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Forord 
 
Det skal etableres et nasjonalt kartgrunnlag – flomsonekart – for de vassdrag i Norge som har 
størst skadepotensial. Hovedmålet med kartleggingen er forbedret arealplanlegging og 
byggesaksbehandling i vassdragsnære områder, samt bedre beredskap mot flom.  
 
Denne rapporten presenterer resultatene fra kartleggingen av Sandvikselva fra Sandvika opp til 
Vøyenenga derfra Isielva opp forbi Skui. Rønneelva opp til Engervannet er også beregnet. 
Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger. 
 
En særlig takk til Siv Kjeldsen i Bærum kommune som alltid har stilt velvillig opp for å bidra til 
å gjennomføre prosjektet og bidratt med lokal informasjon. 
 
 
 
 
Oslo, desember 2003 
 
 
 
Are Mobæk 
avdelingsdirektør 
         Eli K. Øydvin 
         fung. prosjektleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Sammendrag 
 
Det er utarbeidet flomsonekart for ca 11 km elvestrekning i Sandvikselva fra Sandvika opp til 
Vøyenenga og videre Isielva forbi Skui. Strekningen til og med Engervannet er også beregnet. 
Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger, vannlinjeberegninger og beregninger av 
ekstremvannstander i sjø. Ekstremanalysen av sjøvannstanden er gyldig for alle sjøområder i 
Bærum.  
 
Det er gjort beregning av vannlinjer for flommer med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 
500 år. Vannlinjer for alle disse flommene er med i flomsonekartet presentert grafisk og i tabell. 
Det er utarbeidet flomsonekart og digitale flomsoner for 10-, 100-, 200- og 500-årsflom. De 
flomutsatte områdene inneholder næring/industri, boliger og viktig infrastruktur. For disse 
verdiene bør det legges en 200-årsflom som retningsgivende for arealbruk og sikringstiltak. 
Hovedvekt i kartanalysen er derfor lagt på 200-årsflommen, og flomsonekart for denne 
flommen er vedlagt. 
 
Det er benyttet kartdata i lokalt system (Bærum) både i grunnriss og høyde. Høydegrunnlaget 
for Bærum ligger 0.21 m høyere enn NN54. 
 
Oversvømte områder ved Sandvika er hovedsakelig knyttet til høye sjøvannstander. Allerede 
ved 10-årsflom er en del bygninger flomutsatt, videre blir veien langs Engervannet delvis 
oversvømmet. I industriområdene ved Vøyenenga er enkelte bygg flomutsatt allerede ved 10-
årsflom. Ved de større flommene er mange bygg flomutsatt, i tillegg er det fare for vann i en del 
kjellere. Deler av E16 langs Isielva er flomutsatt fra 100-årsflom. I området ved Skui er det liten 
flomfare. Enkelte bygg er flomutsatt ved de største flommene. Det er ingen veier som er 
flomutsatt, men det er fare for vann i kjelleren i en del bygninger i dette området. 
 
Det er en rekke bruer som er flomutsatt innenfor analyseområdet. 
 
Ved oversiktsplanlegging kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som ikke 
bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak. Ved detaljplanlegging og ved 
dele- og byggesaksbehandling må en ta hensyn til at også flomsonekartene har begrenset 
nøyaktighet. Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget 
sjekkes mot de beregnede flomvannstandene i tverrprofilene. Primært må en ta utgangspunkt i 
de beregnete vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. En sikkerhetsmargin 
skal alltid legges til ved praktisk bruk. En må spesielt huske på at for å unngå flomskade må 
dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet også fungerer under flom. 
Flomsonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak; som evakuering, 
bygging av voller osv. Ved å lage kart tilsvarende vedlegget til denne rapporten, kan en f eks 
finne hvilke bygninger som blir berørt av flommen og hvilke veger som kan bli sperret. 
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1. Innledning 
 
 
Hovedmålet med kartleggingen er å bedre grunnlaget for vurdering av flomfare til bruk i 
arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskap mot flom. Kartleggingen vil også gi bedre 
grunnlag for flomvarsling og planlegging av flomsikringstiltak. 
 
 
1.1 Bakgrunn 
 
Flomtiltaksutvalget (NOU 1996:16) /1/ anbefalte at det etableres et nasjonalt kartgrunnlag – 
flomsonekart – for de vassdrag i Norge som har størst skadepotensial. Utvalget anbefalte en 
detaljert digital kartlegging.  
 
I Stortingsmelding nr 42 (1996-97) /2/ gjøres det klart at regjeringen vil satse på utarbeidelse av 
flomsonekart i tråd med anbefalingene fra Flomtiltaksutvalget. Satsingen må ses i sammenheng 
med at regjeringen definerer en bedre styring av arealbruken som det absolutt viktigste tiltaket 
for å holde risikoen for flomskader på et akseptabelt nivå. Denne vurderingen fikk sin tilslutning 
også ved behandlingen i Stortinget. 
 
Det ble i 1998 satt i gang et større prosjekt for kartlegging i regi av NVE. Det er utarbeidet en 
flomsonekartplan som viser hvilke elvestrekninger som skal kartlegges /3/. Strekningene er 
valgt ut fra størrelse på skadepotensial. Totalt er det 119 delstrekninger som skal kartlegges. 
Dette utgjør ca. 1100 km elvestrekning. 
 
En av visjonene med flomsonekartprosjektet, er å kunne dokumentere ”manns minne” og kunne 
utnytte dette i samfunnsnyttig henseende. Flomsonekartene trekker kontinuerlige linjer og flater 
mellom stedlige flommerker og manns minne basert på fysiske prinsipper. Historiske klipp fra 
Budstikka viser at fraser som ”størst i manns minne” dukker jevnelig opp. De siste ~50 årene 
har det spesielt vært 3- 4 større flomepisoder i Sandsviks vassdraget. Disse var alle regnflommer 
på høsten. Før denne tid har det ikke blitt sporet opp enkelthendelser. Fra Budstikka er det 
funnet informasjon om følgende flommer: 
 

• 8. august 1951, sitat Budstikka 10/8 1951: ” Voldsomme oversvømmelser i Vestre 
Bærum” 

• 20. august 1951 – ny flom enda større i Sandvikselva, sitat Budstikka 22/8 195 
:”Flommen i Vestre Bærum den største i manns minne” 

• 3-4. september 1965, sitat Budstikka 10/9 1965: ”Flomkatastrofe i Asker og Bærum den 
verste i manns minne” 

• 16. oktober 1987, sitat Budstikka 16/10 1987: ”Hjelp, Asker og Bærum drukner” 
 
Disse flommene hadde ulike forløp og det er derfor ikke enkelt å si hvilken flom som var størst. 
En flom kan ha gitt større skade på Skui, mens relativt mindre skade lengre ned i forhold til en 
annen flom. Flommen 1987 hadde et regionalt omfang og falt sammen med storm og stormflo i 
sjøen. Skadebeløpene fra denne hendelsen er derfor størst i denne perioden. I 1950 var det trolig 
også flom i regionen, i alle fall i Asker. Dette siteres våren 1951 med flomvarsel i Budstikka 6/4 
1951. Det er da store snømengder og etter en regnfull høst. Høsten 1951, sitat budstikka 22/8 
1951: ”…reises det spørsmål om det er forsvarlig å fortsette utbyggingen av strøket langs 
Ringeriksvegen til industristrøk før det er gjort noe effektivt for å hindre oversvømmelse”. Dette 
spørsmålet har reist seg gjentatte ganger også siste året. Hovedmål og visjoner med 
flomsonekartet er derfor helt på sin plass å dokumentere i 2003. 
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1.2 Beskrivelse av vassdraget 
 

Vassdraget er i dag regulert og har vært mer eller mindre regulert og utbedret for tømmerfløting 
og kraft til kverner og jernverk. Eldste flomskade i vassdraget som dette prosjektet har funnet 
fram til er fra 1638. En regnflom gjorde da skade på bygning og dammer for Bærums verk. For 
enkelte flommer vil disse reguleringene og tiltak langs elvebredder påvirker flomregime i 
positiv eller negativ retning. Dammer uten flomdempende kapasitet, eller avsnøring av 
flomsletter vil i enkelte tilfeller kunne forsterke nedstrøms vannføringen. Bærum kommune har 
vannrettigheter i Trehørnings- og Heggelivassdraget. Trehørningsvassdraget består av vannene 
Trehørningen, Byvann, Småvann og Aurevann og tilhører nedbørfeltet til Sandvikselva. 
Heggelivassdraget (tilhører  nedbørfeltet til Lysakerelva) består av vannene Skotta, Skamrek, 
Nordre og Søndre Heggelivann. Det er en overføringstunnel fra Søndre Heggelivann til 
Trehørningen, hvor det overføres 0-1 m3/s avhengig av vannstandene i magasinene og behovet 
for drikkevann. Vannet renses i renseanlegg nedstrøms demningen ved Aurevann og forsyner 
via ledningsnettet ca. 60 % av innbyggerne i Bærum. De resterende 40 % forsynes med 
drikkevann fra Holsfjorden. 
 
Stovivann er den eldste vannkilden og ble etablert til vannforsyning i 1898 av Sandvikens 
vannverk. Kommunen overtok i 1901 og har forsynt innbyggere i Sandvika og Høvikområdet 
med vann helt til 1960 da vannforsyningen fra Aurevann overtok. Det er i dag kun 3-4 gårder 
som tar ut vann Stovivann.  
 
Østernvann inngikk i drikkevannsforsyningen til østre Bærum fra 17.mai 1916 og fram til 9. 
desember 1982. Demningen er blitt forhøyet flere ganger etter som behovet for drikkevann økte. 
Østernvann har i dag status som nødvann. I tillegg tar Løvenskiold ut noe vann til 
jordbruksvanning. 
 
Burudvann: Bærum kommune ved natur og idrettsforvaltningen leier områder ved Burudvann 
av Løvenskiold til friluftsformål og har ansvar for demningen (avtale med IS Bærums Verk fra 
1958). 
 
Vannene Byvann, Aurevann, og Søndre Heggelivann er vanligvis noe nedtappet, mens 
Trehørningen og Småvann normalt er oppfylt. Vannene i Trehørningsvassdraget har et totalt 
tilsigsfelt på ca. 16,8 km2 og dette utgjør for eksempel 16 og 9 prosent av tilsigsarealet for 
henholdsvis Lomma ved Bærums verk og ved Bjørnegårdsvingen. Reguleringene har en viss 
dempende effekt på mindre flommer. Under flommen i 1987 hadde tappingen i forkant kun en 
midlertidig effekt og vannet gikk i overløp ved alle demningene.  For Østernvann og vannene i 
strengen Aurevann-Trehjørinngen er det utført dambrudsbølgeberegninger. 
 
Isielva er langt på veg kanalisert og delvis lagt om. Fra profil 42 til 44 gikk elva fram til 60-
tallet midt på elvesletta. Ringeriksvegen (E16) er for en stor del bygd ut med støttemur mot 
Isielva. For øvrig er det kun gjort mindre inngrep langs elvestrengen for å styre og holde 
flomvann unna. Strekningen inneholder et stort antall bruer (37) som kan ha påvirket 
strømningsforholdene på strekningen. Oppstrøms Køla bru på Vøyenenga er det fra 70-tallet 
utført en plastring på et par hundre meters lengde der NVE har vært involvert.  
 
 
1.3 Avgrensning av prosjektet  
 
Den kartlagte strekningen omfatter Sandvikselva fra Sandvika opp til Vøyenenga og videre 
Isielva opp forbi Skui. Strekningen opp til og med Engervannet er også beregnet. 
Ekstremanalysen av sjøvannstanden er gyldig for alle sjøområder i Bærum. Sandvikselva går fra 
rolig meandrerende strømming opp igjennom Sandvika til relativt bratt og rask elv mellom 
Bjørnegårdssvingen og Franzefoss. Fra Franzefoss og forbi Vøyenenga er elva igjen sterkt 
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meandrerende og rolig. Oppstrøms Kølabrua stiger Isielva og den er relativt bratt med stor 
hastighet. Floa virker opp i Engervannet og elva hit opp, Rønneelva, har regelmessig reversert 
strømning. I Sandvikselva virker floa nesten opp til brua ved Slependenvegen. På de flatere 
områdene har en hatt flomskade i form av oversvømmelse, mens bratte strekninger har hatt 
erosjon og utrasninger. 
 
Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring som skal kartlegges. 
Andre vassdragsrelaterte faremomenter som isganger, erosjon og utrasinger er ikke gjenstand 
for tilsvarende analyser, men det tas sikte på å synliggjøre kjente problemer av denne art i 
tilknytning til flomsonekartene. 
 
Det er gjort beregning av vannlinjer for flommer med gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 
500 år. Vannlinjer for alle disse flommene er med i flomsonekartet, grafisk og i tabell. Det er 
utarbeidet flomsonekart og digitale flomsoner for 10-, 100-, 200- og 500-årsflommen. De 
flomutsatte områdene inneholder næring/industri, boliger og viktig infrastruktur. For disse 
verdiene bør det legges en 200 års flom som retningsgivende for arealbruk og sikringstiltak. 
Hovedvekt i kartanalysen er derfor lagt på 200-årsflommen, og flomsonekart for denne 
flommen er vedlagt. 
 
Figur 1.1 viser nedbørfeltet til vassdraget. Vassdraget er vernet som en del av 
Oslomarkvassdragene i verneplan 1 (1973). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1     Oversiktskart over vassdraget 008.Z Sandvikselva.  
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1.4 Prosjektgjennomføring 
 
Bærum kommune engasjerte i 2001 Statkraft Grøner til å etablere en hydraulisk modell og 
flomsonekart fra Franzefoss til Flebu (Jenssen, 2001 /4/ ). Denne hydrauliske modellen er 
benyttet videre i analysen med oppdaterte flomverdier. Strekningen Franzefoss- Flebu samt 
oppstrøms og nedstrøms strekninger er knyttet sammen i dette prosjektet. Prosjektet er derfor 
satt i sammen av 3 strekninger beregnet i hydrauliske modeller.  
 
Prosjektet er gjennomført under ledelse av Eli K. Øydvin, NVE og Bærum kommune som 
bidragsyter og diskusjonspart. Bærum kommune har stilt med oppmåling av tverrprofiler, 
flomvannstander og kartgrunnlag, mens NVE har stått for analysen og gjennomføring av 
prosjektet. Flomberegningen er utført av Thomas Væringstad med Erik Holmqvist som 
kvalitetskontrollør, Vannlinjeberegningene er foruten Statkraft Grøner, Lars Jenssen 2001, 
utført og sammenstilt av Øyvind A Høydal, NGI med Ingebrigt Bævre som kvalitetskontrollør. 
Eli K. Øydvin har utført flomsoneanalysen. Første utkast til flomsonekart ble sendt kommunen 
for innspill og vurdering av flomutbredelse. Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektets 
vedtatte rutiner for styring, gjennomføring og kvalitetskontroll (Berg og Høydal 2000) /5/ 
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2. Metode og databehov 
 
 
2.1 Metode 
 
Et flomsonekart viser hvilke områder som oversvømmes ved flommer med ulike 
gjentaksintervall. I tillegg til kartene utarbeides det også lengdeprofiler for vannstand i elva.  
 
Det gjennomføres en statistisk analyse av hvor store og hyppige flommer som kan forventes i 
vassdraget (flomberegning). Det beregnes vannføring for flommer med gjentaksintervall hhv. 
10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. Vannføringsdata, oppmålte profiler av elveløpet og elveløpets 
egenskaper for øvrig benyttes i en hydraulisk modell som beregner hvor høy vannstand de ulike 
flommene gir langs elva (vannlinjeberegning). For kalibrering av modellen bør det fortrinnsvis 
finnes opplysninger om vannføringer og flomvannstander lokalt fra kjente historiske flommer.  
Ekstreme sjøvannstander gir grunnlag for kartet i utløpsområdet. 
 
Ut fra kartgrunnlaget genereres en digital terrengmodell i GIS. Programvaren ArcInfo med 
modulene TIN og GRID benyttes. I tillegg til koter og terrengpunkter er det benyttes andre 
høydebærende data som terrenglinjer, veikant, elvekant og innsjø med høyde til oppbygging av 
terrengmodellen. For hver flom gjøres vannstanden i tverrprofilene om til en flomflate. 
Flomflaten blir generert med lineær interpolasjon mellom tverrprofilene. Det legges inn 
hjelpelinjer mellom de oppmålte profilene for å sikre en jevn flate mellom profilene. Videre 
forlenges tverrprofilene ut til grensen for analyseområdet før flatene genereres. Flatene har 
samme utstrekning og cellestørrelse ( 5 x 5) som terrengmodellen. Metoden for å finne 
flomarealer er å beregne skjæring mellom en vannflate generert fra aktuell flomhøyde med 
terrengmodellen. Ved denne analysen markeres alle terrengområder som ligger lavere enn 
aktuell flomhøyde, ved at alle celler hvor celleverdien i flomflaten er større enn i 
terrengmodellen blir definert som vanndekt areal. Dette medfører at lavpunkter som ikke har 
direkte kontakt med flomsonen langs elva også blir definert som vanndekket areal. Disse 
arealene omtales på kartene som lavpunkt. Grensene for flomsonene blir generalisert og glattet 
innenfor 5 m og flater under 75 m2 fjernes, så framt dette ikke er øyer i vann eller elv. 
 
 
 
2.2 Hydrologiske data 
 
2.2.1 Flomberegning 
 
Flomberegningen er dokumentert i eget dokument /6/. Flomvannføringer er beregnet for de 
aktuelle strekninger som her er behandlet med tillegg av flomvannføringer i Lomma ved 
Bærums verk. Den hydrologiske stasjonen Bjørnegårdsvingen er sentral i beregningen, og her er 
det observert ekstrem flom i 1987 og stor flom i 1983, 2000, 2001 og 2002. 
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Tabell 2.1. Kulminasjonsvannføringer ved ulike gjentaksintervall  
 

Sted Middel 
flom 

(m3/s) 

10 -
årsflo

m 
(m3/s) 

20 års 
flom 

(m3/s) 

50 års 
flom 

(m3/s) 

100 års 
flom 

(m3/s) 

200 års 
flom 

(m3/s) 

500 års 
flom 

(m3/s) 

Utløp fjord 74 115 132 156 174 193 218 
Bjørnegårdssvingen 63 97 112 132 148 163 184 
Lomma ved samløp 36 56 65 77 85 94 107 
Bærums Verk 35 54 62 73 82 91 102 
Isielv ved samløp 23 36 41 49 54 60 68 
Urselva ved utløp  
i Isielva 

2,2 3,4 3,9 4,6 5,1 5,7 6,4 

Dælibekken v/utløp  
Sandvikselva 

2.0 3,1 3,5 4,2 4,6 5,1 5,8 

Restfelt til 
Bjørnegårds-svingen  

1,4 2,1 2,6 3,1 3,4 3,8 4,3 

Øverlandselva v/utløp 
i Engervannet. 

9,8 15,2 17,5 20,7 23,1 25,5 28,8 

 
Vannføringene er holdt konstante på de enkelte delstrekninger der elver eller større bekker ikke 
kommer inn. 
 
 
2.2.2 Kalibreringsdata 
 
For strekningen er det benyttet observerte flomvannstander fra 16/10-1987, 30/10-2000, 26/4-
2001 og 1/5-2002. Det fins ikke observasjoner for alle flommene på de samme stedene. Av 
disse flommene er 1987 en ekstremflom, 2000 og 2002 middelflom, mens 2001 kun er middels 
høy vannføring. For strekningen Franzefoss til Flebu er observasjonene dokumentert i Jenssen 
2001 /ref 4/. De andre observasjonene er dokumentert i fotosammenstilling av Siv Kjeldsen og 
Erik Glomsås /ref 7/.   
 
Observasjonene benyttet i modellene er i hovedsak tatt ved: 

• Martinius bilverksted, Hamangskogen 23, 2002 
• Terrasseblokkene Hamangskogen 23, 2002 
• Industrivegen 5 
• Bjørnegårdsvingen 
• Franzefoss, 2000, 2001 og 2002 
• Tangen bru, oppstrøms og nedstrøms, 1987 
• Borkentangen bru, 1987 
• Chr, Smith, 1987 
• NKI- forlaget, 1987 
• Ringeriksvegen 121, 2987 
• Essostasjonen Vøyenenga, 1987, 2000, 2002 
• Agnes bru, oppstrøms og nedstrøms 1987  
• Køla gangbru, nedstrøms, 1987 
• Kølabrua, , oppstrøms, 1987 
• Vøyenenga jernvare, 1987 
• Normann Olsen, 1987, 2000 
• Flebu viftefabrikk, 2000, 2002 
• Ringeriksveien 243, 2002 
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2.2.3 Ekstremvannstander i sjø 
 
Ekstremvannstander i sjø er hentet fra ”Ekstremvannstandsanalyse i sjø ved utvalgte stasjoner”, 
NVE dokument 11/2000 /9/. Resultatet for Oslo havn er konvertert til Bærumshøyder. Det 
foreligger ingen gode ekstremvannstandsobservasjoner for sjø ved Sandvika. Tallene fra Oslo 
havn er derfor benyttet direkte med stedlig korreksjon for ulikt høydegrunnlag. Nær 
elvemunninger kan dette gi noe for lavt resultat, men med tillegg for bølger er dette 
tilstrekkelig.  
 
 

Gjentaks-
intervall Oslo havn (NN54) 

Omregnet til 
Bærums 
høyde 

5 1.29 1.08 
10 1.41 1.20 
20 1.52 1.31 
50 1.66 1.45 
100 1.76 1.55 
200 1.85 1.64 
500 1.96 1.75 
1000 2.04 1.83 

 
Tabell 2.2 – Ekstremvannstander i sjø Oslo havn – Bærum. 
 
 
2.3 Topografiske data 
 
2.3.1 Tverrprofiler 
 
Totalt for prosjektet er det målt opp 142 tverrprofiler av Bærum kommune i perioden 2001-
2003. Disse profilene er dokumentert som Exel-filer og hydrauliske modeller i NVEs arkiv /8/. 
 
Samtlige tverrprofil med tillegg  for interpolerte profiler er benyttet i vannlinjeberegningen og i 
GIS-analysen, men antallet er redusert til totalt 66 profiler i sluttproduktet. Profilene er 
omnummerert med nummer 1 i utløpet av Sandvikselva og videre fortløpende nummerering 
oppover i Sandvikselva, Isielva, Rønneelva og Lomma. 
 
 
2.3.2 Flomverk 
 
I området er det ingen større flomverk, men langs enkelte punkter er det bygd mindre flomvoller 
eller murer for å styre flomvannet. Dette gjelder bla annet : 

• Nord for Nordby på Skui mellom elv og industriområde (Ringeriksveien 285) 
• Mur på begge sider av Isielva Ringeriksveien 243- 239 
• Voll mellom hus Ringeriksvegen 203 og Isielva 
• Voll mot Løxaområdet – renseanlegget.  
• Mot Sykkelsmeden i Bjørnegårdsvingen 
• Mellom gangveg og elv under Slependenvegen 
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2.3.3 Digitale kartdata 
 
Bærum kommune har stilt kartgrunnlag til disposisjon. Kartgrunnlaget er av god kvalitet 
(1:1000) og har detaljert høyde. I dette prosjektet er det benyttet lokalt høydegrunnlag og 
kartprojeksjon for Bærum. Høydegrunnlaget for Bærum ligger 0,21 m høyere enn NN54.  
I desember 2003 var Bærum kommune ferdig med å konvertere horisontalt grunnlag over til 
Euref89, men da var flomsonekartene så nær ferdigstillelse, at det var ikke hensiktsmessig å 
legge inn data på nytt. Sluttproduktet, de digitale flomsonene leveres i UTM sone 32 og 33 
(Euref89). 
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3. Vannlinjeberegning 
 
 
Programvaren Hec-Ras vesion 3.1.1 er benyttet til vannlinjeberegning.  
 
3.1 Kalibrering av modellen 
 
Det er i hovedsak god overensstemmelse mellom kalibrete modeller og observasjonene. Avvik 
kan forklares ut fra ulike tidspunkt for observasjoner, unøyaktig referansehøyde og 
strømningsforhold ved observasjonsstedet. Det er lagt vekt på at modellene skal være kalibret 
med realistiske ruhetsverdier.  
 
 
3.2 Virkning av ekstremvannstander i sjø 
 
I Sandvikselva virker floa tett opp til brua for Slependenveien. Dette går både fram av 
modellstudier og observasjoner. Det ligger en fjellterskel rett nedstrøms denne brua som styrer 
oppstrøms vannstand. Likeledes påvirkes strømning og vannstand ut av Rønneelva og 
Engervannet av tidevannet. For disse beregningene er det benyttet en startbetingelse på 1,2 m 
(Bærum høyde). Dette tilsvarer en 10-års ekstremvannstand i sjøen. Dette gir en realistisk 
flomsituasjon i nedre del av strekningen ut fra registrerte flomepisoder.  
 
 
3.3 Resultater 
 
Tabellen nedenfor gjengir resultater fra vannlinjeberegningene og ekstremanalyse i sjø. Når 
disse to flomtypene settes sammen, legges ekstremvannstander i sjø som et lokk over vannlinjer 
beregnet i elva. 
Teknisk er beregningene dokumentert i ref /4/ og  /9/. 
 
 
Tabell 3.1. Vannstand (lokalt høydesystem i Bærum kommune - NN54 + 0.21 cm) ved hvert 
tverrprofil for ulike gjentaksintervall. Plassering av profilene går fram av vedlagte flomsonekart. 
Ekstrem sjøvannstand virker til og med profil 2 (markert med kursiv).  
 
SANDVIKSELVA 
 

Profil nr 
 

10-årsflom 20-årsflom 50-årsflom 100-årsflom 200-årsflom 500-årsflom

1 1,20 1,31 1,45 1,55 1,64 1,75 
2 1,20 1,31 1,45 1,55 1,64 1,75 
3 1,99 2,02 2,06 2,09 2,13 2,20 
4 2,01 2,04 2,09 2,13 2,18 2,25 
5 2,07 2,12 2,19 2,25 2,32 2,40 
6 2,10 2,15 2,24 2,31 2,39 2,47 
7 2,14 2,21 2,31 2,39 2,48 2,58 
8 2,37 2,49 2,66 2,79 2,92 3,03 
9 2,42 2,54 2,72 2,85 2,99 3,10 

10 2,52 2,66 2,86 3,01 3,16 3,28 
11 2,66 2,81 3,02 3,18 3,34 3,46 
12 3,18 3,34 3,56 3,73 3,90 4,02 
13 3,41 3,61 3,88 4,07 4,27 4,42 
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14 3,77 3,90 4,08 4,21 4,30 4,30 
15 4,60 4,75 4,95 5,08 5,22 5,31 
16 5,72 5,86 6,05 6,18 6,34 6,44 
17 8,03 8,16 8,36 8,49 8,63 8,72 
18 10,88 11,07 11,33 11,50 11,67 11,79 
19 12,76 12,96 13,19 13,37 13,55 13,67 
20 15,21 15,34 15,49 15,59 15,67 15,72 
21 18,34 18,34 18,60 18,90 19,10 19,35 
22 18,67 18,77 19,06 19,33 19,54 19,80 
23 19,01 19,14 19,38 19,59 19,78 20,02 
24 20,40 20,57 20,79 20,95 21,09 21,28 
25 22,02 22,22 22,47 22,66 22,84 23,07 
26 22,42 22,64 22,93 23,14 23,34 23,60 
27 22,64 22,88 23,18 23,39 23,60 23,88 
28 22,86 23,10 23,43 23,63 23,85 24,13 
29 23,32 23,58 23,93 24,14 24,36 24,64 
30 23,56 23,81 24,18 24,38 24,61 24,88 
31 23,66 23,93 24,30 24,51 24,73 25,02 
32 23,70 23,97 24,34 24,56 24,77 25,00 

 
 
ISIELVA 
 

Profil nr 
 

10-årsflom 20-årsflom 50-årsflom 100-årsflom 200-årsflom 500-årsflom

33 23,87 24,15 24,54 24,76 24,99 25,24 
34 23,89 24,18 24,56 24,78 25,01 25,26 
35 24,00 24,27 24,63 24,83 25,04 25,29 
36 24,14 24,36 25,09 25,20 25,29 25,40 
37 24,42 24,62 25,17 25,26 25,34 25,44 
38 24,92 25,08 25,44 25,54 25,64 25,76 
39 25,72 25,86 26,10 26,21 26,33 26,46 
40 26,74 26,87 27,04 27,14 27,24 27,34 
41 27,71 27,85 28,09 28,24 28,56 28,35 
42 28,88 28,99 29,16 29,27 29,38 29,49 
43 30,07 30,18 30,34 30,44 30,55 30,61 
44 32,36 32,46 32,61 32,69 32,79 32,90 
45 32,81 32,92 33,10 33,20 33,36 33,58 
46 35,51 35,63 35,80 35,90 36,01 36,17 
47 37,23 37,34 37,49 37,59 37,70 37,81 
48 38,21 38,33 38,50 38,60 38,72 38,87 
49 40,77 40,86 40,98 41,05 41,12 41,20 
50 42,39 42,49 42,64 42,73 42,83 42,96 
51 44,49 44,58 44,72 44,80 44,90 45,02 
52 48,80 48,92 49,09 49,19 49,31 49,45 
53 50,87 50,99 51,17 51,27 51,37 51,51 
54 54,03 54,12 54,27 54,35 54,45 54,57 
55 57,97 58,12 58,33 58,46 58,58 58,73 
56 58,54 58,69 58,93 59,07 59,23 59,42 
57 62,61 62,71 62,86 62,95 63,05 63,19 
58 66,52 66,61 66,71 66,79 66,88 67,00 
59 67,94 68,04 68,22 68,31 68,40 68,52 
60 71,50 71,60 71,76 71,85 71,96 72,09 
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RØNNEELVA 
 

Profil nr 
 

10-årsflom 20-årsflom 50-årsflom 100-årsflom 200-årsflom 500-årsflom

61 1,99 2,02 2,06 2,09 2,13 2,19 
62 2,01 2,04 2,08 2,12 2,17 2,25 
63 2,06 2,11 2,19 2,26 2,34 2,46 
64 2,09 2,14 2,23 2,30 2,39 2,53 

 
 
LOMMA 
 

Profil nr 
 

10-årsflom 20-årsflom 50-årsflom 100-årsflom 200-årsflom 500-årsflom

65 23,90 24,18 24,57 24,79 25,02 25,27 
66 23,93 24,21 24,60 24,82 25,05 25,30 
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Figur 3.1. Fallforhold i Sandvikselva – Isielva ved 10-, og 200-årsflom . 
 
Figur 3.1 illustrerer fallforholdene på beregnede strekninger. Floa virker opp forbi 2000 m, 
Franzefoss ligger ved ca 4000 m og ved 7000 m er en forbi Vøyenenga på veg opp mot Skui. 
Det er verdt å merke seg at på flatere områder, dvs ved Vøyenenga øker forskjellen mellom 
ulike flomstørrelser mens forskjellen blir mindre i bratte områder. 
 

Sandvikselva -Isielva Sandvikselva -Isielva 
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3.4 Spesielt om bruer 
 
Det er mange bruer ved Sandvikseelva, Isielva og Rønneelva. Totalt er det i de 3 modellene lagt 
inn 37 bruer. Hvis energilinja til dimensjonerende flom ikke går klar av brudekket, må 
brukapasiteten vurderes nøyere. Ei bru der energilinja går opp i brudekket vurderes som kritisk 
ved aktuell flomvannføring. Ei bru vurderes som sikker hvis en 200-års energilinje passerer 
under brudekket. Når en spesielt er opptatt av brukapasiteter, skyldes ikke dette alene at bruene 
kan skades eller ikke benyttes under flom, men at muligheter for blokkering og brå endringer i 
strømingsegenskapene kan oppstå. Under slike forhold blir strømning og vannstander mindre 
forutsigbar.  
 
 

 
 
Figur 3.2 illustrerer ei bru med tilstrekkelig sikkerhetskapasitet for 200-årsflom. Den øverste 
stiplede grønne linja er energilinje, mens øverste heltrukne linje er vannlinje 200-årsflom. 
 
I Rønneelva og Engervannet vil vannstanden være styrt av kapasiteten gjennom kulverten 
(mellom profil 62 og 63). For alle aktuelle flomsituasjoner vil kulverten ha lukket strømning, 
dvs at den både oppstrøms og nedstrøms vil ha dukkede åpninger. Strømningen gjennom 
kulverten er derfor styrt av høydedifferensen oppstrøms og nedstrøms. Det er god sikkerhet for 
vannstrømning over kulverten. Også brua ovenfor kulverten inn til Leif Tronstads plass vil gå 
full, men vannhastigheten vil være relativt liten (midelhastighet ~0.5 m/s) og topp av brudekket 
ligger såpass høyt at dette ikke forventes å gi problemer. 
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Figur 3.3 illustrerer skjematisk bruer og kulvert i Rønneelva. 
 
 
I nedre del av Sandvikselva har alle bruene tilstrekkelig kapasitet. Gangbrua over til 
Hamangskogen 23 ligger høyt, men området på venstre side vil være oversvømmet slik at brua 
vil være blokkert. Av bruene omring E16 ved Hamang har nordgående løp lavest sikkerhet, men 
tilstrekkelig sikkerhet. Energilinja går akkurat opp i dekket. Gamle brua ved Bjørnegårdsvingen, 
Hamang bro har tilsynelatende tilstrekkelig kapasitet, men energilinja ligger akkurat på toppen 
av hvelbuen ved 200-årsflom. Dette er imidlertid uroliggende fordi strømarealet reduseres raskt 
opp i buen. Energlinja eller energihøyden reflekterer ikke denne innsnevringen. Hastigheten av 
elva er her så stor at elva lett vil slå oppi og over selve brua. I både 1951 og 1965 gikk vannet 
over denne brua, og det ble kommentert at brua holdt! I 1987 sto vannet helt opp i buen. Figur 
3.4 illustrerer Hamang bru. 
 
På Vøyenenga har både Køla gangbru og Køla bru (profil 36) for liten kapasitet. Alt ved 20-
årsflom er vannstanden kritisk under Køla gangbru. Kapasiteten gjennom Køla bru er kritisk 
ved 50-årsflom. Ved Iveco- Flebu er brua (profil 41) kritisk ved noe større flom enn 20-årsflom. 
Dette påvirker vannlinja ved de større flommene der brua settes under vann. 
 
Videre oppover er brua innenfor Ringeriksveien 203 (profil 45) kritisk ved 50-årsflom, 200-års 
vannlinje går oppi dekket. Bru over til Ringeriksveien 241 (profil 52) er kritisk ved 20-årsflom. 
50-års vannlinje går opp i brudekket. Brua over til Isi avfallsplass (mellom profil 57 og 58) har 
for liten kapasitet til 200-årsflom. Ved 50-årsflom slår energilinja opp i brudekket. Elva har her 
så stor hastighet at stående bølger vil slå opp i brua. Brua har stort potensiale for å bli blokkert.  
 

kulvert 



   14

0 10 20 30 40 50
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sandvika       Plan: 21nov    21.11.2003 
   RS = 2905     BR    Bjørnegårsv ingen

Station (m)

El
ev

at
io

n 
(m

)
Legend

EG Q200

EG Q50

WS Q200

WS Q50

EG Qm

WS Qm

Ground

Bank Sta

.07 .05 .07

 
Figur 3.4 Hamang bru  - bru ved Bjørnegårdssvingen. 
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4. Flomsonekart 
 
Det er generert flomsoner for 4 flommer; 10-, 100-, 200-, og 500-årsflom. Programvaren 
ArcInfo er benyttet til GIS-analysen.  
 
Det er gjort flomsoneanalyse for delstrekningene tilsvarende som ved vannlinjeberegning. I 
tillegg er det gjort GIS-analyse av ekstremvannstander i sjø, der denne flomsonen legges som et 
lokk over flomsonen fra vannlinja i elva. 
 
Det er utarbeidet foreløpige kart som Bærum kommune har hatt til gjennomsyn og kontroll. I 
sluttprosessen ble flomsonene for delstrekningene samt lokket med ekstemvannstandene i sjø, 
koblet sammen til en flomsone for hver flomhendelse. I sluttproduktet er flomflatene også 
koblet med vannflaten innenfor analyseområdet. 
 
Kartlagt strekning dekkes av 3 kartblad i målestokk 1:10000 og 1:8000. Vannlinjer for alle 6 
flommer er med i flomsonekartet, grafisk og i tabell. Det er utarbeidet flomsonekart og digitale 
flomsoner for 10-, 100-, 200-, og 500-årsflommen. De flomutsatte områdene inneholder 
næring/industri, boliger og viktig infrastruktur. For disse verdiene bør det legges en 200 års 
flom som retningsgivende for arealbruk og sikringstiltak. Hovedvekt i kartanalysen er derfor 
lagt på 200-årsflommen, og flomsonekart for denne flommen er vedlagt. 
 
 
4.1 Resultater fra flomsoneanalysen 
 
 
Kartblad Sandvika 
 
Oversvømte områder er hovedsakelig knyttet til høye sjøvannstander. Allerede ved 10-årsflom 
er en del bygninger flomutsatt ovenfor Engervannet og langs sjøen bla. ved Solvikbukta. Gamle 
E18 er også utsatt. Enkelte bygninger inntil Sandvikselva er også flomutsatt ved denne 
flomhendelsen (profil 7-9, Hamang og Hamangskogen  og profil 12-14 Industrivegen). Veien 
langs Engervannet er delvis oversvømmet ved 10-årsflom. 
 
For de større flommene øker antall flomutsatte bygninger i de samme områdene som er 
flomutsatt ved 10-årsflom. Stadionområdet blir også oversvømmet. I tillegg er det fare for vann 
i kjelleren i en del bygninger. Store deler av veien langs Engervannet samt deler av veien inn i 
boligområdet ved Solvikbukta, samt enkelte mindre veier langs Sandvikselva blir oversvømmet. 
 
 
Kartblad Vøyenenga 
 
I industriområdene ved Vøyenenga er enkelte bygg flomutsatt allerede ved 10-årsflom. Ved de 
større flommene er mange bygg flomutsatt samt fare for vann i en del kjellere. Deler av E16 
langs Isielva er flomutsatt fra 100-årsflom. Ringeriksvegen ved Kirkerud er også flomutsatt. 
 
 
Kartblad Skui 
 
I området ved Skui er det liten flomfare. Enkelte bygg er flomutsatt ved de større flommene. 
Det er ingen veier som er flomutsatt, men det er fare for vann i kjelleren i en del bygninger. 
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Tabell 4.1. Flomareal innenfor analyseområde – sum total areal og andel lavpunkter 
 

Gjentaksintervall 
 

Flomutsatt areal  
Totalt (daa) 

Flomutsatt areal 
Lavpunkter (daa) 

10 årsflom 529 34 
100 årsflom 757 20 
200 årsflom 836 20 
500 årsflom 927 24 

 
 
 
4.2 Lavpunkter 
 
En del steder vil det finnes arealer som ligger lavere enn den beregnede flomvannstanden, men 
uten direkte forbindelse til elva. Dette kan være områder som ligger bak flomverk, men også 
lavpunkter som har forbindelse via en kulvert eller via grunnvannet. Disse områdene er markert 
med en egen skravur fordi de vil ha en annen sannsynlighet for oversvømmelse og må 
behandles særskilt. Spesielt utsatt vil disse områdene være ved intenst lokalt regn, ved stor flom 
i sidebekker eller ved gjentetting av kulverter.  

 
Figur 4.1  Prinsippskisse som viser definisjonen av lavpunkt 
 
 
4.3 Spesielt om flomverk 
 
Ved vurdering av areal bak flomverk, er det tatt utgangspunkt i at flommer der beregnet 
vannlinje langs hele flomverket ikke når høyere enn 0,5 m under toppen av flomverket, holdes 
ute av flomverket (sikkerhetsmargin 0.5 m ). Man antar at flomverket beholder formen og ikke 
bryter sammen opp til dette nivået. Området bak flomverket blir da definert som lavpunkt. For 
flommer med vannstander over dette nivået, dvs. mindre enn 0.5 m klaring til topp flomverk, 
defineres arealet bak flomverket som ordinær flomsone.  
 
 
4.4 Kjellerfri sone – fare for oversvømmelse i kjeller 
 
Også utenfor direkte flomutsatte områder og lavpunkter vil det være nødvendig å ta hensyn til 
flomfaren, da flom ofte vil føre til forhøyet grunnvannstand innover elvesletter.  
 
Det er gjort analyse ved at areal som ligger inntil 2,5 meter over flomflaten for en 200-årsflom. 
Dette arealet identifiseres som ”kjellerfri sone”. Innenfor denne sonen vil det være fare for at 
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bygg med kjeller får oversvømmelse (fig 4.2). Kjellerfri sone er beregnet kun for 200-
årsflommen. Disse områdene er markert med skravur på hvit bunn på kartet. 
 
Uavhengig av flommen kan forhøyet grunnvannstand føre til vann i kjellere. For å analysere 
dette kreves inngående analyser blant annet av grunnforhold. Det ligger utenfor 
flomsonekartprosjektets målsetting å kartlegge slike forhold. 
 
 
 
4.5 Kartpresentasjon 
 
 
4.5.1 Hvordan leses flomsonekartet ? 
 
Oversvømt areal er knyttet til flom i Sandvikselva og Isielva opp til Skui, samt Rønneelva til og 
med Engervannet, videre er samløpet med Lomma analysert. Vannstander i andre sidebekker/-
elver og oversvømmelse som følge av flom i disse er ikke beregnet. I utløpet av Sandvikselva 
samt andre områder ned mot sjøen innenfor analyseområde gir ekstremvannstander i sjø nivået 
for flomstørrelsene. 
 
En tabell viser flomhøyder tilknyttet tverrprofilene for de beregnede flommene. Kartene i 
målestokk 1:10000 (Sandvika og Vøyenenga) og 1:8000 (Skui) viser hvor utvalgte tverrprofil er 
plassert. Vannstanden mellom tverrprofilene anses å variere lineært og kan derfor finnes ved 
interpolasjon. Avstander langs midtlinjen er vist både på selve kartet og i lengdeprofilet.  

Områder som på kartet er markert som lavpunkt (områder bak flomverk, kulverter m.v.), er 
framkommet ved å benytte vannstanden til hver flomstørrelse, men gjentaksintervallet/ 
sannsynligheten for oversvømmelse er likevel ikke den samme. Der forbindelsen til elva er via 
kulvert vil typisk sannsynligheten være større enn angitt, mens den for områder bak flomverk 
kan være vesentlig mindre. Lavpunkt er vist på kartet med skravur. Flomfaren må i disse 
områdene vurderes nærmere, der en tar hensyn til grunnforhold, kapasitet på eventuelle 
kulverter, eventuelle flomverk m.v.  Spesielt utsatt vil disse områdene være ved intenst lokalt 
regn, ved stor flom i sidebekker eller ved gjentetting av kulverter.  

 
 
4.5.2 Flomsonekart 200-årsflom 
 
På kartet presenteres bygninger med ulike farger ut fra flomfare; 
a) flomutsatte bygg (oransje farge); disse ligger helt eller delvis innenfor flomsonen 
b) bygg med fare for oversvømmelse i kjeller (gul farge); disse ligger helt eller delvis i den 

kjellerfriesonen  
c) ikke flomutsatte bygg (grå farge).  
 
Oversvømte veier er markert med mørk grønn farge, mens veier som ligger utenfor flomsonen 
er markert med rødt.  
 
Flomutsatte områder er markert med blå farge, lavpunkter har blå skravur oppå blå bakgrunn, 
mens kjellerfri sone har blå skravur på hvit bakgrunn. 
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Fig 4.2 Kartpresentasjon for 200-årsflom 
 
 
 
4.5.3 Flomsonekart – andre flommer  
 
Bygninger har grå farge og veier er røde. 
Flomutsatte områder er markert med blå farge, mens lavpunkter har blå skravur oppå blå 
bakgrunn.  
 
Videre er tema som tverrprofil, jernbane, høyspentledninger og 5 meters høydekoter presentert 
på kartet. I tillegg er tverrprofiler med flomhøyder for samtlige 6 gjentaksintervall framstilt 
både i tabell og grafisk sammen med høyder for normalvannstand. 
 
 
4.6 Kartprodukter 
 
  
Flomsonekart for 200-årsflommen er vedlagt rapporten (3 kartblad).  
 
Følgende data brennes på CD og sendes primærbrukere; 
• Flomsonene for 10-, 100-, 200-, og 500-årsflommen kodet i hht.SOSI-standarden i UTM 

sone 32 og 33 på SOSI og Shape-format. 
• Tverrprofiler med flomvannstander for alle 6 flommer.  
• Plottefiler/bildefiler av flomsonekartene på JPG- og EPS-format. 
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5. Andre faremomenter i området 
 
 
5.1 Innledning 
 
I flomsonekartprosjektet vurderes også andre faremomenter i vassdraget, men tas ikke direkte 
hensyn til i kartleggingen. Andre faremomenter kan være flom i sideelver/ bekker, isgang, 
massetransport, erosjon og lav kapasitet på kulverter.  
 
Flomsonekartprosjektet har ikke som mål fullstendig å kartlegge slik fare, men skal systematisk 
forsøke å samle inn eksisterende informasjon for å presentere kjente problemer langs vassdraget 
som har betydning for de flomstørrelser som beregnes i prosjektet. 
 
En gjennomgang av disse faremomenter bør inngå som en del av kommunens risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS). 
 
 
5.2 Is 
 
Det er ikke kjent noe skadeomfang av isgang i vassdraget, men i 1940 var det i alle fall en 
isgang som gjorde at et bilde ble tatt bilder fra et is skurt område. Issvulling og isgang skal 
derfor ikke utelukkes i vassdraget. 
 
 
5.3 Skred, massetransport, erosjon og sikringstiltak 
 
I flommen i 1965 raste Ringeriksveien ut oppstrøms Bjørnegårdsvingen. Blokkering av 
Franzefoss på grunn av drivgods har også her forvoldt store erosjonskader på vei og anlegg. I 
1987 ble det rapportert flere jord- og leirskred på Skui. Høsten 2002 raste ei fylling ut 
Orkideveien. Regnflommer forventes derfor å gi utrasninger/skred i området. Isielva er kjent for 
å være masseførende og variasjoner i strømningsregime må derfor påregnes. 
 
5.4 Sidebekker  
 
Urselva er en av de større sidebekkene inn i området og ledes inn i Isielva gjennom en kulvert. 
Denne kulverten kan lett blokkeres og vil føre til oversvømmelse om ikke er kartlagt i dette 
prosjektet. 
 
 
5.5 Andre farekart  
 
For Østernvann og vannene i strengen Aurevann-Trehjørinngen er det utført 
dambrudsbølgeberegninger. Dambrudd simuleres med flom svarende til dimensjonerende 
flomvannstand (DFV) i magasinet (1000-års flom) som startbetingelse i vassdraget. Utbredelse 
av dambrudd vil derfor være større enn det flomsonene i dette prosjektet viser. Det knytter seg 
ikke noe spesifikk sannsynlighet til sonene for dambrudd. 
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6 Usikkerhet  
 
 
6.1 Flomberegningen 
 
Flombergning for Sandvikselva /6/ karakteriserer datagrunnlaget som ganske bra, men 
observasjonsperioden er noe kort for estimering av høye gjentaksintervall (50-500 år).  I en 
klassifisering i en skala fra 1 til 3 (NVE, 2000) hvor 1 tilsvarer beste klasse, vil resultatene for 
Sandvikselva få klasse 2. 
 
 
6.2 Vannlinjeberegningen 
 
Vannlinjene er en direkte funksjon av vannføringene. For en gitt vannføring er usikkerhet til 
vannlinja knyttet til gjengivelse av terrengdata/bunnprofil i den hydrauliske modellen og valg av 
ruhet. Denne usikkerheten minimaliseres ved kalibreringsdata som inneholder samsvarende 
informasjon om vannstand og vannføring.  
 

 
Figur 6.1 Flommerke i rask elv. 
 
 
Figur 6.1 viser bilde ved Ringeriksveien 243, Isielva. Vannet har her stor hastighet og 
vannstanden stor variasjon på få meter. Disse variasjonene kan forflytte seg med ulike 
vannføringer og som følge av forflytning av steinmasser under flom. En slik variasjon i 
vannstand påvirker naturlig nok også kalibreringsvannstanden. Kalibreringsdata vil ofte være 
beheftet med slike lokale effekter og forskjellen mellom beregnet vannlinje og observerte 
vannstander må derfor også vurderes i forhold til strømhastighet og energilinje. En slik 
variasjon må derfor også ligge inne som sikkerhetsmargin på beregnede flomvannstander. 
Ekstreme regnflommer kan ha relativt kort flomtopp. Vøyenenga har med sine flatere områder 
potensiale for å dempe/forskyve flomtopper. Flommer med samme maksimal vannføring 
registrert i Bjørnegårdsvingen trenger derfor ikke ha samme vannstand på Vøyenenga.  
 
Strekningen har som nevnt et stort antall bruer. Lysåpning under bruene og endring av disse 
som følge av nybygging påvirker flomvannføringene.  
 
Tiltak i elvestrekningen over tid endrer flommer som forsøkes etterberegnet Rønneelvaa er 
sterkt kanalisert. Bilder fra før bygging av kulverten indikerer at elvebunnen lå høyere i forhold 
til omliggende veier og at elva var bredere. Nord for Vøyenenga utgjør E16 en stor del av 

Ringeriksveien 243 
Målepunkt 20 
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elvebredden. Denne er for en stor del plastret eller forsynt med støttemur mot veien. Elva er her 
stedvis forflyttet.  
 
I forhold til potensiell variasjon i strømningsforhold, skal det ved praktisk bruk av vannlinjene 
legges på en sikkerhetsmargin på 0,5 m når ikke annet er angitt. Dette tilsvarer i hovedtrekk 
forskjellen mellom energilinja og vannlinja ved en 200-årsflom for brattere områder. 
 
For Vøyenenga ligger det også en usikkerhet i stømningsvei. Ved ekstremflom er det mulig at 
elva kan ta nytt løp oppstrøms Kølabrua (profil 37) og over E16 sørover. 
 
 
6.3 Flomsonen 
 
Nøyaktigheten i de beregnete flomsonene er avhengig av kvalitet på hydrologiske data, 
flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer nøyaktighet og oppløsning i 
terrengmodellen.  
 
Terrengmodellen bygger på 1 meters koter samt andre høydebærende data der forventet 
nøyaktighet er +/- 30 cm i forhold til virkelig høyder i området.  
 
Alle faktorer som er nevnt ovenfor vil sammen påvirke usikkerheten i sluttresultatet, dvs. 
utbredelsen av flomsoner på kartet. Utbredelsen av flomsonen er derfor mindre nøyaktig 
bestemt enn vannlinjene. Dette må en ta hensyn til ved praktisk bruk, jf kap 7. 
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7 Veiledning for bruk 
 
 
 
7.1 Unngå bygging på flomutsatte områder 
 
Stortinget har forutsatt at sikringsbehovet langs vassdragene ikke skal øke som følge av ny 
utbygging. Derfor bør ikke flomutsatte områder tas i bruk om det finnes alternative arealer. 
Fortetting i allerede utbygde områder skal heller ikke tillates før sikkerheten er brakt opp på et 
tilfredsstillende nivå i henhold til NVEs retningslinjer. Egnede arealbrukskategorier og 
reguleringsformål for flomutsatte områder, samt bruk av bestemmelser, er omtalt i NVEs 
veileder "Arealplanlegging i tilknytning til vassdrag og energianlegg" (NVE-veileder nr. 3/99) 
/11/. 
 
Krav til sikkerhet mot flomskade er kvantifisert i NVEs retningslinje ”Arealbruk og sikring i 
flomutsatte områder” (NVE Retningslinjer nr 1/99) /12/. Kravene er differensiert i forhold til 
type flom og type byggverk  og infrastruktur.  
 
 
7.2 Hvordan forholde seg til usikkerhet på kartet? 
 
NVE lager flomsonekart med høyt presisjonsnivå som for mange formål skal kunne brukes 
direkte. Det er likevel viktig å være bevisst at flomsonenes utbredelse avhenger av 
bakenforliggende datagrunnlag og analyser. 
 
Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget sjekkes mot de 
beregnete flomvannstandene. På tross av god nøyaktighet på terrengmodell kan det være 
områder som på kartet er angitt å ligge utenfor flomsonen, men som ved detaljmåling i felt kan 
vise seg å ligge lavere enn det aktuelle flomnivået. Tilsvarende kan det være mindre områder 
innenfor flomområdet som ligger høyere enn den aktuelle flomvannstand. Ved detaljplanlegging 
og plassering av byggverk er det viktig å være klar over dette. 
 
En måte å forholde seg til usikkerheten på, er å legge sikkerhetsmarginer til de beregnete 
flomvannstander. Hvor store disse skal være vil avhenge av hvilke tiltak det er snakk om. For 
byggetiltak har vi i kap. 7.4 angitt konkret forslag til påslag på vannstandene. I forbindelse med 
beredskapssituasjoner vil ofte usikkerheten i flomvarslene langt overstige usikkerheten i 
vannlinjene og flomsonene. Det må derfor gjøres påslag som tar hensyn til alle elementer. 
 
Geometrien i elveløpet kan bli endret, spesielt som følge av store flommer eller ved 
menneskelige inngrep,  slik at vannstandsforholdene endres. Tilsvarende kan terrenginngrep 
inne på elveslettene, så som oppfyllinger, føre til at terrengmodellen ikke lenger er gyldig i alle 
områder. Over tid kan det derfor bli behov for å gjennomføre revisjon av beregningene og 
produsere nye flomsonekart.  
 
Så lenge kartene anses å utgjøre den best tilgjengelige informasjon om flomfare i et område, 
forutsettes de lagt til grunn for arealbruk og flomsikringstiltak. 
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7.3 Arealplanlegging og byggesaker  - bruk av 
flomsonekart 

 
Ved oversiktsplanlegging kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som ikke 
bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak.  
 
Ved detaljplanlegging og ved dele- og byggesaksbehandling må en ta hensyn til at også 
flomsonekartene har begrenset nøyaktighet. Primært må en ta utgangspunkt i de beregnete 
vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. En sikkerhetsmargin skal alltid legges 
til ved praktisk bruk. For å unngå flomskade må dessuten dreneringa til et bygg ligge slik at 
avløpet fungerer under flom. Sikkerhetsmarginen bør tilpasses det aktuelle prosjekt. I dette 
prosjektet er grunnlagsmaterialet vurdert som godt. Vi mener utfra dette at et generelt påslag 
med 0.5 på de beregnete vannstander for å dekke opp naturlig variasjon og usikkerheter i 
beregningen, skal benyttes når nærmere verdier ikke er angitt. I Sandvikselva opp til E16, 
Rønneelva og på Vøyenenga fra Tangen bru til Kølabrua skal det legges på 0,3 m. På disse 
strekningene er hastighetene mindre og strømningen mer påregnelig. Lengre ut fra elva vil det 
være fall på drenering som styrer nødvendig påslag i flomhøydene. 
 
 
7.4 Flomvarsling og beredskap – bruk av flomsonekart 
 
Et flomvarsel forteller hvor stor vannføring som ventes, sett i forhold til tidligere 
flomsituasjoner i vassdraget. Det er ikke nødvendigvis et varsel om skade. For å kunne varsle 
skadeflom, må man ha detaljert kjennskap til et område. I dag gis flomvarslene i form av varsel 
om overskridelse av et gitt nivå eller innenfor et intervall. Varsel om flom innebærer at 
vannføringen vil nå et nivå mellom 5-årsflom og 50-årsflom. Varsel om stor flom innebærer at 
vannføringen ventes å nå et nivå over 50-årsflom. Ved kontakt med flomvarslingen vil en ofte 
kunne få mer detaljert informasjon. 
 
Flomsonekart gir detaljkunnskap i form av beregnede vannstander over en lengre strekning ved 
flom, og man kan se hvilke områder og hvilke typer verdier som blir oversvømt. 
Beredskapsmyndighetene bør innarbeide denne informasjonen i sine planer. Ved å lage kart 
tilsvarende vedlegget til denne rapporten, kan en finne hvilke bygninger som blir berørt av de 
ulike flomstørrelsene. Kobling mot adresseregistre kan gi lister over berørte eiendommer. På 
dette grunnlaget vil de beredskapsansvarlige bedre kunne planlegge evakuering, 
omkjøringsveger, bygging av voller og andre krisetiltak 
 
Flomsonekartene viser med egen skravur de områder som er beskyttet av flomverk, dvs voller 
som skal hindre oversvømmelse. Ved brudd i flomverket, kan det oppstå farlige situasjoner ved 
at store mengder vann strømmer inn over elvesletta i løpet av kort tid. Det er derfor viktig at de 
beredskapsansvarlige utnytter denne informasjonen, og forbereder evakuering og eventuelle 
andre tiltak dersom svakheter i flomverket påvises eller flommen nærmer seg toppen av 
flomverket. 
 
 
7.5 Generelt om gjentaksintervall og sannsynlighet  
 
Gjentaksintervall er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en får en like stor 
eller større flom. Dette intervallet sier noe om hvor sannsynlig det er å få en flom av en viss 
størrelse. Sannsynligheten for eksempelvis en 50-årsflom er 1/50, dvs. 2 % hvert eneste år. 
Dersom en 50-årsflom nettopp er inntruffet i et vassdrag betyr ikke dette at det vil gå 50 år til 
neste gang dette nivået overskrides. Den neste 50-årsflommen kan inntreffe allerede i 
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inneværende år, om to, 50 år eller kan hende først om 200 år. Det er viktig å være klar over at 
sjansen for eksempelvis å få en 50-årsflom er like stor hvert år men den er liten - bare 2 prosent. 
 
Et aktuelt spørsmål ved planlegging av virksomhet i flomutsatte områder er følgende:  Gitt en 
konstruksjon med forventet (økonomisk) levetid (L) år.  Det kreves at sannsynlighet (P) for 
skade  p.g.a. flom skal være< P.  Hvilket gjentaksintervall (T) må velges for å sikre at dette 
kravet er oppfylt? Tabellen nedenfor kan brukes til å gi svar på slike spørsmål. Eksempelvis vil 
det i en periode på 50 år være 40% sjanse for at en 100-årsflom eller større inntreffer. Tar man 
utgangspunkt i en ”akseptabel sannsynlighet for flomskade” på eksempelvis 10% i en 50-
årsperiode, viser tabellen at konstruksjonen må være sikker mot en 500-årsflom! 
 
Tabell 7.1  Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og gjentaksintervall. 
 
Gjentaksintervall 
(T) 

                        Periodelengde  år (L) 
10             50             100            200           500 

10 65 99 100 100 100 
50 18 64 87 98 100 
100 10 40 63 87 99 
200 5 22 39 63 92 
500 2 10 18 33 63 

 



   25

 

Referanser 
 
/1/ NOU (Norges offentlige utredninger) 1996:16: Tiltak mot flom 

/2/ Stortingsmelding nr.42. 1996-1997: Tiltak mot flom 

/3/ Flomsonekartplan. Prioriterte elvestrekninger for kartlegging i flomsonekartprosjektet. NVE 
2003. 

/4/ Jenssen, L 2001. Vannlinjeberegninger for Sandvikselva og Isielva, Franzefoss – Flebu, 
Statkraft Grøner, Trondheim, Oppdragsnr: 557591 

/5/ Berg og Høydal 2000. Prosjekthåndbok flomsonekartprosjektet. 

/6/ Thomas Væringstad. Flomberegning for Sandvikselva. NVE Dokument 8/2003 

/7/ Erik Glomsås og Siv Kjeldsen, 2003, Notat Innmåling av flomhøyder fra flommen 
01.05.02 og powerpoint presentasjon Flom2002 

/8/ Tverrprofiler og hydrauliske modeller, NVE – DocuLive (200303272-3)  

/9/ Øyvind A. Høydal, 2003 Notat om vannlinjeberegning Sandvikselva og Isielva 

/10/  Ekstremvannstandsanalyse i sjø ved utvalgte stasjoner, NVE dokument 11/2000. 

/11/ Skauge Anders. Arealplanlegging i tilknytning til vassdrag og energianlegg. NVE-veileder 
3/1999. 

/12/ Toverød Bente Sølvi (red). Arealbruk og sikring i flomutsatte områder.  NVE-retningslinje 
1/1999. 

 

 

Vedlegg 
 

3 kartblad av flomsonekart som viser utbredelsen av 200-årsflom. 



Utgitt i NVEs flomsonekartserie - 2000:
Nr 1      Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Sunndalsøra
Nr 2      Siri Stokseth: Delprosjekt Trysil
Nr 3      Kai Fjelstad: Delprosjekt Elverum
Nr 4      Øystein Nøtsund: Delprosjekt Førde
Nr 5      Øyvind Armand Høydal: Delprosjekt Otta
Nr 6      Øyvind Lier: Delprosjekt Rognan og Røkland

Utgitt i NVEs flomsonekartserie - 2001:
Nr 1      Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Støren
Nr 2      Anders J. Muldsvor: Delprosjekt Gaupne
Nr 3      Eli K. Øydvin: Delprosjekt Vågåmo
Nr 4      Eirik Traae: Delprosjekt Høyanger
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Nr 7      Siss-May Edvardsen: Delprosjekt Grodås 
Nr 8      Øyvind Høydal: Delprosjekt Rena
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Nr. 13   Søren Elkjær Kristensen: Delprosjekt Gjøvik
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Nr. 6     Øyvind Høydal og Eli Øydvin: Delprosjekt Sandvika og Vøyenenga 
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