000  
Luker  Delsum Kr 3 900 000 

VA anlegg og pumpestasjoner Delsum Kr 41 900 000  

1 Avskjærende grøft Lengde 506 m Kr 2 780 000 
2 Trykkledning for overvann inkl. grøfter Lengde 590 m Kr 6 490 000 
3 Gravitasjonsledning for overvann inkl. grøfter Lengde 946 m Kr 9 460 000 
4 Kummer på trykkledning inkl. graving og tilkobling Antall 5 stk Kr 650 000  
5 Selvfallskummer inkl. graving og tilkobling Antall 24 stk Kr 1 200 000 
6 Overvannspumpestasjon Kapasitet 2240 l/s Kr 12 000 000 
7 Pumpestasjon Holsevja Kapasitet 1500 l/s Kr 9 000 000 
8 Tiltak for tetting/tilbakeslagsventil på eks utløp Antall 4 stk Kr 80 000 
9 Legging av SP i varerør under voll mot pumpestasjon Lengde 80m Kr 240 000 
Anleggsveier RS Kr1 750 000 

Vannhåndtering og trafikkulemper RS Kr 1 250 000 

Uforutsette kostnader  15 % Kr 10 000 000 

Riggkostnader 20 % Kr 15 350 000 

Planlegging, prosjektering og byggeledelse 12,5 % Kr 11 500 000 

 SUM Kr 103 450 
000 

 

 Grunnlag for kostnadsberegningene 
Generelt er kostnadsestimatet basert på prinsipielle utforminger som er kostnadsberegnet og 
multiplisert med antall meter sikringstiltak. Det er gjennomført volumberegninger basert på enkle 
modeller av sikringstiltakene som er sammenholdt med kostnadsberegningene for å avstemme 
disse. 

5.1.1 Lukekonstruksjon og flomsluse 
Tiltakene rundt Holsevja er nærmere vurdert gjennom å se på mengder for spuntvegg, betong, 
forskaling og armering, graving og tilbakefylling, slusedører og manøvreringsmekanikk.  
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5.1.2 Overvann 
VA-tiltakene må etableres i hele Fetsund sentrum og ikke bare ved flomvollen. Dette gjør at 
kostnaden for VA vil bli relativt høy. Kostnad for pumpestasjon skal inkludere alle arbeider 
forbundet med å etablere et pumpehus med pumper, røropplegg og gravearbeider. Her er det 
store usikkerheter, blant annet knyttet til grunnforhold, strømforsyning (behov for ny trafo), 
løftehøyde, og pumpestørrelse /antall pumper. 

Vi har ikke erfaringspriser for pumpestasjoner av denne type og størrelse, og det er mange lokale 
faktorer som også vil spille inn på kostnaden. NVE og Multiconsult har kommet frem til at en grov 
vurdering av kostnaden er tilstrekkelig for dette mulighetsstudiet. Pumpestasjonen for 1500 l/s i 
Holsevja er av NVE vurdert til en kostnad på rundt 9 000 000. Pumpestasjonen i sentrum må ha om 
lag 50 % høyere kapasitet og må i tillegg ha større løftehøyde. Basert på en vurdering av disse 
forholdene er kostnaden satt 30 % høyere for denne. Dette da kostnaden ikke kan økes 
proporsjonalt med effekten, men heller ikke kan settes lik. Vi mener 30 % høyere kostnad er en 
fornuftig estimering, men at det fortsatt er store usikkerheter forbundet med disse kostnadene.  

Oppgitt kostnad for VA-grøfter vil være høy siden disse grøftene i hovedsak må etableres i veibane 
med eksisterende infrastruktur. Kostnaden skal inkludere følgende: 

• Ledninger 
• Fundament, omfyllingsmasser, fiberduk 
• Graving og gjenfylling 
• Deponering av overskuddsmasser og eventuelle forurensede masser 
• Riving og reetablering av asfalt og kantstein 
• Langsføring kryssing av eksisterende VA-ledninger og kabler 
• Tilkoblinger til eksisterende VA-ledninger 
• Stabiliseringstiltak ved dype grøfter eller dårlige grunnforhold 
• Isolasjon av eventuelle grunne grøfter 
• Håndtering av trafikk og omkjøring 
• Vannhåndtering i grøfter 
• Innmålinger og tv-inspeksjon av nytt anlegg 
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6 Nytte-/kostanalyse  
I dette kapittelet presenteres nytte-/kostanalyse av tiltaket med utgangspunkt i NVEs verktøy for 
nytte-/kostanalyser (NVE, 2019). Den økonomiske nytten av tiltaket måles ved reduksjon i forventet 
skade. NVEs verktøy estimerer dette ved at det først etableres en funksjonssammenheng mellom 
skade og gjentaksintervall. Dette gjøres ved at kostnaden av skade bestemmes for to 
gjentaksintervaller, samt at gjentaksintervall for begynnende skade defineres. Det lages deretter en 
kurve som tilpasses disse tre punktene. Verktøyet bruker en log-lineær kurve. 

Når skadefunksjonen er etablert, kan forventet årlig skade beregnes som et sannsynlighetsvektet 
integral under skadefunksjonen. Nåverdi av skaden beregnes ved kapitalisering av den årlige 
reduserte skaden. Ved å lage to skadefunksjoner, én med tiltak og én uten tiltak, kan nåverdi 
beregnes både med og uten tiltak. Nytten av tiltaket blir differansen mellom de to funksjonene. Det 
er i dette tilfellet beregnet at skade etter tiltak vil være 0. 

Figur 21 under viser oversvømmelsene i Fetsund sentrum uten de foreslåtte flomsikringstiltakene. 
Lyseblått viser vanndybder under 1 meter og mørkeblått viser vanndybder over 1 meter. Dette 
skillet ble gjort som del av nytte-/kostvurderingen ettersom skade på bygninger kategoriseres ut fra 
vanndybde. Figur 22 viser Fetsund sentrum etter at flomsikringstiltak er iverksatt. 

 
Figur 21 200-årsflom før tiltak (Multiconsult) 
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Figur 22 200-årsflom etter tiltak (Multiconsult) 

 Flomskader - bygninger 
Skade på bygninger utgjør den største posten på flomskader. Bygninger som er oversvømt plasseres 
i ulike kategorier ut fra funksjon og byggemateriale. Vi har gjort en vurdering av kategori ut fra 
bygningstypekode og flyfoto av berørte bygninger. Den største kategorien er «skur/garasje», men 
siden byggene er enkle og uten kjeller, er kostnadene for disse byggene beskjedne sammenlignet 
med andre kategorier. Antall berørte bygninger ved ulike flomstørrelser er oppsummert i tabell 3. 
Ved beregning av skade på bygninger er det definert tre nivåer for oversvømmelse: vann i kjeller, 
vann i første etasje 0-1 meter og vann høyere enn 1 meter i første etasje. 
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Tabell 3 Antall berørte bygninger ved ulike flomstørrelser 

Type bygg Q50 Q200 
 

Antall berørte 
bygg 

Skade bygg 

[mill kr] 

Antall berørte 
bygg 

Skade bygg 

[mill kr] 

Skur, garasje 20 0,67 46 4,64 

Hytte 1 0,47 1 0,47 

Bolig, tre 7 3,92 44 91,38 

Boligblokk, betong 6 21,00 6 21,00 

Forretningsbygg, 
betong 

0 0 7 15,68 

Industribygg, metall 0 0 5 12,23 

Barnehage, tre 1 2,40 1 2,40 

Pleieinstitusjon, tre 1 1,5 2 27,05 

Andre bygg, tre 0 0 1 2,09 

SUM  30  177 

 

 

 Flomskader – annet 
Det vil i tillegg til skade på bygninger oppstå skader på infrastruktur, landbruksarealer og lignende 
under en 200-årsflom. En oppsummering av slike skader er gitt i tabell 4. Det er i tillegg lagt til en 
indirekte materiell skade på 20%, som vil inkludere skadekostnader som ikke er tatt med andre 
steder i nytte-/kostanalysen, eksempelvis tap av inntekter for bedrifter i flomsonen. 
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Tabell 4 Andre skadekostnader ved flomhendelser 

 

 

 Beregnet skade 
Vi har beregnet den samlede kostnaden av skade for to flomstørrelser før tiltak. Beregnede verdier 
er oppsummert i tabell 5 under.  
Tabell 5 Beregnede skadeverdier for ulike flomstørrelser 

 Q50 Q200 

Før tiltak 36,5 MNOK  197,2MNOK 

Etter tiltak 0 MNOK 0 MNOK 

 

 Nytte-/kostanalyse 
Når kostnader (beskrevet i kapittel 5) blir lagt inn i nytte-/kostverktøyet kan nåverdiene av 
flomskader og kostnader for tiltak sammenlignes. Av kostnader inngår planlegging/prosjektering, 
byggekostnader og årlige drift- og vedlikeholdskostnader. En oppsummering av resultatet fra nytte-
/kostanalysen er vist i tabell 6.  
Tabell 6 Resultater fra nytte-/kostanalysen 

 MNOK 

Nåverdi nytte 100,5  

Nåverdi kostnad 126,3  

N/K-faktor 0,80  

Type skade Q50 Q200 
 

Antall Skade 

[mill kr] 

Antall Skade 

[mill kr] 

Park 25,0 daa 4,33 28,5 daa 4,93 

Åker - - 70,0 daa 1,67 

Kommunal vei, 
asfalt 

500 m 0,11 500 m 0,11 

Fylkesvei - - 870 m 0,56 

Biler 50 p-
plasser 

0,27 100 p-
plasser 

1,94 

Boliger renovering - 0,08 - 0,38 

Boliger nybygg - - - 1,37 

Mob. og førstelinje - 1,73 - 9,30 

SUM - 6,52 - 20,26 
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 Ikke-prissatte konsekvenser 
Det finnes en rekke ikke prissatte konsekvenser for flomsikringsprosjektet av Fetsund sentrum. 
Disse ikke prissatte konsekvensene kan deles inn i ulike kategorier og oppsummeres med sine 
konsekvenser i Tabell 7 under. 
Tabell 7 Ikke prissatte konsekvenser 

Kategori Kommentar konsekvens 

Landskapsbilde Svært positivt med gode gang- og sykkelforbindelser som 
knytter Fetsund sentrum tetter sammen, særlig mellom 
jernbanestasjon og sentrumsområdet. Flomtiltaket som vi 
har foreslått i sentrum ved parkeringen har en løsning som 
legger til rette for universell utforming av gang- og 
sykkelforbindelsen gjennom området. Disse gang- og 
sykkelforbindelsene vil både være positivt for dagens 
befolkning samt være viktige forbindelser ved videre 
boligutvikling i Fetsund sentrum. Den valgte løsningen med 
flomsluse ved Holsevja gjør også at man slipper store 
vollinngrep i det bebygde området ved Holsevja. Utover 
dette vil det i forbindelse med flomsikringsprosjektet legges 
til rette for flere grønne områder og øke tilgjengeligheten 
til disse. Tiltaket vil heller ikke bli så synlig for bebyggelsen 
på andre siden av Glomma etter at det er revegetert.  

Friluftsliv Gang- og sykkelvei gir positiv effekt på friluftsliv da det blir 
mer tilgjengelig å bruke elvebredden langs Glomma. 

Kulturmiljø Det to fredede kulturminner i området (Fetsund lenser og 
jernbanestasjon). Særlig Fetsund lenser anses å ha nasjonal 
verdi. Jernbanestasjonen ligger høyere enn flomsonen for 
200-årsflom. Fetsund lensers museumsbygg ligger utenfor 
tiltaksområdet for dette prosjektet. Museets uteområde 
(fredet) ville blitt rammet av større negative konsekvenser 
for kulturminneverdien ved bygging av 
flomvernkonstruksjoner inne i parkområdet. Dette er derfor 
lagt utenfor flomsikringsområdet i denne mulighetsstudien.  

Næringsliv og lokalsamfunn Et sentrumsområde som er tettere knyttet sammen for 
gående og syklende vil ha en positiv innvirkning på 
næringsliv og lokalsamfunn. 

Naturmangfold Det er vurdert at flomsikringstiltaket i Fetsund sentrum vil 
ha liten påvirkning på naturmangfold i eller ved Glomma og 
Holsevja. For akvatisk økologi vil det kunne være negative 
konsekvenser i anleggsfasen samt om slusen holdes lukket i 
lengre perioder. For det terrestriske mangfoldet i Holsevja 
vil en sluseløsning og en eventuell redusert flomsone være 
negativt. Utforming av sluseløsning til Holsevja vil legge til 
rette for det akvatiske og terrestriske miljøet. 

 Oppsummering 
En nytte-/kostanalyse er en teoretisk framgangsmåte for å sammenligne den samfunnsøkonomiske 
nytten og kostnaden for et tiltak. Resultatet av analysen er et tall som beskriver forholdet mellom 
nytten og kostnadene, her kalt N/K-faktor. N/K-faktoren gir en indikasjon på om den 
samfunnsøkonomiske nytten er større enn kostnadene.  Er N/K-faktoren < 1, så får vi 
samfunnsøkonomisk sett mindre tilbake enn vi betaler for. Resultatet av en slik analyse vil være 
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forbundet med usikkerheter og analysen bør derfor være ett av flere verktøy som benyttes for å 
prioritere tiltak.  

For flomsikringen av Fetsund sentrum er nåverdi nytte beregnet til 100,5 mill kr. og nåverdi 
kostnader beregnet til 126,3 mill kr. Dette gir en N/K-faktor på 0,8. Siden prosjektet er i en tidlig 
fase vil det være stor usikkerhet knyttet til kostnadsberegningene. Dette gjelder spesielt 
overvannstiltakene med de to pumpestasjonene, som utgjør en betydelig andel av kostnaden. 
Dette skyldes blant annet at gravearbeider og fundamentering på leirrik grunn, som i Fetsund 
sentrum, er beheftet med stor usikkerhet.  

Det er i studien valgt å legge en 20-års hendelse til grunn for dimensjonering av overvannssystemet 
selv om det er vurdert å være liten sannsynlighet for en samtidig flom i Glomma og i lokalfeltet. 
Dimensjoneringen kan derfor være unødvendig konservativ, noe som medfører økte kostnader. Det 
anbefales en mer inngående studie av sannsynligheten for sammenfallende flom i Glomma og i 
lokalfeltet, og analysere mer nøyaktig ved hvilket vannstandsnivå i Glomma overvannssystemet 
ikke lenger fungerer og pumpene må starte. 

Med hensyn på kostnadsbildet for prosjektet kan det også være formålstjenlig å gjøre et mer 
omfattende søk etter erfaringstall for bygging av denne typen pumpestasjoner med tilhørende 
ledningssystem. 

Det er videre grunn til å peke på noen av inngangsdataene for N/K-analysen. Verktøyet er satt opp 
med en rekke standardverdier blant annet knyttet til ulike bygningstyper (for eksempel areal). For å 
sikre at analysen blir så korrekt som mulig bør disse standardverdiene sjekkes opp mot de faktiske 
forhold for alle større bygninger. 

Det er viktig å være klar over at den skisserte flomsikringen av Fetsund sentrum har flere positive 
konsekvenser som er vanskelig å prissette i en slik analyse. Den viktigste er etablering av en 
sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelse mellom jernbanestasjonen og sentrumsområdet, 
delvis langsmed Glomma. Denne vil knytte sentrumsområdet tettere sammen for gående og 
syklende, noe som vil ha en svært positiv innvirkning på lokalsamfunn og næringsliv. Forbindelsen 
vil også gi økt tilgjengelighet til elvebredden, noe som gir rom for naturopplevelser, rekreasjon og 
friluftsliv. Dette er ikke prissatt i denne analysen. 

7 Usikkerheter ved foreslått løsning 

 Grunnforhold 
Lekkasje av flomvann under og/eller gjennom jernbanefylling 

Det er en usikkerhet knyttet til mulig innlekkasje av flomvann som følge av to hendelser:  

1. Igjenfylling av utløp fra to tidligere evjer, se figur 23, i området for bebyggelsen i Fetsund 
sentrum.  

2. Oppbygging av jernbanefylling fra tidligere naturlig terreng og opp til dimensjonerende 
flomnivå kote +107,0.  

Risikoen for slik lekkasje vurderes som lav basert på følgende: 

- Nivåforskjellen er maks ca. 2 m mellom dimensjonerende flomvannstand og laveste 
terrengnivå vest for for flomsikringen. 

- Opp til ca. nivå kote +105 må vannet strømme vertikalt fra dypere nivåer omkring tildligere 
bunnfylling av utløp evjer og opp igjennom fyllmasser.Dette medfører en relativt lang 
vannveg.  



Mulighetsstudie - Flomsikring Fetsund sentrum  multiconsult.no 
Sluttrapport 

 

10211951-01-TVF-RAP-001 22.01.2020 / Revisjon 02 Side 46 av 53 

- Oppbygging av jernbanefylling siste halvdel av 1800-tallet innebærer mye finkornige 
masser/begrenset steinstørrelse ettersom arbeidene stort sett foregikk for hånd med enkle 
transportvogner. 

Dersom grunnundersøkelser avdekker usikkerhet knyttet til om fyllingen vil gi uakseptable mengder 
lekkasjevann fra en storflom, kan risikoen reduseres betydelig ved relativt enkle tiltak som f.eks. 
bruk av en membran i fyllingsskråningen på østsiden mot Glomma. 

 
Figur 23 To tidligere evjer (Multiconsults arkiv, 1901) 

Lagdelte løsmasser med innslag av permeable lag  

Basert på resultater fra utført prøvetaking i borpunkter spredd over større deler av området, er det 
størst innslag av permeable sand/finsandlag og evt. fyllmasser av pukk øverst fra terrengnivået. 
Tetting av disse massene vil bli ivaretatt ved masseutskifting/tetningsvegg i øvre lag før oppfylling 
av flomvoll. Men dersom det finnes permeable lag under dette kan disse lede vann under 
flomvollene og føre til lekkasje inn bak flomvollene gjennom grunnen under flomvollene. Risikoen 
for slike permeable lag vurderes som lav. 

Grunnforhold for bygging av sluse omkring utløpet av Holsevja 

Kvikkleireforekomsten (sprøbruddmaterialer) nord og vest for utløpet kan forekomme i dybden 
også i dette området. Dette medfører ingen stabilitetsmessige konsekvenser grunnet relativt flatt 
terreng. Det kan imidlertid medføre behov for setningsreduserende tiltak for fundamentering av en 
slusekonstruksjon ved f.eks. jordforsterkning med bruk av kalk-sementpeler dersom 
grunnforholdene er egnet eller ved ramming av friksjonspeler i betong. Dette er velkjente metoder 
som sammen med begrenset utstrekning av byggegrop gir relativt små tilleggskostnader. 
Risikoen vurderes som lav. 
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 Flomsluse, Holsevja 
Bredde på lysåpning er satt ut fra antatt praktiske behov for innbyggere/brukere ved Holsevja. 
Nedbørsfeltets størrelse mot Holsevja er ikke dimensjonerende for lysåpning i dam. Det er derimot 
bruk av fritidsbåt. Denne åpning er satt til 4 meter ut fra en forutsetning om at det utelukkende er 
fritidsbåteiere som benytter slusa. Det er ikke lagt opp til dybde som eksempelvis muliggjør bruk av 
seilbåt eller andre dyptgående båter. Andre forhold som krever dypere terskel eller større bredde 
er ikke avdekket på dette stadiet. Luker med større bredde med prinsipielt samme løsning er fullt 
mulig ut fra et rent teknisk synspunkt, men dette vil naturlig nok være kostnadsdrivende. 

Sedimenteringsforhold rundt utløp Holsevja er ikke kartlagt. Det er derfor blant annet usikkert 
hvorvidt det tidvis kan forekomme større mengder sedimenter som vil kunne legge seg på eller ved 
luketerskel. Dersom det skulle forekomme en eventuell flaskehalseffekt av sedimenter, kan dette 
påvirke funksjonalitet av luke samt øvrige bunnforhold i Holsevja. Periodisk rensk av terskel vil i 
slike tilfeller kunne bli nødvendig. 

Ved den generelle vurderingen og utformingen av en flomslusekonstruksjon på nåværende stadie i 
mulighetsstudiet, er det forutsatt at det ikke er kvikkleire ved selve utløpet av Holsevja. Dette er 
basert på geotekniske vurderinger av prøveboringer lengre opp i Holsevja og løsmassekart for 
området (ref. vedlegg nr. 2). Selv om det skulle vise seg å forekomme kvikkleire i sluseområdet, vil 
denne mest sannsynlig ligge godt under utgravingsplanum for slusekonstruksjonen og dermed få 
moderat innvirkning på behovet for tiltak knyttet til stabilitet av byggegrop og kravet til små 
skjevsetninger. 

Alle luker har en viss risiko for å sette seg fast dersom tilstrekkelig vedlikehold og inspeksjon ikke 
utføres. Det kan være flere grunner til at luka ikke er funksjonell, herunder fremmedlegemer på 
luka, utstrakt korrosjon, pådrag er i ustand osv. Risikoen minimeres ved hjelp av periodisk testing av 
luke (en gang per 6 mnd.) og kamera eller eventuelt dykker på lengre intervaller (hvert 10. år 
foreslås). 

Risiko for is på og ved luke i flomsituasjon er vurdert som lite sannsynlig. Den må derimot kunne 
tåle «islast» ved åpen posisjon. 

Det er videre lagt opp til at vedlikehold/inspeksjon av nedre lager på luke skjer ved hjelp av dykker / 
ROV. Inspeksjon/vedlikehold gjøres «situasjonsgitt» (luke beveger seg dårlig) eller foreslås med 10 
års intervall. 

Det etableres føringer på begge sider for eventuelt revisjonsstengsel av sluseluke. Revisjonsstengsel 
settes dersom dykkertjeneste ikke er funnet tilstrekkelig for nødvendige tiltak ved en revisjon. Selve 
revisjonsstengselet er, sett opp mot nytteverdi, vurdert som en for stor kostnad og er derfor ikke 
inkludert i budsjettet. Dersom revisjonsstengsel blir vurdert som nødvendig, må dette 
etableres/kjøpes inn på senere tidspunkt. Man bør likevel installere føringer i eksisterende 
konstruksjon (som en sikkerhet) da ettermontering av dette er komplisert/kostbart. 

Terskelhøyde må optimaliseres i en eventuell neste fase. 
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 VA 
For både sentrumsområdet og Holsevja vil det bli behov for pumping når vannstand i Glomma 
passerer ca. kote +104 (det er behov for nærmere analysere for å avgjøre akkurat ved hvilket nivå 
pumpene bør starte). Kote +104 samsvarer med en flom med 20-års gjentaksintervall i Glomma. 
Pumpestasjonene er dimensjonert for å håndtere 20-års flom i sine nedbørsfelt. Dette er en 
konservativ dimensjonering da det er liten korrelasjon mellom flom i Glomma og flom i de lokale 
nedbørsfeltene bak flomverket. Historiske flomhendelser i Glomma er sammenlignet med 
nærliggende vannmerker til mindre felt og det er ikke funnet noen sammenheng mellom disse. 
Sannsynligheten for at 20-års flom oppstår i disse nedbørsfeltene samtidig som det er 20-års eller 
større flom i Glomma, er derfor svært lav.  

For Holsevja vil det ikke nødvendigvis være korrelasjonen mellom flom i Glomma og flom i 
lokalfeltet, men korrelasjon med tanke på drift av flomslusene som er avgjørende for vurdering av 
nødvendig kapasitet. Basert på et driftsmønster for slusa vil man ut fra dette kunne undersøke hvor 
ofte flomslusa må stenges og deretter vurdere sannsynlighet for at en flom i det lokale nedbørfeltet 
skjer innenfor dette tidsrommet.  

Det er behov for en videre optimalisering av dimensjonering av pumpestasjoner og 
fordrøyningsvolum. 

 Areal og kulturminner 
Kommuneplanens arealdel, kommunens gjeldende hovedplankart for arealdisponeringer, ble 
vedtatt 02.09.2019. Planens bestemmelser sier at det i flomtruede områder skal tas hensyn til 200-
års flom, ved vedtaket beregnet til kote +106,0. Hensynssone for landskap (H550). Bestemmelsen 
her er svært enkel og utdyper ikke hensynet videre. Bestemmelsen gjelder for nordre del av 
utredningsområdet, nord for jernbanefyllingen, over Holsevja. Kommunedelplan sentrum, vedtatt 
24.02.2014, definerer flomvoll fra like syd for jernbanefyllingen i Stasjonsparken, videre forbi 
jernbanen og nordover til Holsevja (GTD_F_1). Kommunedelplan for ny veigjennomføring av Fv. 22 
over Glomma er ennå ikke vedtatt i kommunen. Av de to veialternativene A2 nær eksisterende 
parsell og E2 rett nord for Holsevja (ref. figur 19, kap 4.1.2) kan førstnevnte være det mest 
sannsynlige.  

To reguleringsplaner er relevante; Fetsund Brygge vedtatt 2006 og Rosenberg Park vedtatt i 2014. 
Boligene bygget etter disse er i samsvar med de flomvernkrav som ble lagt til grunn den gang de ble 
vedtatt. Reguleringsplanen for Fetsund Lensers verneområde fra 1992 følger i prinsippet 
fredningsbestemmelsene i fredningsvedtaket etter Kulturminneloven. Det må påregnes at ny 
reguleringsplan blir påkrevet for større deler eller hele flomverntiltaket når den tekniske løsningen 
blir avgjort. 

I utgangspunktet kan det det være utfordrende å gå inn i områder som er fredet etter 
kulturminneloven. I dette tilfellet så finnes det to fredinger, Stasjonsområdet (Id 86096) som er 
fredet iht. Kulturminnelovens §§15 og 19, og Fetsund lenser (Id 86095) som er fredet etter de 
samme paragrafene (se figur 20, kap. 4.2). Tiltak som krever søknad om dispensasjon fra 
kulturminneloven kan være tidkrevende å saksbehandle for kulturvernmyndighetene, og det må 
derfor tas høyde for dette i prosjekteringen. 

I tillegg er Fetsund Lenser et fredningsområde som ble vedtatt i 1992, og er dermed høyst 
sannsynlig modent for revisjon. Denne revisjonen vil kunne ta med seg større område enn det som 
per i dag er definert innenfor fredningsgrensen. 

Bebyggelsen i Fetsund inneholder også en del SEFRAK-registrerte bygninger. Disse har ikke et 
formelt juridisk vern, men vil kunne bli gjenstand for mer inngående vurderinger hvis de kommer i 
berøring med eventuelle nye tiltak. På nordsiden av jernbanelinjen dreier dette seg om to 
bygninger som vil kunne bli visuelt påvirket av flomverntiltak. 
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Det er usikkert om kulturminnene nevnt over vil være absolutte begrensninger. 
Kulturvernmyndigheten har ikke kunnet svare konkret på i hvilken grad tiltaket som defineres av 
mulighetsstudien utløser saksbehandling. En full saksbehandling av denne myndigheten må i så fall 
igangsettes for å kunne få et fullverdig svar. 

Det er imidlertid sannsynlig at tiltaket får færre begrensninger utløst av kulturminneverdier jo 
lengre avstand tiltaket har til fredningsområdene og landskapsrom i tilknytning til Fetsund lenser. 
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8 Anbefalinger for videre arbeid 
Mulighetsstudien har jobbet fram en helhetlig løsning for flomsikring av Fetsund sentrum. 
Flomsikringen vil sikre sentrum mellom Fet veien og Holsevja mot en 200-års flom i Glomma. 
Tiltaket omfatter en kombinasjon av flomvoll, tetningsvegger og flomsluse, og inkluderer en 
sammenhengende gang- og sykkelvei på store deler av strekningen. Studien har også vurdert 
behovet for håndtering av overvann i en flomsituasjon, og funnet det nødvendig å etablere to 
pumpestasjoner. Med nåværende kunnskapsgrunnlag er den helhetlige løsningen vurdert å være 
teknisk gjennomførbar, men studien peker også på behov for nærmere undersøkelser innenfor 
flere tema. 

Det er behov for supplerende undersøkelser knyttet til akvatisk og terrestrisk økologi, spesielt i 
Holsevja med omkringliggende areal. Evjas akvatisk flora og fauna bør undersøkes nærmere og det 
samme gjelder naturtyper og biologisk mangfold knyttet til kantsonene. Når det gjelder geotekniske 
grunnundersøkelser anbefales det at permeabiliteten i jernbanefyllingen nord for 
stasjonsbygningen kartlegges, fra kotehøyde +107 og 3-4 m ned. I tillegg må det utføres 
systematiske grunnundersøkelser i området rundt utløpet av Holsevja og sørover langs Glomma for 
verifisering av stabilitet både lokalt ved slusekonstruksjonen og for etablering av fylling for flomvoll. 

Det ble tidlig i mulighetsstudiet gjennomført møter med Bane NOR, fylkesmannen, 
fylkeskommunen og Fetsund Lenser for drøfting av aktuelle fagtemaer knyttet til flomsikringen. 
Møtene var positive, men det vil være behov for formelle avklaringer med disse myndighetene når 
forslag til løsning er mer bearbeidet. Det vurderes også som nødvendig å utarbeide en 
reguleringsplan for flomsikringen, et arbeid Fet kommune har påtatt seg som planmyndighet. 

For flomsikringen av Fetsund sentrum er det beregnet en N/K-faktor på 0,8. Resultatet av en slik 
analyse er forbundet med usikkerheter. Vi vil i det følgende peke på noen forhold som bør vurderes 
nærmere før nytte-/kostanalysen brukes som kriterium for videre prioritering av prosjektet. 

I en tidlig fase er det stor usikkerhet knyttet til kostnadsberegningene. Dette gjelder spesielt 
overvannstiltakene med de to pumpestasjonene, som utgjør en betydelig andel av kostnaden. 
Dette skyldes blant annet at gravearbeider og fundamentering på leirrik grunn, som i Fetsund 
sentrum, er beheftet med stor usikkerhet. Usikkerheten vil bli mindre gjennom supplerende 
grunnundersøkelser og videre prosjektering.  

Det er i studien valgt å legge en 20-års hendelse til grunn for dimensjonering av overvannssystemet 
selv om det er vurdert å være liten sannsynlighet for en samtidig flom i Glomma og i lokalfeltet. 
Dimensjoneringen kan derfor være unødvendig konservativ, noe som medfører økte kostnader. Det 
anbefales en mer inngående studie av sannsynligheten for sammenfallende flom i Glomma og i 
lokalfeltet, og analysere mer nøyaktig ved hvilket vannstandsnivå i Glomma overvannssystemet 
ikke lenger fungerer og pumpene må starte. 

Med hensyn på kostnadsbildet for prosjektet kan det også være formålstjenlig å gjøre et mer 
omfattende søk etter erfaringstall for bygging av denne typen pumpestasjoner med tilhørende 
ledningssystem. 

Det er videre grunn til å peke på noen av inngangsdataene for nytte-/kostanalysen. Verktøyet er 
satt opp med en rekke standardverdier blant annet knyttet til ulike bygningstyper (for eksempel 
areal). For å sikre at analysen blir så korrekt som mulig bør disse standardverdiene sjekkes opp mot 
de faktiske forhold for alle større bygninger. 

Det er også viktig å være klar over at den skisserte flomsikringen av Fetsund sentrum har flere 
positive konsekvenser som er vanskelig å prissette i en slik analyse. Den viktigste er etablering av en 
sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelse mellom jernbanestasjonen og sentrumsområdet, 
delvis langsmed Glomma. Denne vil knytte sentrumsområdet tettere sammen for gående og 
syklende, noe som vil ha en svært positiv innvirkning på lokalsamfunn og næringsliv. Forbindelsen 
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vil også gi økt tilgjengelighet til elvebredden, noe som gir rom for naturopplevelser, rekreasjon og 
friluftsliv. Dette er ikke prissatt i denne analysen. 
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Vedlegg 1: Premisser 
Multiconsult har gjennomgått premisser for et flomsikringstiltak og har utarbeidet et internt 
premissnotat (Multiconsult, 2019). Dette vedlegget oppsummerer de viktigste premissene. 

 
Generelt: 

- Tilgjengelig trasébredde  
- Eksisterende sikring ved Fetsund Brygge og – Rosenberg Park 
- Båthavn  
- Vei og bane 
- VA- og EL-nett 
- Bebyggelse 
- Grunnforhold 

o Stabilitet 
o Setning 
o Permeabilitet 

- Landskapsmessig utforming 
- Tilkomst/anleggsveier ved anleggsgjennomføring  
- Faseplaner/byggeplaner ved anleggsgjennomføring 
- Samspill med Bane NOR ift. jernbanefylling og gangforbindelse under jernbanebrua 

 

Naturmangfold, arealplan og kulturminner: 
- Holsevja er vurdert som en svært viktig lokalitet (A-lokalitet) mtp. terrestrisk økologi. 

Området bør kartlegges nærmere før eventuell prosjektering for å kunne iverksette 
avbøtende tiltak. 

- Påvirkninger i vannlegemet mht. akvatiske naturressurser (endrede vannvolum og –
strømningsforhold etter bygging av flomvern) 

o Teknisk tiltak bør tilpasses slik at variasjonen i strukturen for habitatfunksjonene 
for akvatisk økologi ikke reduseres i vesentlig grad. Dette gjelder f.eks. oversvømt 
flommark, fysiske variasjoner i elvebredden, viker og evjer og overhengende 
kantvegetasjon.  

o For å ivareta den økologiske konnektiviteten mellom elva og evja, bør det legges 
opp til at den eventuelle luka holdes åpen når det ikke er flom i vassdraget, og 
designet tilpasses den akvatiske økologien. 

- Holsevja:  
o Plassering av dam 
o Damtype  
o Anleggsgjennomføring må nøye vurderes med tanke på å restaurere området etter 

bygging av flomsluse  
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Plan og kulturminner: 
Planprosesser for å oppgradere Kongsvingerbanen og Rv. 22 over Glomma (ennå ikke vedtatte 
løsninger, men med eventuelt store utbygningsmessige konsekvenser) er ennå ikke gjennomført i 
kommunen. 

Visuelle påvirkninger på kulturminnene i det fredede området langs elvebredden fra jernbanebrua 
sør til Rv. 22 brua vil påvirke saksbehandlingsprosessen og det er usikkert om det vil bli godkjent av 
kulturvernforvaltningen. 
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Vedlegg 2: Grunnforhold 
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Vedlegg 2: Grunnforhold 
Løsmasser  

Tilgjengelig løsmassekart angir at løsmassene i overflaten består av en elveavsetning slik som vist 
på figur 2-1. 

 

 
Figur 2-1 Løsmassekart (NGU, 2019) 

  

I forbindelse med oppdraget har vi foretatt arkivsøk over kjente utførte geotekniske 
grunnundersøkelser i det aktuelle området. De ulike dokumentene er listet som referanser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flomsikring Fetsund  multiconsult.no 
Sluttrapport - Vedlegg 

 

10211951-01-TVF-RAP-001 22.01.2020 / Revisjon 02 Side 7 av 55 

Kort beskrivelse av grunnforhold 

Parsell 1 

Ved veibrua er det en bratt skråning ned mot gang- og sykkelvei med blottlagt berg. Fylling for 
gang- og sykkelveien mot Glomma er på overflata dekket med relativt grov sprengstein. 

Jernbanefyllinga ble utført allerede ved åpning av første bane fra Lillestrøm i 1860-årene. Generell 
erfaringer med jernbanefyllinger fra den tida at de består av blandede masser fra tørrskorpeleire til 
knust/sprengt berg med relativ små steiner. Utstyret var enkelt med mye manuelt arbeid og 
transport med hest/kjerre eller på enkle jernbanevogner ut til tipp ettersom sporet ble anlagt. Utfra 
tilgjengelige grunnundersøkelser ved p-plass ved jernbanekulvert er det lagdelte masser av leire, 
silt, finsand, tynt gruslag i tilnærmet horisontale lag, og det er derfor grunn til å forvente at 
fyllmassene i sporområdet har tilstrekkelig lav permeabilitet opp til nivå kote +107,0 for vertikale 
strømninger. Sporet ligger i dag på ca. kote +109,0. 

Vest/nordvest for jernbanen var det tidligere 2 evjer som ble gjenfylt på 1900-tallet, se kartutsnitt 
på figur 2-2. Begge evjene hadde tilsynelatende utløp/kommunikasjon med Glomma gjennom 
jernbanefyllinga omkring nivå kote +101,0. Det kan ikke utelukkes at det fortsatt er steinsatt 
stikkrenne/kulvert/permeable masser på dette nivået under dagens jernbanetrasé. 

 

 
Figur 2-2 Tidligere evjer i stasjonsområdet (Multiconsults arkiv, 1901) 
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Langs foten av jernbanefyllinga mot øst viser utførte grunnundersøkelser siltig sand/ sandig silt 
øverst, over leire som er noe blandet med sand og humus i øvre del. Prøveserie mellom profil 300 
og profil 400 (se figur 2-3) viser overgang til leire på ca. kote +103,0. Ved profil 400 er det leire fra 
ca. kote +102,0, og nordvest for jernbaneundergangen/profil 500 fra ca. kote +104,0 (Løvlien 
Georåd, 2010). Leira i dybden er stort sett middels fast med vanninnhold 30 %, avtakende til 20 % 
på ca. 10 m dybde. 

 
Figur 2-3 Oversiktskart med profilnumre (Multiconsult, 2019) 

Det er utført sonderboringer til 20 m dybde langs jernbanefyllinga mot øst uten at berg er påtruffet. 

Grunnvannsnivået vil generelt variere med vannstanden i Glomma. 
 

Parsell 2 

Rett nord for fylling/landkar for jernbanetraséen er det utført sonderinger og en prøvetaking 
(auger- boring) for ny overvannsledning (2019). Den viste toppmasser med organisk innhold ned til 
siltig leire fra ca. 1,5 m dybde ned til 8 m hvor prøvetaking ble avsluttet. Sonderingene ned til ca. 
12 m dybde viste antatt leire uten at faste masser eller berg ble påtruffet. 

Det er utført grunnundersøkelser for prosjektering av boligblokker i Rosenberg Park (Løvlien 
Georåd, 2015) lengst mot nord ved Parsell 2. Her er det under et topplag med div. ulike masser, 
siltig tørrskorpeleire fra ca. 2,0 til 5-6 m dybde. Videre er det leire til ca. 20 m dybde hvor 
prøvetaking ble avsluttet.  

Det er utført sonderboringer til 35-40 m uten at berg er påtruffet. 
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Poretrykkk er målt med hydraulisk piezometer. Grunnvannsnivået vil generelt variere med 
vannstanden i Glomma. Artesisk overtrykk er ikke påvist. 

 

Parsell 3 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i dette området så vidt vi har oversikt over. 

Langs traséen for flomsikring mot Glomma er det fra sør mot nord kan man forvente samme type 
løsmasser og lagdeling som for Parsell 2 til ca.10 meters dybde. Dette vil gjelde fram til ca. utløp av 
Holsevja. Det er også grunn til å forvente mer enn 40 m ned til faste lag/berg. 

Helt nord i traséen for mulig flomvoll ved ca. terrengnivå kote 107,0, viser faregradskart mulig 
løsneområde for kvikkleireskred i risikoklasse 3 slik det framgår av figur 2-4. 

 

 
Figur 2-4 Kvikkleirerisiko (NVE Atlas, 2019) 

Utførte grunnundersøkelser på eiendommen til Stangeskovene AS (Øvre Romerike Prosjektering, 
2018), har påvist kvikkleire fra ca. 8 m dybde.Basert på ovennevnte er det grunn til å forvente 
kvikkleire/sprøbruddmateriale i dybden som antydet på figur 2-4. 

På eiendommen til Stangeskovene  
- er det stor variasjon i dybden til antatt påvist berg fra ca. 10 til ca. 48 m 
- er det målt poretrykk 1 punkt med hydraulisk piezometer. Grunnvannsnivået vil generelt variere 
med vannstanden i Glomma. Artesisk overtrykk ble målt i drenerende lag over berg.  

For aktuell trase for flomvoll med sluse i Holsevja kan det forventes mer enn 50 m dybde til berg, 
sannsynligvis ikke artesisk overtrykk i øverste 20-30 m av løsmassene og et grunnvannsnivå som 
generelt vil variere med vannstanden i Glomma. Ved utløpet av Holsevja er vanndybden ikke 
registrert, kun estimert ut fra befaring på land og med båt til maks 2,0 m ved normalvannstand. 

For mulighetsstudie anbefales lagt til grunn at utbredelsen av kvikkleireforekomsten påvist nord i 
området ikke har innvirkning på design av flomvoll eller sluse. Skråningsstabilitet og eventuell økt 
last er ikke relevant da dette vil være utenfor kvikkleireområdet slik figur 2-4 viser. 

Grunnforholdene ved utløp Holsevja og videre mot nord må verifiseres med supplerende 
grunnundersøkelser i seinere planfaser. 

Mulig løsneområde. 
Risikoklasse 3 
(ref NVE Atlas) Stangeskovene AS, påvist 

kvikkleireforekomst 

Trase flomsikring

Sannsynlig kvikkleire fra 
dybde 5/10 m og videre. 

Mulig kvikkleire i dybden
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Vedlegg 3: Flomberegninger 
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NOTAT  

OPPDRAG Mulighetsstudie – Flomsikring av Fetsund 
sentrum 

DOKUMENTKODE 10211951-01-RIVass-NOT-
001 

EMNE Flomberegning Holsevja TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER NVE OPPDRAGSLEDER Anne-Jori Løhre 

KONTAKTPERSON Grete Hedemann Aalstad SAKSBEHANDLER Sofie Marie Steinkjer 
 

SAMMENDRAG 

Det er utført en flomberegning for lokalfeltet til Holsevja i Fet kommune. Flomberegninger er gjort ved to ulike 
metoder og resultatene fra flomfrekvensanalysen er valgt som dimensjonerende verdier. Dette resulterer i en 200-
årsflom inkludert 20% klimapåslag på 5,4 m3/s i Holsevja. 

 

Bakgrunn 

I forbindelse med mulighetsstudiet for flomsikring av Fetsund sentrum er det behov for 
flomberegninger til Holsevja som ligger like nordøst for Fetsund sentrum. I dette notatet gjøres det 
beregning av 200-årsflom og middelflom i bekken. Nedbørfeltet er vist på kartet i Figur 3-1.  

 
Figur 3-1 Holsevja i Fet kommune 
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Flomberegning 

Feltparametre 

Nedbørfeltet er beregnet ut fra NEVINA og kontrollert i GIS-programvare med kartgrunnlag basert 
på FKB Kartdata (Statens kartverk, 2019). Feltarealet ved utløpet til Holsevja er beregnet til å være 
3,1 km². 

Oversiktskart over nedbørfeltet er vist i Vedlegg 3-1 og feltparametere er vist i tabell 3-1. Feltareal er 
beregnet av Multiconsult, mens andre feltparametere er hentet fra NVEs kartapplikasjon NEVINA 
(sammendrag fra beregning i NEVINA er vist i Vedlegg 3-3). 

 
Tabell 3-1 Feltparametere Holsevja 

Lokasjon Feltareal Spesifikk 
avrenning 
(61 – 90) 

Effektiv 
sjøprosent 

Snaufjell Høyde 

min-middel-maks 

 km2 l/s/km2 % % moh 

Holsevja 3,1 19,4 0,0 0,0 101-165-288 

 

Formelverk for små nedbørfelt (NIFS) 

Det er gjort beregning med nasjonal regresjonsligning for flommer i små nedbørfelt (også kalt NIFS-
formelen) som ble utviklet av NVE (NVE, 2015) for å beregne kulminasjonsverdier for små felt. Små 
felt er definert som nedbørfelt mindre enn 50 km². Inngangsparametere til formelverket er 
nedbørfeltareal, normalavrenning og effektiv sjøprosent. Denne metoden gir resultater som vist i 
tabellen under. 

 
Tabell 3-2 Resultater fra formelverk for små nedbørfelt (NIFS-formelen) 

Navn Sannsynlighet qM, mom QM, mom q200, mom Q200, mom 
- - l/s/km²  m³/s l/s/km²  m³/s 

Holsevja Median 539 1,67 1522 4,72 
Holsevja Lav (2,5%) 305 0,94 761 2,36 
Holsevja Høy (97,5%) 955 2,96 3044 9,44 

 

Flomfrekvensanalyse 

Det ble funnet flere NVE-vannføringsstasjoner i området (figur 3-2). Informasjon om relevante 
vannføringsserier i flomfrekvensanalysen er hentet fra NVE sin database Hydra II. Ved nærmere 
undersøkelse ble en del sortert ut fordi seriene var for korte, regulerte, lå i ikke-representative 
områder eller hadde andre lite representative feltparametere. De fire stasjonene som gjensto som 
de beste å bruke i en flomfrekvensanalyse er VM 3.11 Sagstubekken, VM 6.10 Gryta, VM 8.6 
Sæternbekken og VM 8.8 Blomsterkroken.  
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Tabell 3-3: Feltparametere for referansevannmerker 

  Navn Periode Antall 
år Feltareal Spesifikk 

avrenning Snaufjell Eff. 
Sjø Høyde 

        km² l/s/km2 % % min-
maks 

3.11 Sagstubekken 1952-1973 22 3,3 18,7 0,00 0,04 154-239
6.10 Gryta 1967-2018 51 7,0 21 0,00 0,41 165-435
8.6 Sæternbekken 1972-2018 48 6,2 17,6 0,00 0,01 102-420
8.8 Blomsterkroken 1976-2002 27 22,5 18,3 0,00 0,29 21-458 
 Holsevja - - 3,1 19,4 0,00 0,00 101-288

 

Tabell 3-4: Flomfrekvensanalyse for referansevannmerker 

  Navn QM qM Q200 Q200/QM q200 Valgt fordeling 

    m3/s l/s/km2 m3/s   l/s/km2 

3.11 Sagstubekken 0,82 246 2,18 2,7 653 Gumbel 
6.10 Gryta 1,59 277 3,90 2,5 557 Gumbel 
8.6 Sæternbekken 1,62 260 4,93 3,0 791 Gen. Log 
8.8 Blomsterkroken 5,88 261 11,02 1,9 489 Weibull 
 Holsevja  250  2,8 700  

Spesifikk middelflom ligger i samme størrelsesorden for alle de representative stasjonen og velges ut 
fra gjennomsnittet til de fire målestasjonene. Dette gir en spesifikk middelflom på 250 l/s/km2, som 
tilsvarer 0,8 m3/s fra feltet 

Frekvensfaktor Q200/QM velges ut fra gjennomsnittet til de to vannmerkene med de lengste seriene, 
nemlig VM 6.10 Gryta og VM 8.6 Sæternbekken. Med denne frekvensfaktoren (2,8), får vi en 200-
årsflom på 700 l/s/km2, noe som tilsvarer 2,2 m³/s (døgnverdi). Med momentanfaktor Qmom/Qdøgn = 
2,15, beregnet fra regionale flomformler, får vi en 200-årsflom på 4,7 m3/s (momentanverdi). Dette 
stemmer godt overens med resultatene fra NIFS-metoden. Med samme momentanfaktor som for 
200-årsflommen får vi en middelflom på 1,7 m3/s (momentanverdi).  

 

Tilleggsberegning; 20-års og 50-årsflom i Holsevja: 

Etter forespørsel ble det også beregnet 20-års og 50-års flommer i Holsevja. Ved bruk av de samme 
vannmerkene som over ble resultater som vist i Tabell 3-5 funnet. Dette gir en 20-årsflom i Holsevja 
på 1,3 m3/s og en 50-årsflom på 1,6 m3/s (døgnverdier). Ganget opp med momentanfaktoren (2,15) 
gir dette hhv. 2,8 og 3,4 m3/s i momentanverdier 
Tabell 3-5: Flomverdier for 20- og 50-årsflom i Holsevja 

  Navn QM qM Q20/QM q20 Q50/QM q50 

    m3/s l/s/km2 l/s/km2  l/s/km2 

6.10 Gryta 1,59 277 1,7 394 2,0 460 
8.6 Sæternbekken 1,62 260 1,7 453 2,1 554 
 Holsevja  250 1,7 425 2,1 525 
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Figur 3-2 Alle nærliggende målestasjoner. Aktuelle målestasjoner for vannføring er ringet rundt. 

 

Klimaendringer 

Det er lagt på et klimatillegg på flomverdiene, for å ta hensyn til fremtidige klimaendringer og økte 
flomstørrelser. Holsevja ligger i et område hvor det er forventet en økning på 11-20 %, og det er 
derfor anbefalt å ta høyde for en 20 % økning i flomstørrelser. Det står også beskrevet i Klimaprofil 
for Oslo og Akershus (Norsk Klimaservicesenter, 2017) at anbefalt klimapåslag for flomvannføring 
frem mot 2100 er minst 20%, med unntak av hovedløpet i Glomma og Vorma, der klimapåslaget er 
0%. Siden feltet til Holsevja ikke ligger nært kysten, men noe mer beskyttet til, velges derfor 20%. 
Valgt klimafaktor er derfor 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holsevja
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Sammenligning av resultater og valg av dimensjonerende flom 

Tabellen under viser resultater fra NIFS-formelen og FFA. Kolonnen lengst til høyre viser 
dimensjonerende verdier, inkludert klimafaktor. 

 
Tabell 3-6 Resultater fra flomberegninger 

Lokasjon Gjentaks-
intervall 

Beregnings-
metode 

Q200,døgn Momentan-
faktor 

Q200,mom Klima-
faktor 

Q200 inkl. 

20% klima 

 år  m³/s m³/s  m³/s

Holsevja 200 NIFS-
formelen - - 4,7 1,2 5,6 

Holsevja 200 FFA 2,1 2,15 4,7 1,2 5,6 

Holsevja M FFA 0,8 2,15 1,7 1,2 2,0 

Holsevja 20 FFA 1,3 2,15 2,8 1,2 3,4 

Holsevja 50 FFA 1,6 2,15 3,4 1,2 4,1 

 

 

 
Figur 3-3: Beregningsresultater fra NIFS med FFA-resultatet til sammenligning (uten klimapåslag) 

NIFS-formelverket og flomfrekvensanalysen gir svært like resultater. Da de fire vannmerkene valgt å 
bruke i flomfrekvensanalysen er representative for Holsevja, og i tillegg har kurvekvalitet for 
flomverdier som beskrives som svært god, velges resultatene fra denne analysen. Middelflomverdien 
inkl. klimafaktor blir dermed 2,0 m3/s (momentanverdi) og 200-årsflom inkl. klimafaktor blir på 5,6 
m³/s (momentanverdi) (= 1800 l/s/km2). 

 

Konklusjon 

Flomberegninger er gjort ved to ulike metoder og resultatene fra flomfrekvensanalysen er valgt som 
dimensjonerende verdier. Dette resulterer i en 200-årsflom inkludert 20% klimapåslag på 5,6 m3/s i 
Holsevja og en middelflomverdi(QM) inkludert 20% klimapåslag på 2,0 m3/s.  
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Vedlegg 3-1 Oversiktskart over nedbørfelt 
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Vedlegg 3-2 Flomfrekvensanalyse 
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Vedlegg 3-3 NEVINA 
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Vedlegg 4: Tegninger 
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Vedlegg 4: Tegninger 
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10211951-01-TVF-TEG-G103 Plan – Parsell 2 og 3 
10211951-01-TVF-TEG-G104 Plan – Parsell 3 
10211951-01-TVF-TEG-G105 Parsell 1 – Prinsippsnitt profil nr. 500 
10211951-01-TVF-TEG-G106 Parsell 2 – Prinsippsnitt profil nr. 150 
10211951-01-TVF-TEG-G107 Parsell 2 – Prinsippsnitt profil nr. 300 
10211951-01-TVF-TEG-G108 Parsell 2 – Prinsippsnitt profil nr. 415 
10211951-01-TVF-TEG-G109 Parsell 3 – Prinsippsnitt Profil nr. 50 
10211951-01-TVF-TEG-G110 Parsell 3 – Prinsippsnitt Profil nr. 130 
10211951-01-TVF-TEG-G111 Parsell 3 – Prinsippsnitt Profil nr. 300 
O-tegninger   
10211951-01-TVF-TEG-O100 Visualisering – Oversikt  
10211951-01-TVF-TEG-O101 Visualisering – Parsell 1 
10211951-01-TVF-TEG-O102 Visualisering – Parsell 2 
10211951-01-TVF-TEG-O103 Visualisering – Parsell 2 og 3 
10211951-01-TVF-TEG-0104 Visualisering – Parsell 3 
X-tegninger  
10211951-01-TVF-TEG-X100 Oversiktsplan – parsell 1, 2 og 3 – Arealbruksplan  
10211951-01-TVF-TEG-X101 Plan – Parsell 1 – Arealbruksplan  
10211951-01-TVF-TEG-X102 Plan – Parsell 2 – Arealbruksplan 
10211951-01-TVF-TEG-X103 Plan – Parsell 2 og 3 – Arealbruksplan 
10211951-01-TVF-TEG-X104 Plan – Parsell 3 – Arealbruksplan 
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1 Kostnadsoverslag 
 

Tabell 1 Kostnadsestimat foreslåtte tiltak 

Flomforbygning Delsum Kr 17 800 000 

1 D2 kort flomvoll vest Lengde 135 m  Kr 3 400 000 
2 D Flomvoll langs småhusbebyggelse Lengde 95 m Kr 1 900 000 
3 D Heving av eksisterende flomvoll langs Fetsund Brygge Lengde 115 m Kr 2 300 000 
4 C Ny tetningsvegg og påstøp på eksist. tetningsvegg langs 

Rosenberg Park  
Lengde 110 m Kr 1 100 000 

5 D Flomvoll og gangvei (inkl. flomvoll nord for Holsevja 260m) Lengde 80 m + 
260 m 

Kr 1 900 000 

4 D Høy flomvoll inn mot lukekonstruksjon holsevja Lengde 80 m Kr 2 000 000 
6 Lukekonstruksjon Holsevja Lengde ca. 10 m Kr 5 200 000  
Luker  Delsum Kr 3 900 000 

VA anlegg og pumpestasjoner Delsum Kr 41 900 000  

1 Avskjærende grøft Lengde 506 m Kr 2 780 000 
2 Trykkledning for overvann inkl. grøfter Lengde 590 m Kr 6 490 000 
3 Gravitasjonsledning for overvann inkl. grøfter Lengde 946 m Kr 9 460 000 
4 Kummer på trykkledning inkl. graving og tilkobling Antall 5 stk Kr 650 000  
5 Selvfallskummer inkl. graving og tilkobling Antall 24 stk Kr 1 200 000 
6 Pumpestasjon Holsevja Kapasitet 1500 l/s Kr 9 000 000 
7 Overvannspumpestasjon Kapasitet 2240 l/s Kr 12 000 000 
8 Tiltak for tetting/tilbakeslagsventil på eks utløp Antall 4 stk Kr 80 000 
9 Legging av SP i varerør under voll mot pumpestasjon Lengde 80m Kr 240 000 
Anleggsveier RS Kr1 750 000 

Vannhåndtering og trafikkulemper RS Kr 1 250 000 

Uforutsette kostnader  15 % Kr 10 000 000 

Riggkostnader 20 % Kr 15 350 000 

Planlegging, prosjektering og byggeledelse 12,5 % Kr 11 500 000 

 SUM Kr 103 450 
000 
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2 Volumberegninger 

2.1 Parsell 1 

2.1.1 Flomvoller 

Tabell 2 Flomvolumer 

Lengde: 135m 
Største høyde: 2m 
Volum beregnet fra modell 1029 m3 
 

Tabell 3 Beregning parsell 1 

Bygging av flomvoll Lengde 135m Kr 2 160 000 
Murer Areal 80m2 Kr 280 000 
Gang og sykkelveger Lengde 180 Kr 320 000 
Vannulemper, flytting av ladestasjon og trafikkulemper 
(inkl. jernbane) RS 

Kr 400 000 

Trapper, murer og rekkverk RS Kr 240 000 

SUM  Kr 3 400 000 

 

Sammenfaller med 25 000 kr pr. løpemeter. 

2.2 Parsell 2 

2.2.1 Tetningsvegger 

Tabell 4 Lengde 

Lengde 110m 
             

Tabell 5 Beregning parsell 2 – del 1 

Påstøp på eksisterende mur: Per løpemeter: 
Bolter Kr 500 
Betong  Kr 1 500 
Forskaling Kr 400 
Brettskuring og trekantlist Kr 100 
Armering Kr 660 
Waterstop Kr 38 
Drenering Kr 50 
Annet Graving etc. Kr 325 
Arrondering Kr 649.50 
SUM Kr 4 222 
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Tabell 6 Beregning parsell 2 – del 2 

Etablering av nye murer: Per løpemeter: 
Betong  Kr 7 500 
Forskaling Kr 3 200 
Brettskuring og trekantlist Kr 100 
Armering Kr 3 300 
Waterstop Kr 150 
Drenering Kr 50 
Annet Graving etc.  Kr 1 430 
Arrondering Kr 500 
SUM Kr 16 230 

 

Snitt (50 % nye og 50% forhøyet): Kr 10 226 

2.2.2 Flomvoller 

Volum av voller fra jernbanebru til og med Fetsund brygge.  

Tabell 7 Lengde og volum 

Lengde: 95 + 115 m 
Volum fra modell: (justert for noe ekstra masser under 
vann) 3800m3 

 
Benytter 20 000 kr per løpemeter. 

2.3 Parsell 3 

2.3.1 Lukekonstruksjon 

Tiltakene rundt Holsevja er nærmere vurdert gjennom å se på mengder for spuntvegg, betong, 
forskaling og armering, graving og tilbakefylling, slusedører, manøvreringsmekanikk og montering 
samt gangbru.  

Tabell 8 Volum og forskaling 

Konstruksjonsdel: Volum: Forskaling: 
Vangemurer 132 m3 528 m2

Sidevegger 134,4 m3 224 m2 
Bunnplate 72 m3 34 m2 
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Tabell 9 Beregning lukekonstruksjon parsell 3 

Graving  RS Kr 90 000 

Spuntvegg 156 m2 Kr 936 000 

Betong 338 m3 Kr 1 692 000 

Forskaling 786 m2 Kr 864 600 
Armering 33,8 tonn Kr 744 500 
Tilbakefylling RS Kr 30 000 
Div mindre poster RS Kr 891 416 

SUM  Kr 5 200 000 
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2.3.2 Flomsluse 

Tabell 10 Beregning flomsluse parsell 3 

Underlag/referanse:   
HRB SteelBenchmarker Western Eur  487 jan.15 
HRB SteelBenchmarker Western Eur  471 sep.19 
Konsumprisindeks - jan 2015-sept 2019 12.7 % 
      
Lysåpning bredde: 4 m 
Lysåpning høyde (h1) 7.5 m 
Totalt areal lysåpning 30 m2 
Areal pr. lukedør ca 15 m2 
      
Lukedør (Glideluke) H=10 - 2015 1 777 807  kr 
SUM  Kr 3 900 000 

 

Revisjonsstengsel utelates, kun føringer.  

Vedlikeholdskostnader avhenger av valg av pådrag. Budsjett kost vurdert til 10 000 kr/år. 
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2.3.3 Flomvoller 

Høy flomvoll inn mot luke 

Tabell 11 Beregning flomvoller parsell 3 

Lengde 80m 
Volum fra modell Ca 300m3  

(justert for lukekonstruksjon) 

 
Figur 1 Kostnader små fyllingsdammer 

Benytter 25 000 kr pr. løpemeter. 
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Terrenghevinger: 

Tabell 12 Lengde og volum 

Konstruksjonsdel: Lengde: Volum: 
Nord 260 m 1356 m3

Sør 80 m 652 m3 

 

Tabell 13 Beregning terrenghevinger parsell 3 

Konstruksjonsdel: Løpemeterpris: Volum: 
Nord 5000 kr/lm Kr 1 300 000 
Sør 7500 kr/lm Kr 600 000 
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