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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 Lillestrøm/ Svelle i 
Skedsmo, Fet og Rælingen kommuner. Grunnlaget for flomsonekartene er 
flomberegninger. Vi takker Skedsmo, Fet og Rælingen kommuner som har vært viktige 
støttespillere og bidratt med kvalitetskontroll av kartene. 

Oslo, desember 2005 

Anne Britt Leifseth 

avdelingsdirektør 

         Eli. K. Øydvin 

         prosjektleder 



  



  

Sammendrag 
 

Rapporten inneholder detaljer rundt flomsonekartlegging for området ved Lillestrøm, fra 
Balnes i Fet kommune til E6 brua i Nitelva, i Leira til Okseneset i Skedsmo kommune 
og bebyggelsen langs strandsonen i Rælingen kommune, en strekning på til sammen 
ca 21 km. Det er utarbeidet flomsonekart for 10-100-, 200-, og 500-årsflom. I tillegg er 
det gitt vannstander for 20-, og 50-årsflom. 200-årsflom er retningsgivende for 
arealbruk og sikringstiltak. 

Vannstander ved ulike gjentaksintervall for delprosjekt Lillestrøm er overført fra  
delprosjekt Fetsund der vannstandshøyder ved Fetsund bru i Glomma er funnet å 
tilsvare vannstandshøyder ved Rælingsbrua i Nitelva (Lillestrøm). Flommer i Nitelva og 
Leira er sjelden sammenfallende med flom i Øyeren. Vannstanden i Øyeren og Svelle 
er dominerende for hele analyseområdet, derfor er vannføringer i Nitelva og Leira 
neglisjert.  

Ved 10-årsflom er det primært lavereliggende områder som er flomutsatt. 100-
årsflommen berører en del bygninger ved Balnes, Enga og Tuen i Fet kommune, samt 
noen bygninger langs Svelle i Rælingen kommune. Ved 200-årsflom er flere bygninger 
flomutsatt ved Balnes, Enga og Tuen i Fet kommune, samt flere bygninger langs Svelle 
i Rælingen kommune.  

Det er sammenhengende flomverk langs Nitelva, fra Kjeller flyplass til Nesa 
industriområder og Riksvei 159. Videre er det flomverk ved Skjærva. Ved 100-årsflom 
er områder ved Kjeller flyplass, Volla, Skjærva og Nesa industriområder markert som 
lavpunkt, men beskyttet av flomverk. Flomverkene langs Nitelva ligger på kotehøyde 
105,5 og 106,5 mo.h. Ved en 200-årsflom overtoppes ikke flomverkene, men de er for 
lave i forhold til kravet om sikkerhetsmargin på 0,5 meter. Dette ivaretas ved kommunal 
beredskap ved flom. Ingen av flomverkene har tilstrekkelig sikkerhet ved 500-årsflom, 
og store områder i Lillestrøm sentrum er flomutsatt.  

Kjellerholen bru har god klaring i forhold til alle beregnede flommer. Ved Nebben 
gangbru treffer flomvannet brubjelken ved 200-årsflom og den oversvømmes ved 500-
årsflom. Ved Nitelva bru treffer flomvannet brubjelken ved 200-årsflom. Rælingsbrua 
(ny gangbru) og Lillestrømbrua har god klaring i forhold til alle beregnede flommer. 

På de beregnede høydene skal det legges en sikkerhetsmargin på 30 cm. På 
denne måten blir kravet til ny bebyggelse 200-årsflom pluss 30 cm. Med grunnlag 
i flomsonekartene, må det innarbeides bestemmelser for byggehøyder for det 
kartlagte området når kommuneplanene rulleres. For arealer bak flomverk må 
sikkerheten vurderes særskilt. Når dette skrives, pågår et arbeid med revisjon av 
NVE Retningslinjer nr 1/1999. Det vurderes nærmere kriterier for bygging bak 
flomverk. 

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) anbefalte at det etableres et nasjonalt kartgrunnlag – 
flomsonekart – for de vassdrag i Norge som har størst skadepotensial /1/. 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 
plan som viser hvilke elvestrekninger som skal kartlegges /3/. Strekningene er valgt ut fra 
størrelse på skadepotensial. Totalt er det 134 delstrekninger som skal kartlegges. Dette 
utgjør ca. 1100 km elvestrekning. 

 
1.2   Avgrensning av prosjektet 
Strekningen som er kartlagt strekker seg fra Balnes i Fet kommune til E6 brua i Nitelva og i 
Leira til Okseneset i Skedsmo kommune, til sammen ca 21 km. Det kartlagte området 
omfatter Lillestrøm samt bebyggelsen langs strandsonen i Rælingen kommune. Videre 
avgrenses delprosjektet mot kartlagt område i delprosjekt Fet (Flomsonekart 6/2004).  

Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannstand i Øyeren og Svelle 
som er kartlagt. 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. 

 
1.3  Prosjektgjennomføring 
Prosjektet er gjennomført under ledelse av NVE med Skedsmo, Rælingen og Fet kommuner 
som bidragsyter og diskusjonspart. 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. Prosjekthåndbok 
flomsonekartprosjektet /4/ 

 



 2

 

Figur 1.1 Oversiktskart over prosjektområdet. 
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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. I dette prosjektet er beregning av flomvannstander i 
Øyeren grunnlaget for flomsonekartet.  

Ut fra kartgrunnlaget genereres en digital terrengmodell i GIS. Programvaren ArcInfo med 
modulene TIN og GRID er benyttet. I tillegg til koter og terrengpunkter er det benyttet andre 
høydebærende data som terrenglinjer, veikant, elvekant og innsjø med høyde til oppbygging 
av terrengmodellen. Av vannlinjen utledes en digital vannflate. Denne kombineres med 
terrengmodell i GIS til å beregne oversvømt areal (flomsonen). 

 
2.2   Hydrologiske data 
 
2.2.1 Regulering av Øyeren 

Øyeren er Norges niende største innsjø, med et areal på ca 90 km2 og med største dyp ca 
70 m. Innsjøen strekker seg ca 3 mil sørover fra Glommas innløp ved Fetsund. Den nordre 
delen av Øyeren nord for Glommas innløp, består av en stor bukt, Svelle, hvor sideelvene 
Nitelva og Leira renner inn i innsjøen fra nord. Øyerens utløp er ved Mørkfoss i den 
sørvestlige delen av innsjøen. Her renner Glomma mot vest og etter hvert mot sørvest til 
dammen ved Solbergfoss kraftverk, som nå regulerer Øyerens vannstand. Det antas at det 
er sammenfall mellom høye vannstander i Øyeren og store flommer i Glomma. 

Analyseområdet påvirkes av reguleringen av Øyeren. Etter storflommen i 1995 har man 
erstattet omløpstunnelene med en luke i dammen, fordi man mente at omløpstunnelene var 
for usikkert å bruke i en flomsituasjon. Den totale flomløpskapasiteten er tilnærmet uendret, 
men driftssikkerheten er forbedret. Den nye flomluken sto klar til bruk sommeren 1999. I 
følge manøvreringsreglement for Øyeren er 101,34 moh. høyeste regulerte vannstand (HRV) 
og 98,94 moh. laveste regulerte vannstand (LRV) ved Mørkfoss vannmerke. Videre sier 
manøvreringsreglementet at vannstanden ikke må overstige HRV før vannføringen fra 
Øyeren overstiger 1070 m3/s. Ved stigende vannstand over 102,04 moh. åpnes dammen ved 
Solbergfoss suksessivt inntil kulminasjonen inntreffer. Det forutsettes at dammen skal være 
helt åpen hvis vannstanden overstiger 102,54 moh. Flomvannstanden i 1995 ble målt til 
104,39 moh. ved Mørkfoss, men ville vært ca 2,2 m høyere dersom utsprengningsarbeidene 
på 1970 tallet ikke var gjennomført. Etter storflommene i 1966-67 satte man i gang 
planleggingen av ytterligere flomreduserende tiltak. Dette førte til at man utstyrte 
omløpstunnelene, som ble utsprengt i anleggsperioden 1916-24, med regulerbare luker, og 
man utvidet og utdypet elvestrekningen nedstrøms Mørkfoss ved utsprenging. 

I naturtilstanden før 1862, var den årlige vannstandsendringen vesentlig større enn under 
dagens forhold. I årene 1852-1861 var det i middel en årlig variasjon av vannstanden på 
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nesten 8 m fra lavvannstand i februar – mars til høyvann i mai – juni. Det var bare en kort 
periode i mai, juni og juli at vannstanden lå over det nivået som er fremherskende i de 
senere reguleringer (HRV kote 101,34) Vannstanden i Øyeren var jevnt synkende fra noe 
høyere vannstander om våren enn det som er normalt i dagens situasjon, til flere meter 
under LRV utover høsten og vinteren (fig 2.1).  

Reguleringen av Øyeren førte til at den fremherskende normale sommervannstanden ble 
høyere enn før. Samtidig ble de laveste vannstandene fjernet og hyppigheten av markerte 
flommer betydelig redusert.  

 

 
Figur 2.1 Midlere vannstand i Øyeren i utvalgte tidsperioder. Kurven for årene 1820-1861 
representerer naturtilstanden uten reguleringer. De øvrige kurvene er fra forskjellige 
reguleringer med ulik manøvrering. 

 
2.2.2 Flomberegning 

Flomberegningen er utført av NVE og er presentert i rapporten Flomberegningen for Nedre 
Glomma /5/. Det er beregnet flomvannstander i Øyeren, ved Mørkfoss vannmerke og 
flomvannføringer i Glomma nedstrøms Øyeren, basert på tilløpsflommer med gitte 
gjentaksintervall, rutet gjennom Øyeren. Manøvreringsreglement ved flom og kapasitetskurve 
ved Solbergfoss kraftverk er lagt til grunn ved rutingen. Det viste seg å være 30 – 52 cm 
forskjell i vannstand mellom Mørkfoss og Fetsund i 1995-flommen.   

Observerte vannstander v/ Rælingsbrua og v/ Fetsund bru hadde lik høyde i flommen i 1995 
(104,60 moh.), og ut fra dette er vannstandshøyder ved Fetsund bru funnet å tilsvare 
vannstandshøyder ved Lillestrøm. Vannstander ved ulike gjentaksintervall for delprosjekt 
Lillestrøm er dermed overført fra delprosjekt Fetsund. Dette gir et påslag på vannstander ved 
Mørkfoss fra 45 cm for 500-årsflom til ca 61 cm for 10-årsflom gjeldende for Lillestrøm. 
Vannstander for hhv. Lillestrøm og Mørkfoss er vist i tabell 2.1. 
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Tabell 2.1. Vannstander ved ulike gjentaksintervall gjeldende for delprosjekt Lillestrøm. I 
tabellen vises også vannstander ved Mørkfoss.  

Sted 

 

10-
årsflom 

20-
årsflom 

50-
årsflom 

100-
årsflom 

200-
årsflom 

500-
årsflom 

Vst ved Lillestrøm 103,10 103,40 104,10 104,70 105,30 106,15 

Vst. ved Mørkfoss moh. 102,49 102,83 103,53 104,16 104,82 105,70 

 

Flommer i Nitelva og Leira er sjelden sammenfallende med flom i Øyeren. Vannstanden i 
Øyeren er dominerende for hele analyseområdet, derfor er vannføringer i Nitelva og Leira 
neglisjert. 

 
2.2.3 Flomverk 

I analyseområdet finnes det flere flomverk og andre sikringstiltak. NVE har gitt bistand til 
følgende sikringstiltak: 

Flomverk langs Nitelva i Lillestrøm er utført i 7 parseller, som beskytter viktige bygninger og 
boligområder. Toppen av flomverket ligger på kotehøyde 105,5 og 106,5 meter over havet 
(mo.h). Flomverket ved Kjeller Flyplass har ujevn kronehøyde og varierer mellom 105,6 og 
107,90 moh. 

Flomverket mot Nitelva ved Skjærva (ca 950 m langt) er bygd med topp flomverk på kote 
106,5 moh.  

 

2.2.4 Digitale kartdata 

NVE har benyttet digitale kartdata anskaffet gjennom Geovekst. Dataene i modellen svarer til 
SOSI standardens FKB-B med opsjon for detaljert høyde (1 m koter). Det er generert 
terrengmodell i GIS (GRID modul i ArcInfo). Til oppbygging av terrengmodellen er det i tillegg 
til 1 meters høydekurver, også benyttet andre høydebærende data (veikant, elvekant og 
vannkant).
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2.4 Spesielt om bruer 

Kjellerholen bru har god klaring i forhold til alle beregnede flommer med høyde under 
brubjelken på 107,60 moh. 

Ved Nebben gangbru treffer flomvannet brubjelken ved 200-årsflom og den oversvømmes 
ved 500-årsflom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved Nitelva bru treffer flomvannet brubjelken ved 200-årsflom. 

 

 
 

Rælingsbrua (ny gangbru) og Lillestrømbrua har god klaring i forhold til alle beregnede 
flommer. Rælingsbrua under brubjelken 106,79 moh. og Lillestrømbrua under brubjelken 
106,86 moh.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Underkant brubjelken
104,77 mo.h.

Overkant brubjelken
106,87 mo.h.

Nitelven bru

Underkant brubjelken
104,77 mo.h.

Overkant brubjelken
106,87 mo.h.

Nitelven bru

Underkant brubjelken
104,95 mo.h.

Overkant brubjelken
105,70 mo.h.

Nebben gangbru

Underkant brubjelken
104,95 mo.h.

Overkant brubjelken
105,70 mo.h.

Underkant brubjelken
104,95 mo.h.

Overkant brubjelken
105,70 mo.h.

Nebben gangbru
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3. Flomsonekart 
 

De ferdige flomsonene er generert på bakgrunn av de beregnede flomvannstandene i 
Øyeren og Svelle (tabell 2.1). Vannstander i sidebekker/-elver og oversvømmelse som følge 
av flom i disse beregnes ikke. Det er utarbeidet flomsoner for flommer med gjentaksintervall 
10, 100, 200 og 500 år. Disse finnes på digital form og kan også tegnes ut på kart. Beregnet 
oversvømt areal for alle flommene er presentert i tabell 3.1. 

3.1 Resultater fra flomsoneanalysen 

De ferdige flomsonene er generert på bakgrunn av beregnede vannstander for Lillestrøm 
(tabell 2.1). Det er utarbeidet flomsoner for flommer med gjentaksintervall 10, 100, 200 og 
500 år. Disse finnes på digital form og kan også tegnes ut på kart. Beregnet oversvømt areal 
for alle flommene er presentert i tabell 3.1. I tabell 3.2 beskrives resultatene fra 
flomsoneanalysen.   

Tabell 3.1 Flomareal innenfor analyseområde – sum total areal og andel lavpunkter. 

Gjentaksintervall 
 

Flomutsatt areal  
Totalt (daa) 

Flomutsatt areal 
Lavpunkter (daa) 

10-årsflom 404,5 131,4 
100-årsflom 671,8 57,1 
200-årsflom 912,2 32,7 
500-årsflom 1197,8 27,6 

Kjellerfri sone  
(200 år) 

1581,8  
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Tabell 3.2 Resultater fra flomsoneanalysen 

10-årsflom 100-årsflom 200-årsflom 500-årsflom 
 

Sted 

103,10 moh. 104,70 moh. 105,30 moh. 106,15 moh. 
 

Skedsmo 
kommune: 

   

Kjeller Flyplass Område bak flomverk er definert 
som lavpunkt, men beskyttet av 
flomverket 

Flomverket har for liten 
sikkerhetsmargin ved 200-årsflom. 
Store deler av området er flomutsatt,  
inkl. skole samt flere boliger ved 
Sophie Radichs, Sognaveier og 
Elvegata 

Flomverket overtoppes flere 
steder. Store områder er 
flomutsatt. 

Skjærva Område bak flomverk er definert 
som lavpunkt, men beskyttet av 
flomverket 

Område bak flomverk er definert 
som lavpunkt, men beskyttet av 
flomverket 

Flomverket har for liten 
sikkerhetsmargin ved 500-
årsflom.  

Volla Område bak flomverk er definert 
som lavpunkt, men beskyttet av 
flomverket 

Flomverket har for liten 
sikkerhetsmargin ved 200-årsflom. 
Store deler av området 
oversvømmes. Mange flomutsatte 
bygninger. 

Flomverket overtoppes flere 
steder. Store områder er 
flomutsatt. 

Område mellom Nitelva 
bru og Norges 
Varemesse 

Noen få bygninger i området er 
flomutsatt. 

  

Nesa industriområde Område bak flomverk er definert 
som lavpunkt, men beskyttet av 
flomverket. 

Flomverket har tilstrekkelig 
sikkerhetsmargin ved 200-årsflom, 
forutsatt iverksetting av kommunal 
beredskap. Store deler av området er 
markert som lavpunkt. 

Flomverket overtoppes flere 
steder. Store områder er 
flomutsatt. 

Fet kommune:    
Tuen Store lavtliggende områder er 

flomutsatt. En del flomutsatte 
bygninger. 

Mange flomutsatte bygninger. Hele boligområdet er 
flomutsatt. 

Enga Store lavtliggende områder er 
flomutsatt. En del flomutsatte 
bygninger. Deler av hovedvei (22) 
oversvømmes. 

Mange flomutsatte bygninger.  Hele boligområdet er 
flomutsatt 

Balnes Store lavtliggende områder er 
flomutsatt. En del flomutsatte 
bygninger. 

En del bygninger flomutsatt langs 
Merkja, samt flere flomutsatte 
bygninger pga kulvert gjennom 
jernbane. 

En del bygninger flomutsatt 
langs Merkja, samt flere 
flomutsatte bygninger pga 
kulvert gjennom jernbane. 

Rælingen 
kommune: 

   

Henrik Sørensensvei Lavtliggende områder er flomutsatt. Noen få boliger er flomutsatt.  
Torvavegen Lavliggende områder er flomutsatt. 

Torva barnehage samt noen få 
bygninger er flomutsatt. 

Noen få flomutsatte bygninger. En del flomutsatte 
bygninger. 

Nyland/ Tangen/ 
Sundberget / 
Hammeren 

 
Primært lavtliggende 
områder langs Nitelva 
opp til E6 bru er 
flomutsatt. 
 
Bebyggelse er ikke 
flomutsatt i Lillestrøm 
ved 10-årsflom. 
 
 
 
 
 
 
 
Lavtliggende områder 
langs Nitelva er  
flomutsatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavliggende områder 
ved Tuen, Sundtangen , 
Enga og Balnes er 
flomutsatt. Bygninger 
er flomutsatt ved 
Sundtangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deler av lavtliggende 
områder langs Svelle er 
flomutsatt. 
 
 
 
 
 
 
 

Lavliggende områder er flomutsatt. 3 
bygninger er flomutsatt. 

Ca 10 bygninger er flomutsatt. Mer enn 10 flomutsatte 
bygninger. 
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Figur 3.1 Flomsonekart for 10-årsflom 
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Figur 3.2 Flomsonekart for 100-årsflom 
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Figur 3.3 Flomsonekart for 500-årsflom 
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3.2 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 (figur 3.4). 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. Lavpunkter er 
også en del av det som betegnes som flomsonen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.4  Prinsippskisse som viser definisjonen av lavpunkt 

3.3 Spesielt om flomverk 

Ved vurdering av areal bak flomverk, er det tatt utgangspunkt i at flommer det er beregnet 
vannstand for, langs hele flomverket ikke når høyere enn 0,5 m under toppen av flomverket, 
(sikkerhetsmargin 0,5 m - se figur 3.5). 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.  

For arealer bak flomverk må sikkerheten vurderes særskilt. Når dette skrives, pågår et arbeid 
med revisjon av NVE Retningslinjer nr 1/1999. Det vurderes nærmere kriterier for bygging 
bak flomverk. 
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Figur 3.5 Prinsippskisse flomverk og sikkerhetsmargin 

Det er sammenhengende flomverk langs Nitelva, fra Kjeller flyplass til Nesa industriområder 
og riksvei 159. Videre er det et flomverk ved Skjærva. Ved 200-årsflom overtoppes ikke 
flomverkene, men de er for lavt i forhold til kravet om sikkerhetsmargin på 0,5 meter. 
Områder bak flomverk blir markert som direkte flomutsatt på kartene. Dette ivaretas ved 
kommunal beredskap ved flom. Ingen av flomverkene har tilstrekkelig sikkerhet ved 500-
årsflom og store områder oversvømmes. Figur 3.6 og 3.7 viser sammenligning av de ulike 
vannstandene med høyden på flomverkene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6 Flomverk mot Nitelva ved Lillestrøm (sikkerhetsmargin på 0,5 meter er ikke lagt til 
her). Avstanden er vist fra nedstrøms start på flomverk (0 er ved kryss r159 og r22).  
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Figur 3.7 Flomverk mot Nitelva ved Skjærva (sikkerhetsmarging på 0,5 meter er ikke lagt til 
her). Avstanden er vist fra nedstrøms start på flomverk (0 er ved sagelva). 

Ved å se terrengmodellen sammen med kotehøyde for de ulike flomstørrelsene kan man 
finne vanndybde på aktuelt areal bak flomverket. Vanndybden vil være avgjørende for om 
man skal definere området som ”fare for menneskeliv eller fare for materielle skader”, 
gjeldende retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte områder (NVE retningslinje 1/ 
1999).  

Bak i rapporten er det vedlagt dybdekart som viser flomdyp for 200-årsflommen. 

3.4 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 framkommer opp til 2,5 meter over flomflaten for 200-
årsflom identifiseres som ”kjellerfri sone”. Innenfor denne sonen vil det være fare for at bygg 
som har kjeller får oversvømmelse i denne som følge av flommen (figur 3.8). Kjellerfri sone 
er beregnet kun for 200-årsflommen. Disse områdene er markert med skravur på hvit bunn 
på kartet. 
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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. 
 

Figur 3.8 Prinsippskisse som viser definisjonen av lavpunkt og kjellerfri sone 

3.5 Hvordan leses flomsonekartet? 

På kartet presenteres bygninger med ulike farger ut fra flomfare; 

Flomutsatte bygg (oransje farge); disse ligger helt eller delvis innenfor flomsonen. 

Bygg med fare for oversvømmelse i kjeller (gul farge); disse ligger helt eller delvis i den 
kjellerfrie sonen.  

Ikke flomutsatte bygg (grå farge).  

Flomutsatte områder er markert med blå farge, lavpunkter har blå skravur oppå blå 
bakgrunn, mens kjellerfri sone har blå skravur på hvit bakgrunn. 

Oversvømte veier er markert med mørk grønn farge, mens veier som ligger utenfor 
flomsonen er markert med rødt.  

På kartet vises dette i kombinasjon med 200-årsflom, tilhørende kjellerfrisone, elvesystemer, 
jernbane, høyspentledninger og 5 meters høydekoter. På kartet presenteres også de 
beregnede flomstørrelsene i en tabell, og som en graf sammen med reguleringshøydene 
(HRV og LRV) for Svelle / Øyeren. 
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3.6 Kartprodukter 

Vedlagt 3 flomsonekart for 200-årsflom med elvesystemet, veger, bygninger og 5 meters 
høydekurver.  

I tillegg fins alle de fire flommene, samt kjellerfri sone på digital form. Flomsonene er 
kvalitetskodet og datert på SOSI format og ArcView (shape) format i utm sone 32 og 33. 
Disse digitale dataene er sendt til primærbrukere. Lavpunkter og områder bak flomverk er 
kodet og skravert på kartet spesielt. Alle flomutsatte flater er kodet med datafeltene FTEMA 
= 3280 og GJENTAKINT = 10-500. Lavpunkter er kodet med egen kode, LAVPUNKT = 1 
(eller lik 0).  

I tillegg leveres aktuelle tverrprofiler (linjer) på SOSI og shape format, samt 
plottefiler/bildefiler av samtlige flommer på JPG- og EPS-format. Rapport på PDF-format 
leveres også på CD-en. 
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4. Andre faremomenter i området 

4.1 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). 

4.2 Is 

Det aktuelle området er stilleflytende og islegges deler av vintersesongen de fleste år. Isen 
har minimal innvirkning på vannstanden og ingen innvirkning på flomforholdene. 

4.3 Massetransport, erosjon og sikringstiltak 

NVE har målt suspensjonstransporten i tilknytning til limnigrafstasjonen ved Kråkfoss i Leira 
siden 1990. Dette målestedet dekker bare 180 km2 av nedbørfeltet, men måleserien gir en 
indikasjon på variasjonene i sedimenttransporten over tid. På bakgrunn av tidligere målinger 
og studier av sedimentkildene i vassdraget estimerte Bogen og Bønsnes (2002) /8/ et 
middeltall på 90 000 t /år i de nedre deler av Leira. I Nitelva målte Thyssen (1976) /10/ en 
transport på 18 000 t/år.  

Undersøkelsene til Bogen, Berg og Sandersen (1993) /11/ viste at en stor andel av 
suspensjonstransporten kommer fra erosjon i elve- og bekkeløp i ravineområdene i Leira, se 
også Bogen og Bønsnes (2000) /9/. Undersøkelsene viste at store flommer, anslagsvis med 
gjentakelsesintervall på 30 år, er avgjørende for stabiliteten i leirlandskapet. Det er imidlertid 
stor forskjell på forskjellige områder og bunnsenking foregår først og fremst i raviner hvor 
bekkeløpet har stort fall. Opp gjennom tidens løp har bekke- og elveerosjonen utløst store 
leirskred. Det er nå først og fremst de nordlige leirområdene som er utsatt for slike skred. En 
plotting av skredene i årene 1900 – 1992 med tidspunktet for de største flommene i samme 
tidsrom viser at skredene oftest inntreffer i siste del av perioder med hyppige 
flomvannføringer, se Bogen og Bønsnes (2000).  

De forventede klimaendringer vil medføre økning i ekstremene og dermed føre til økt 
erosjonsaktivitet og ustabilitet i leirområdene. Muligens kan raviner som hittil har vært stabile 
også bli utsatt for bunnsenking hvis klimaet endrer seg betraktelig. Det samme er tilfelle med 
områder som påvirkes av urbanisering. Hvis det ikke bygges fordrøyningsbassenger vil 
flommene forsterkes med økt erosjon som resultat. Bunntransporten utgjør oftest rundt 10 – 
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20 % av totaltransporten. Det bunntransporterte materialet begrenser bunnsenkingen i 
elveløpene. Erosjonsprosesser eller menneskelig aktivitet som påvirker tilførselen av 
bunntransportert materiale vil derfor kunne få utilsiktede konsekvenser.  

De nedre deler av Leira og Nitelva danner et sedimentasjonsområde. Noe av 
suspensjonsmaterialet som beveges under flommer legger seg på elvesletta i Leiras nedre 
løp. Under lavere vannstander føres det meste videre ut i Svelle og Øyeren. Thyssen (1976) 
anslo på grunn av vannprøver at 70 – 75 % av suspensjonsmaterialet fra Leira og Nitelva 
sedimenterer i Svelle. Vannstanden i Øyeren vil ha stor betydning for hvor materialet 
sedimenterer. Reguleringen av vannstanden i moderne tid har medført en konstant 
sommervannstand, som gjør at mye mer av materialet sedimenterer i nærheten av 
elveinnløpene. Det nye manøvreringsreglementet i Øyeren forlenger perioden med høy 
vannstand utover høsten og vinteren, se rapport fra Akershus fylkeskommune /12/. Perioden 
med sedimentasjon vil derfor forlenges og mer materiale fra høst og vinterflommer kan legge 
seg i elveløpet.  

 

 

4.4  Program for økt sikkerhet mot leirskred 

NVEs ”Program for økt sikkerhet mot leirskred” har risikoklassifisert kvikkleirefaresonene på 
Romerike. Resultatene presenteres i kommunevise rapporter. Med samme formål som 
Flomsonekartprosjektet vil resultatene fra risikoklassifiseringen være et viktig temakart for 
riktigere arealbruk i Skedsmo. Rapporten med resultater vil være levert Skedsmo kommune 
vinteren 2006. Faregradkart (skredfarevurdering) vil også være tilgjengelig på 
www.skrednett.no og på NVEs internettsider. 
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5 Usikkerhet i datamaterialet 
 
5.1 Flomberegningen 
Foreliggende beregning baseres i hovedsak på beregnede tilløpsflommer til Øyeren. 
Kvaliteten på tilløpsflomverdiene er primært avhengig av kvaliteten på verdiene for 
totalvannføringen ved Solbergfoss. Observasjonsserien er satt sammen av data fra Langnes 
for perioden før 1964 og data fra Solbergfoss for perioden etter 1946. Data for Langnes er 
basert på vannstandobservasjoner og omregning til vannføring ut fra en vannføringskurve. 
Data for Solbergfoss er beregnet ut fra kraftproduksjon og lukestilling. 

Ved fastsettelse av flomverdier for nedre Glomma er det også nødvendig å foreta en rekke 
valg, hvor mye større er kulminasjonsvannføringen enn døgnmiddel vannføringen, hvor stor 
del av tilløpet til Øyeren kommer fra lokalfeltet, hvilke forutsetninger skal legges til grunn for 
ruting av tilløpsflom gjennom Øyeren for å beregne avløpsflom og flomvannstand. 
Muligheten for slike valg medfører i seg selv en usikkerhet. 

Sammenfatningsvis kan datagrunnlaget for flomberegning i nedre del av Glomma 
karakteriseres som godt, og beregningen kan ut fra dette kriterium klassifiseres i klasse 1, i 
en skala fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer beste klasse. 

 
5.2 Flomsonen 
Nøyaktigheten i de beregnete flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data, 
flomberegninger og vannlinjeberegninger. I tillegg kommer usikkerheten i terrengmodellen.  

Terrengmodellen bygger på 1 meter koter samt høydeinformasjon fra veikant, elvekant og 
vannkant der forventet nøyaktighet er +/- 30 cm i forhold til virkelige 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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6 Veiledning for bruk 
 

6.1 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) 
/6/. 

Krav til sikkerhet mot flomskade er kvantifisert i NVEs retningslinje ”Arealbruk og sikring i 
flomutsatte områder” (NVE Retningslinjer nr 1/99) /9/. Kravene er differensiert i forhold til 
type flom og type byggverk/ infrastruktur.  

 
6.2 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. 6.4 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 flomtiltak. 
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6.3 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 tilfredsstillende jfr. Kap.6. Vi mener utfra 
dette at et påslag med 0,30 meter på de beregnete vannstander for å dekke opp usikkerheter 
i beregningen, bør være tilfredsstillende.  

 
6.4 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- 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 

På grunn av usikkerhet både i flomvarsler og flomsonekartene, må en legge på 
sikkerhetsmarginer ved planlegging og gjennomføring av tiltak. 

6.5 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-års flom er 1/50, dvs. 2 % hvert eneste år. 
Dersom en 50-årsflom nettopp er inntruffet i et vassdrag betyr dette ikke at det vil gå 50 år til 
neste gang dette nivået overskrides. Den neste 50-års flommen kan inntreffe allerede i 
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: Hva er 
akseptabel sannsynlighet for flomskade i forhold til gjentaksintervall og levetid? Gitt en 
konstruksjon med forventet (økonomisk) levetid på 50 år. Det kreves at sannsynlighet for 
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skade p.g.a. flom om en 100-årsflom eller større inntreffer, skal være mindre enn 40%. 
Tabellen nedenfor kan brukes til å gi svar på slike spørsmål. 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 6.1 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 

 
 



 23

 

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/ Berg og Høydal. Prosjekthåndbok flomsonekartprosjektet, 2000 

/5/ Lars-Evan Pettersson. Flomberegning for Nordre Glomma NVE Dokument 15/2002 

/6/ Skauge Anders. Arealplanlegging i tilknytning til vassdrag og energianlegg. NVE-veileder 
3/1999. 

/7/ Toverød Bente Sølvi (red). Arealbruk og sikring i flomutsatte områder. NVE-retningslinje 
1/1999. 

/8/ Bogen, Bønsnes og Elster. Miljøfaglige undersøkelser i Øyeren 1994-2000 NVE rapport 
3/2002 

/9/ Bogen, J. & Bønsnes, T.E. Miljøvirkninger av erosjon og sedimenttransport under 
flommer.    HYDRA – rapport nr. Mi05, Norges Vassdrag og Energidirektorat, 48s /2000/. 

/10/ Thyssen, R. Materialbudsjettet i Svelle, Nordre Øyeren. Upublisert hovedoppgave i 
geomorfologi, Geografisk Institutt, Universitetet i Oslo, 122s. /1976/ 

/11/ Bogen, J., Berg,H. og Sandersen, F. Forurensning som følge av leirerosjon og 
betydningen av erosjonsforebyggende tiltak. Sluttrapport. NVE - Publikasjon nr 21, 86s 
/1993/. 

/12/ Akershus Fylkeskommune Miljøfaglige undersøkelser i Øyeren 1994 – 2000. 
Hovedrapport. Kortversjon av undersøkelsen i fagområdene: Erosjon og sedimentasjon, 
Vannkvalitet, vannbotanikk, krepsdyr og bunndyr, fisk og fugl.  

Vedlegg 
Dybdekart som viser flomdyp for 200-årsflom. 

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



 

 

 





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 

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
Nr 5 Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Melhus
Nr 6 Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Trondheim
Nr 7 Siss-May Edvardsen: Delprosjekt Grodås 
Nr 8 Øyvind Høydal: Delprosjekt Rena
Nr 9 Ingjerd Haddeland: Delprosjekt Flisa
Nr 10 Ingjerd Haddeland: Delprosjekt Kirkenær
Nr 11 Siri Stokseth: Delprosjekt Hauge
Nr 12   Øyvind Lier: Delprosjekt Karlstad, Moen,  
  Rundhaug og Øverbygd

2002
Nr. 1 Øyvind Espeseth Lier: Delprosjekt Karasjok
Nr. 2 Siri Stokseth: Delprosjekt Tuven
Nr. 3 Ingjerd Haddeland: Delprosjekt Liknes 
Nr. 4 Ahmed Reza Naserzadeh: Delprosjekt Åkrestrømmen
Nr. 5 Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Selbu 
Nr. 6 Eirik Traae: Delprosjekt Dalen 
Nr. 7  Øyvind Espeseth Lier: Delprosjekt Storslett
Nr. 8  Øyvind Espeseth Lier: Delprosjekt Skoltefossen 
Nr. 9  Ahmed Reza Naserzadeh: Delprosjekt Koppang
Nr. 10  Christine Kielland Larsen: Delprosjekt Nesbyen 
Nr. 11  Øyvind Høydal: Delprosjekt Selsmyrene
Nr. 12  Siss May Edvardsen: Delprosjekt Lærdal 
Nr. 13 Søren Elkjær Kristensen: Delprosjekt Gjøvik

2003
Nr. 1 Ingebrigt Bævre, Jostein Svegården:   
 Delprosjekt Korgen 
Nr. 2 Siss-May Edvardsen: Delprosjekt Dale
Nr. 3 Siss-May Edvardsen: Delprosjekt Etne
Nr. 4 Siss-May Edvardsen: Delprosjekt Sogndal
Nr. 5 Siri Stokseth: Delprosjekt Søgne 
Nr. 6 Øyvind Høydal og Eli Øydvin:  
 Delprosjekt Sandvika og Vøyenenga
Nr. 7 Siri Stokseth og Jostein Svegården:  
 Delprosjekt Hønefoss
Nr. 8 Ingebrigt Bævre og Christine K. Larsen:  
 Delprosjekt Røssvoll 
Nr. 9 Søren E. Kristensen: Delprosjekt Kongsvinger
Nr. 10 Paul Christen Røhr: Delprosjekt Alta og Eiby

2004
Nr. 1 Beate Sæther, Christine Kielland Larsen: 
  Delprosjekt Verdalsøra
Nr. 2 Beate Sæther, Christine K. Larsen: Delprosjekt Hell
Nr. 3 Siss-May Edvardsen, Christine Kielland Larsen
 Delprosjekt Sande
Nr. 4   Ingebrigt Bævre,Eli K. Øydvin: Delprosjekt Batnfjord
Nr. 5 Ingebrigt Bævre, Jostein Svegården: 
 Delprosjekt Meldal
Nr. 6 Ahmed Naserzadeh, Christine Kielland Larsen:
 Delprosjekt Fetsund
Nr. 7 Siri Stokseth, Eli K. Øydvin: Delprosjekt Ålgård
Nr. 8 Ingebrigt Bævre,Christine Kielland Larsen:
 Delprosjekt Misvær
Nr. 9 Turid Bakken Pedersen,Christine K. Larsen:   
 Delprosjekt Moi
Nr. 10 Siri Stokseth, Linmei Nie,Eli K. Øydvin:
 Delprosjekt Skien
Nr. 11 Siri Stokseth, Eli K. Øydvin: Delprosjekt Mandal
Nr. 12 Siri Stokseth, Eli K. Øydvin: Delprosjekt Kongsberg
Nr. 13 Siss-May Edvardsen, Eli K. Øydvin:  
 Delprosjekt Myklemyr og Fossøy
Nr. 14 Siss-May Edvardsen, Øystein Nøtsund,  
 Jostein Svegården: Delprosjekt Ørsta
Nr. 15 Ahmed Reza Naserzadeh, Christine  
 Kielland Larsen: Delprosjekt Ringebu/Fåvang

2005:
Nr 1 Ingebrigt Bævre, Julio Pereira: Delprosjekt Kotsøy
Nr 2 Siri Stokseth, Jostein Svegården: 
 Delprosjekt Drammen
Nr. 3 Ahmed Naserzadeh, Julio Pereira: Delprosjekt Hamar
Nr. 4 Ingebrigt Bævre og Christine K. Larsen:   
 Delprosjekt Beiarn
Nr. 5 Ahmed Naserzadeh, Jostein Svegården:
  Delprosjekt Alvdal og Tynset
Nr. 6 Siss-May Edvardsen, Eli K. Øydvin:  
 Delprosjekt Rauma
Nr. 7 Siss-May Edvardsen, Christine K. Larsen:
 Delprosjekt Molde
Nr. 8 Siri Stokseth, Julio Pereira: Delprosjekt Øyslebø
Nr. 9 Turid Bakken Pedersen, Eli K. Øydvin,  
 Jostein Svegården: Delprosjekt Flakksvann
Nr. 10 Christine K. Larsen, Ingebrigt Bævre:  
 Delprosjekt Mosjøen
Nr. 11 Christine K. Larsen, Ingebrigt Bævre:  
 Delprosjekt Bærums Værk
Nr. 12 Turid Bakken Pedersen, Jostein Svegården:
           Delprosjekt Mosby
Nr. 13  Ahmed Reza Nasersadeh, Julio Pereira:
           Delprosjekt Lillestrøm

 

 

Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  Utgitt i NVEs flomsonekartserie:



N

0 500 m



N

0 500 m



N

0 500 m



N

0 500 m



N

0 500 m



N

0 500 m



N

0 500 m



N

0 500 m



N

0 500 m



N

0 500 m



N

0 500 m



N

0 500 m





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (NVE)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


