Flomsonekart

Delprosjekt Moss og Rygge
Ahmed Reza Naserzadeh
Ivar Olaf Peereboom

4
2010

F L O M S O N E K A R T

Flomsonekart nr 4 /2010
Delprosjekt Moss og Rygge
Utgitt av:

Norges vassdrags- og energidirektorat

Forfattere:

Ahmed Reza Naserzadeh
Ivar Olaf Peereboom

Trykk:

NVEs hustrykkeri
25
Flommen 2000:
Øverst: Store bro, Fossen
Nederst: Rødsund, Sperrebotn
1504-5161

Opplag:
Forsidefoto:

ISSN:

Emneord:

Mosseelva, Vansjø, Moss, Rygge, Råde, Våler, flom,
flomberegning, vannlinjeberegning, flomsonekart

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthuns gate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Telefon: 09575
Internett: www.nve.no
Desember 2010

Sammendrag
I dette delprosjektet er det gjort flom- og vannlinjeberegning for Vansjø og Mosseelva fra
Mossedammen til Vansjø i de fire kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. De
områdene der man vurderer skadepotensialet for å være størst, en strekning på ca 4.8 km
fra Mossedammen til Årvolltangen og deler av Vansjø i Rygge kommune, er fremstilt på
kart. Det er utarbeidet flomsonekart for 20-, 200- og 500- årsflom og kart som viser
vanndyp ved en 200-årsflom. I tillegg er det gitt vannstander for 2-3-, 5-, 10-, 50-, og 100årsflom. Det er gjort vurderinger av klimafremskrivninger som det er stor usikkerhet
forbundet med. Hvis vannføringen i Mossevassdraget øker med ca 10% vil vannstandene
for en 200-årsflom bli ca slik vannstandene for en 500-årsflom er i dag, Oversvømt areal
som beregnes er knyttet til flom i Mosseelva og Vansjø. Vannstander i sidebekker og
oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke.
Ved 20-årsflom er primært lavereliggende områder langs Mosseelva flomutsatt. Videre
enkelte bygninger og dyrka mark langs Vansjø i Rygge.
Ved 200-årsflom er noen få bygninger langs Mosseelva samt ved Årvoll, Fiulstad og
Heggenes flomutsatt. I tillegg er det et lavpunktområde ved Moss sentrum og Ørejordet.
Enkelte adkomstveier til Ørejordet og Vansjø i analyseområdet er flomutsatt ved 200årsflom.
Ingen bruer på den kartlagte strekningen er utsatt for flom.
I kommuneplanen kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som ikke
bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak. I reguleringsplaner 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 må spesielt huske på at for å unngå flomskade må dreneringen til et bygg ligge slik at
avløpet også fungerer under flom.
Modellen er kalibrert ut fra flommen i år 2000 og samsvarer godt med
vannlinjeberegningen for Mosseelva. Flomfrekvensanalysen viser at modellen beregner
vannlinjer for mindre flommer for høye, men for større flommer har vannlinjer samsvar
med flomberegningen i Vansjø.
En sikkerhetsmargin skal alltid legges til ved bruk av flomhøydene. Sikkerhetsmarginen i
dette prosjektet skal være 30 cm.
Områder som er utsatt for flomfare skal avsettes som hensynssone - flomfare på
arealplankart, og tilknyttes bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for
arealbruken (f.eks. ved at det ikke tillates etablering av ny bebyggelse lavere enn nivå for
en 200-års flom, med mindre det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen mot flom). Dette
må innarbeides når kommuneplanen for Rygge, Moss, Råde og Våler rulleres.
Flomsonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak; som
evakuering, bygging av voller osv. Særlig området ved tinghuset og bensinstasjonene bør
få fokus i beredskapssammenheng når det utarbeides beredskapsplaner for
flomsituasjoner større enn 500-årsflommen. Ved store flomhendelser og i
beredskapssammenheng bør det også være fokus på ledemurer ovenfor Mossedammen
på nordsiden og nedenfor dammen i sideløp på sørsiden.
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1 Innledning
Målet med kartleggingen er å bedre grunnlaget for vurdering av flomfare til bruk i
arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kartleggingen vil også gi bedre kunnskap i
forbindelse med beredskap mot flom, samt bedre grunnlag for flomvarsling og planlegging av
flomsikringstiltak.

1.1 Bakgrunn
Flomtiltaksutvalget (NOU 1996:16) anbefalte at det etableres et nasjonalt kartgrunnlag –
flomsonekart – for vassdragene i Norge som har størst skadepotensial /1/. Utvalget anbefalte
en detaljert digital kartlegging.
I Stortingsmelding nr 42 (1996-97) /2/ ble det gjort klart at regjeringen ville satse på
utarbeidelse av flomsonekart i tråd med anbefalingene fra Flomtiltaksutvalget. Satsingen ble
sett i sammenheng med at regjeringen definerte 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.
NVE har siden 1998 gjennomført detaljert flomsonekartlegging for utvalgte
vassdragsstrekninger med stort skadepotensial gjennom Flomsonekartprosjektet. Prosjektet
ble formelt avsluttet i 2008, men kartleggingen videreføres som en del av NVEs
farekartlegging. Den detaljerte kartlegging videreføres etter vurdering og prioritering av nye
områder. Se mer om NVEs arbeid med flomsonekartlegging på NVEs internettside
http://www.nve.no.
Det er i flere omganger på 1800- og 1900-tallet utarbeidet kanaliserings- og senkningsplaner
for Vansjø. Etter søknad fra distriktet, utarbeidet NVE i 1992 et forprosjekt som presenterte
nødvendige tiltak for å dempe flomstigningen i innsjøen for flommer tilsvarende 1987flommen. Tiltakene kom aldri til detaljplanlegging eller realisering fordi det fra lokale
høringsinstanser og fra Fylkesmannen i Østfold ble vurdert at nytteeffekten ville bli for liten i
forhold til økonomiske og miljømessige kostnader.
Høstflommen i 2000 aktualiserte igjen spørsmål om flomskadereduserende tiltak. NVE
mottok i 2008 en ny søknad fra regionrådet for Mosseregionen om bistand til utredning,
planlegging og gjennomføring av flomsenknings- eller andre flomsikringstiltak. Som grunnlag
for en best mulig vurdering av flomrisiko og relevante skadereduserende tiltak, besluttet NVE
å utarbeide flomsonekart for deler av Vansjø og Mosseelva.

1.2 Avgrensning av prosjektet
I dette delprosjektet er det gjort flom- og vannlinjeberegning for Vansjø og Mosseelva fra
Mossedammen til Vansjø i de fire kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. De områdene
der man vurderer skadepotensialet for å være størst, en strekning på ca 4.8 km fra
Mossedammen til Årvolltangen og deler av Vansjø i Rygge kommune, er fremstilt på kart.
Oversiktskart over et større område er vist i figur 1.1.
Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Mosseelva og Vansjø. Vannstander i
sidebekker og sideelver og oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke.
Det er primært oversvømte arealer som følge av naturlig høy vannføring som skal
kartlegges. Andre vassdragsrelaterte faremomenter som erosjon og utrasing er ikke
gjenstand for tilsvarende analyser, men det tas sikte på å synliggjøre kjente problemer av
denne art i tilknytning til flomsonekartene.
Analyseavgrensingen mot Moss sentrum vises som en stiplet linje på kartet. I flomsonekartet
skal lavpunkter vise områder der flomvannet kan samle seg på grunn av at vannet trenger
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seg inn for eksempel gjennom stikkrenner. Selve Moss sentrum er satt utenfor
analyseområdet fordi det ikke er å betraktet som et lavpunkt og dermed utenfor rekkevidde
av flomsonekartprosjektet.

1.3

Flomsonekart og klimaendringer

NVE utarbeider flomsonekart med grunnlag i flomberegninger og vannlinjeberegninger. For
strekninger med utløp i sjø blir det i tillegg tatt hensyn til stormflo. Beregningene av
flomstørrelser og stormflo er basert på historiske data. Som en del av beregningene blir det
også gjort følsomhetsanalyser av ulike verdier, bla flomstørrelsen. Med grunnlag i
følsomhetsanalyser og en vurdering av kvaliteten på data i prosjektet, blir det bestemt en
sikkerhetsmargin som skal legges til de beregna høydene når byggehøyden bestemmes.
Sikkerhetsmarginen er basert på best faglig skjønn for det enkelte prosjektet er vanligvis et
påslag fra 0.2 – 0.5 m.
Klimafremskrivninger er basert på resultater fra modeller for dagens og fremtidens klima som
er sammenlignet for å beregne forventet endring i f.eks. 200-års flom. Det er viktig å
understreke at alle beregninger er utført med utgangspunkt i det beste av data pr. dag dato.
Forskningsresultater viser hvordan klimaendringer vil påvirke beregnede dimensjonerende
flommer. NVE har estimert forventet endring i 200-års og 1000-års flom mot slutten av dette
århundret for 115 nedbørfelt. Beregningene er basert på flere tilgjengelige
klimafremskrivninger og kalibrerte hydrologiske modeller og flomfrekvensanalyser for 115
nedbørfelt /7/. Endringer i 200-års flom som benyttes i flomsonekartene er beregnet som
prosentvis endring mellom 1961-1990 og 2071-2100. Den fullstendige analysen gir 8000
resultater for hvert nedbørfelt. Verdien som er vist i kartet nedenfor er det midterste av
resultatene. Det vil si at en halvparten av resultatene gir større endringer og en halvparten av
resultatene gir mindre endringer for hvert nedbørfelt.
Generelt er det forventet at flommer som forårsakes av regn kommer til å øke mens
snøsmelteflommer i de større vassdragene vil avta. Ekstremnedbøren er forventet å øke i
hele landet. Dette vil medføre økte flomstørrelser i alle vassdragene på Vestlandet og langs
kysten og i små bratte vassdrag i hele landet. I store vassdrag på Østlandet og i innlandet i
Midt-Norge og Troms og Finnmark forventes en reduksjon eller liten endring. I sistnevnte
gruppe vil derfor kartlagte flomsoner med tilhørende sikkerhetsmargin gi et tilfredsstillende
grunnlag for vurdering av flomfare i hovedelven og sikker utbygging også i forhold til
fremtidige flommer. Dette gjelder områdene som ikke har utløp i sjø da havnivåstigning og
noe økt stormfloaktivitet vil forverre flomproblemene i munningsområdene. I tillegg er
sideelver med små, bratte nedbørfelt mer utsatt for flom også i områdene med en redusert
flomfare i hovedelven.
For å vurdere mulige effekter av klimaendring på flomsonekartene er tre inndelinger benyttet:
ingen endring, 20 % økning og 40 % økning. Hvilken kategori en elvestrekning tilhører er
avhengig av hvor i Norge en befinner seg, nedbørfeltets areal og høydefordelingen i
nedbørfeltet.
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Figur 1.1

Endring i vannføring som følge av klimaendringer. Resultatet er basert på
fremtidige klimascenarioer, regionale analyser og HBV-modeller i uregulerte
nedbørfelt.

NVEs oversikt for Østfold er generelt litt mangelfull sammenlignet med andre områder. Det
er bare ett nedbørfelt som er undersøkt: Høgfoss (3.22) i Mossevassdraget, Hobøl
kommune. Nedbørfeltarealet er 299 km2. Resultatene for dette nedbørfeltet viser at en liten
økning i 200 års-flom er sannsynlig (8 -11 prosent). Alle små nedbørfelt i dette området er
utsatt for en økning i flommer pga økt nedbør, men sammenlignet med f. eks. små nedbørfelt
i Vestfold og Oslo-området, er økningen i Høgfoss mindre.
Det er stor usikkerhet forbundet med klimaendringene og hvordan disse vil påvirke
flomvannføringene i Mossevassdraget. Hvis vannføringen i Mossevassdraget øker med ca
10% vil vannstandene for en 200-årsflom bli ca slik vannstandene for en 500-årsflom er i
dag, dvs en vannstandsøkning på ca 0,3 m i Vansjø ved Rødsund bru og ca 0,15 m ved
Moss. Lokalt i området ved Esso-stasjonen/Tinghuset i Moss, som har vært gjenstand for
diskusjon mht oversvømmelse, vil imidlertid heller ikke en slik økning av 200 års
flomvannstand overstige terrenghøyden mot bysentrum.
Beregningsmetoder som tar høyde for klimaendringenes effekt på ekstremflommer (eks.
200-årsflom) er under videre utvikling. NVE tar del i dette arbeidet og nye metoder vil tas i
bruk når de foreligger.
NVE vil tilpasse flomsonekartene til et endret klima der det er nødvendig etter hvert som
gode nok data og metoder foreligger. Dette inngår som en del av NVEs ajourføring av
flomsonekart.
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1.4

Prosjektgjennomføring

Prosjektet er gjennomført under ledelse av NVE med Moss, Rygge, Råde og Våler
kommune, Morsa, Regionrådet for Mosseregionen og fylkesmannen i Østflod som
bidragsyter og diskusjonspart. Første utkast til flomsonekart ble i møtet i des. 2010
presentert for kommunene Moss og Rygge for innspill og vurdering av flomutbredelse.
Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektets vedtatte rutiner for styring, gjennomføring
og kvalitetskontroll /3/.

Figur 1.2

Oversiktskart over kartlagt område
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2 METODE OG DATABEHOV
2.1

Metode

Flomsonekart viser hvilke områder som oversvømmes ved flommer med ulike
gjentaksintervall. Det gjennomføres en statistisk analyse av hvor store og hyppige flommer
som kan forventes i vassdraget (flomberegning/ flomfrekvensanalyse). Det beregnes deretter
vannstand for flommer med gjentaksintervall hhv. 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år.
Ut fra laserskannede data genereres en digital terrengmodell i ArcGIS. Av vannlinjen utledes
en digital vannflate. Denne kombineres med terrengmodell i GIS til å beregne oversvømt
areal (flomsonen).

2.2

Spesielt om vassdraget

Mossevassdraget har sine kilder i området sørøst for Oslo: Østmarka og Sørmarka. De
nordlige delene, som stort sett ligger i Akershus, er rike på innsjøer. Fra den sørligste og
også største av disse innsjøer, Mjær, renner Hobølelva ca. 35 km i sørvestlig retning til
Vansjø. Foruten Hobølelva, med et nedbørfelt på 336 km2, får Vansjø tilløp ved Veidalelva,
33 km2, Mørkelva, 61 km2 og Svindalselva, 103 km2. Disse tre elvene renner ut i Vansjøs
nordøstre del, Rosefjorden, litt nordøst for Hobølelvas utløp i innsjøen. Vansjø har et areal
på ca. 37 km2 og er dannet ved at en stor endemorene fra innlandsisens smelteperiode
demmer opp vannet. Storfjorden, Vansjøs største parti som ligger i øst og der alle store
tilløpene kommer ut, går over i en vestlig del gjennom noen trange sund. Denne vestlige
delen består av noen fjorder rundt den store Dillingøya. Der er Vestfjorden, Årvollfjorden,
Vannumfjorden og Lødengfjorden. Fra Vannumfjorden bukter Mosseelva seg frem ca. 6 km
til Mossefossen dam, som ligger nært Moss sentrum bare 500-600 meter fra elvens utløp i
Oslofjorden. Vansjø ligger 25 meter over havet og Mosseelvas nedbørfelt ved fjorden er 688
km2.
Mossevassdraget oppstrøms Vansjø kan regnes som uregulert. Her har det vært, og er det til
dels fortsatt, bare mindre kraftverk og små reguleringer med dammer. Vansjø har vært
regulert siden 1860-årene da man bygget en dam ved Krapfoss for å få mulighet til å senke
vannstanden generelt, men særlig senke flomvannstanden i innsjøen. Krapfoss lå i det
trange partiet av elven som ligger ca. en kilometer i luftlinje oppstrøms Mossefossen dam,
der Vålervegen passerer i bru over vassdraget. I 1880-årene ble det bygget ny dam litt
lengre ned i elven, like oppstrøms Sponvika, den nederste bukta i elven. Dette var fordi
Krapfossdammen ikke hadde ført til forbedrede flomforhold, og i tillegg kunne elven da
benyttes for båttrafikk på en lengre strekning. I 1941/1942 ble det så bygget enda en ny dam,
til erstatning for den gamle. Denne dammen lå ved Klova, ca. 200 m nedenfor dammen ved
Sponvika. I 1985-86, i forbindelse med anlegget av Mossefossen kraftverk, ble dammen
ombygget og kalles nå for Mossefossen dam.
Fra gammelt av har vannkraften i Mossefossen vært utnyttet til drift av forskjellige bruk.
Siden 1986 er det Mossefossen kraftverk som benytter det meste av vannet, ca. 17 m3/s som
maksimal driftsvannføring. Prosessvann til bedriften Peterson Linerboard AS og diverse
annet vannuttak er på ca. 1 m3/s. Videre tas det ut vann fra Vansjø til den kommunale
vannforsyningen, i gjennomsnitt drøyt 0,2 m3/s.
Middelvannføringen nederst i Mosseelva er i følge ”Avrenningskart for Norge 1961-1990”
11,4 m3/s hvilket tilsvarer en årlig avrenning på 16,6 l/s·km2 eller 522 mm. Figurene 2.1 og
2.2 viser karakteristiske vannføringsverdier for hver dag i løpet av året henholdsvis i
Hobølelva ved Høgfoss og i Mosseelva ved Moss. Data fra Hobølelva er representative for
tilløpsforholdene til Vansjø. Figur 2.3 viser karakteristiske vannstandsverdier i Vansjø. De
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karakteristiske vannførings- og vannstandsverdiene er
observasjonsperioden 1976-2006. Den øverste kurven (max)
observerte verdier og den nederste kurven (min) viser minste
midterste kurven (med) er mediankurven, dvs. det er like mange
referanseperioden som er større og mindre enn denne.

alle for den felles
i grafene viser største
observerte verdier. Den
observasjoner i løpet av

Figur 2.1. Karakteristiske vannføringer i Hobølelva ved Høgfoss 1976-2006, m3/s.
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Figur 2.2. Karakteristiske vannføringer i Mosseelva ved Moss 1976-2006, m3/s.

Figur 2.3. Karakteristiske vannstander i Vansjø 1976-2006, moh.
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Vi ser av mediankurven i figur 2.1 at tilløpet til Vansjø vanligvis er størst i april og i oktobernovember og at det er lite både på slutten av vinteren og om sommeren. Flommer kan det
være både vinter, vår og høst. På grunn av reguleringen er imidlertid avløpet, mediankurven i
figur 2.2, vanligvis mer utjevnet fra høsten, gjennom vinteren og utover våren, mens det er
en markert lavvannsperiode om sommeren. Høst- og vinterflommer dominerer og er typisk
langvarige pga. dempningseffekten i den store Vansjø.

2.3

Hydrologiske data

Flomberegningene er dokumentert i Flomberegning for Vansjø og Mosseelva, NVE
dokument 3/2008 /4/.
2.3.1

Flomberegning

Det finnes data for flomvannføringer i Mosseelva fra og med 1903 til og med 1940 fra
Sponvika ndf. og fra og med 1966 fra Moss dam ndf. I den første perioden var det mange
tilfeller med flomvannføringer over 60 m3/s, med flommen i 1929 som den største. Etter
1966, da et nytt manøvreringsreglement ble fastsatt, er det bare i 2000 som det har vært
flomvannføring over 60 m3/s. Om dette skyldes endret manøvrering eller om det er
usikkerhet i data er vanskelig å avgjøre. I tabell 1 er de største registrerte flomvannføringene
notert for de to periodene. For begge periodene er det totalvannføringen i elven som er
notert, dvs. etter 1966 er også vannuttak inkludert.
Tabell 2.1. Observerte flommer i Mosseelva.
Sponvika ndf.1903-1940
m3/s
dato
76,7
15.11 1929
67,1
24.11.1926
67,1
19.12.1936
66,6
31.10.1909
66,6
20.11.1923

Moss dam ndf.1966-2007
m3/s
dato
81,6
23.11.2000
58,3
19.10.1987
56,4
12.12.2006
54,5
28.11.1970
54,2
09.02.1990

Data finnes på databasen fra september 1966. I perioden uten vannføringsobservasjoner,
1941-1966, var det bare to ”store” flommer, i mai 1951 og mai 1966. Flomvannføringene da
var sannsynligvis godt over 50 m3/s, men neppe over 60 m3/s. Flommen i januar 2008 var
også stor og kulminerte på 52 m3/s.
Vannstanden i Vansjø er kontinuerlige målt siden 1932. I tabell 2.2 er de høyeste observerte
flomvannstandene notert.
Tabell 2.2. Observerte flomvannstander i Vansjø.
Vansjø 1932-2008
moh.
dato
26,94
23.11.2000
26,33
20.12.1936
26,31
12.12.2006
26,29
19.10.1987
26,24
21.04.1937
26,24
04.05.1951
Flommen i 1929, som det ikke finnes vannstandsobservasjoner for i Vansjø, er den nest
største siden 1903. Denne kulminerte på en vannstand som er anslått til 26,50-26,60 moh.
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Andre flommer som antas å ha kulminert over 26,20 moh. er flommene i 1909, 1923 og
1926, samt flommen i 1966 som er observert til 26.23 moh. Figur 2.4 viser største
flomvannstand hvert år i Vansjø. I perioden 1903-1919 og 1922-1931 er vannstandene
anslått ut fra regresjon mellom flomvannstander ved Vansjø og flomvannføringer ved
Sponvika ndf. i fellesperioden 1932-1940. Anslåtte flomvannstander i 1905, 1906 og 1922
vurderes som spesielt usikre.
27.00

26.50

26.00

moh. 25.50

25.00

24.50

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

1935

1930

1925

1920

1915

1910

1905

24.00

Figur 2.4. Flomvannstander i Vansjø 1903-2008, moh.
2.3.2

Beregning av flomverdier

Resultatene av flomfrekvensanalysene viser godt samsvar. Beregnede flomvannstander i
Vansjø blir relativt like for forskjellige gjentaksintervall enten man baserer analysene på hele
dataserien eller på perioden etter 1966. Det er maksimalt 8 cm forskjell på
flomvannstandene, og bare noen få cm ved store flommer. Ut fra disse analyser har
storflommen i 2000, med vannstand på 26,94 m, et gjentaksintervall på ca. 150 år.
Beregnede flomvannføringer i Mosseelva blir også relativt like for forskjellige gjentaksintervall
enten man baserer analysene på hele dataserien eller på perioden etter 1966. Det er bare
ca. 2 m3/s forskjell på flomvannføringene ved de største flommene. Ut fra disse analyser har
storflommen i 2000, med vannføring på 81,6 m3/s, et gjentaksintervall på 120-180 år.
Vi velger å benytte flomverdiene som er fremkommet ved analyser av de lengste seriene
som grunnlag for flomsonekartleggingen. Ved store flommer er det stor flomdempning i
Vansjø. Det betyr at kulminasjonsvannstanden og døgnmiddelvannstanden er nesten like.
Ved flommen i 2006 var forskjellen 2 cm. Det tilsvarer en forskjell på ca. 1,5 m3/s mellom
kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring i Mosseelva.
Denne forskjellen er så liten i forhold til andre usikkerhetskilder i flomberegningen at vi ikke
tar hensyn til det. Resulterende kulminasjonsverdier for flommene blir da som vist i tabell 2.3.
Flomvannføringen representerer totalvannføringen, enten deler av den går gjennom kraftverk
osv. eller ikke.
Det antas også at flomverdiene for Mosseelva er representative for hele strekningen fra
utløpet av Vansjø, der feltarealet er 674 km2 eller 98 % av totalarealet, til elvas utløp i
Oslofjorden.
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Tabell 2.3. Flomverdier i Mossevassdraget, kulminasjonsverdier.

Sted

Vansjø
Mosseelva

2.3.3

Midlere
flom

5-års
flom

10-års
flom

20-års
flom

50-års
flom

moh.
25,62
m3/s
46

moh.
25,90
m3/s
55

moh.
26,13
m3/s
62

moh.
26,36
m3/s
68

moh.
26,64
m3/s
75

100-års 200-års 500-års
flom
flom
flom
moh.
26,86
m3/s
80

moh.
27,07
m3/s
85

moh.
27,36
m3/s
92

Kalibreringsdata

For å kalibrere vannlinjebregningsmodellen er vi avhengig av samhørende verdier av
vannføring og vannstand. Vannstandene under høstflommen 2000 ble avmerket en rekke
steder langs analysestrekningen og Vansjø, samt at vannstanden ble registrert ved Rødsund
målestsasjon. Disse vannstandsregistreringene ble ikke samlet inn med tanke på kalibrering
av hydrauliske modeller, men har siden vist seg svært nyttige. Moss kommune har målt opp
vannstandene. Det er registrert vannstander av tverrprofiler under oppmålingen. Det er
hentet vannføringsdata fra 2000 flommen og innmålte vannstander i nov. 2008. Modellen er
kalibrert av flommen 2000 og observerte vannstander under oppmåling høsten 2008.
Manningstall for å beskrive friksjonsforholdene i elven er brukt som tilpasning av observerte
vannstander. Det er ikke stor vannhastighet i Mosseelva. Profil 1 og 2 er avgjørende for
oppstrøms vannstand. Manningstallene endrer seg ikke i løpet av året i forhold til terreng på
grunn av at elveskråningen er fjell.
Tabell 2.4

Vannstand og maksimalvannføring brukt til kalibrering

Profil

Observert vannstand jan. 2000
Avstand
Vannstand
Vannføring
m
moh.
m3/s

Mosseelva
P0,75

0

24,37

82

P14
P20
P32

1462
2277
4803

26,18
26,39
26,94

82
82
82

2.4

Topografiske data

2.4.1

Tverrprofiler

Strekningen ble tverrprofilert i 2008 (32 tverrprofiler og 3 lengeprofiler) /5/. Profilene er valgt
ut for å beskrive elvas geometri i horisontal- og vertikalplanet (se figur 4.4 og 4.5).
2.4.2

Digitale kartdata

Det er benyttet digitale kartdata fra Norge Digitalt. Videre brukes laserskannede høydedata.
Det er generert terrengmodell i ArcGIS. Terrengmodellen er et grid med celle 5 x 5 meter.
Hver celle får tilordnet en høydeverdi i analysen. Laserdataene ble originalt levert i UTM32,
og av den grunn er det valgt å gjennomføre flomsonekartleggingen i dette koordinatsystemet.
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3. Vannlinjeberegning
Programvaren HEC-RAS er benyttet til vannlinjeberegning.

3.1

Kalibrering av modellen

For å kalibrere vannlinjeberegningsmodellen er vi avhengig av samhørende verdier av
vannføring og vannstand. Det er underkritisk strømning i Mosseelva. Vannhastigheten
varierer mellom 0,03 m/s til 2,23 m/s. Modellen er kalibrert med nesten normal vannføring og
ca 100-, 200-årsflom (flom 2000). Det er godt samsvar mellom observerte og kalibrerte
verdier, se fig. 3.1. Kvaliteten på de beregnede vannlinjene er totalt sett svært god. I
modellen er det lagt interpolerte profiler i Mosseelva. Avvik mellom beregnet og observert
vannstand ligger innenfor -0,16 m til 0,02 m.
Tabell 3.1 Beregnede og observerte vannstander for Mosseelva for flommen i 2000.
Avstand angir lengdemeter fra 0-punkt på Mossedammen til Årvolltangen i Mosseelva.

Profil

3.2

Flom jan. 2000
Avstand Observert vst
m
moh.

Beregnet vst
moh.

Diff
m

Mosseelva
P0,75

0

24,37

24,37

0

P14
P20

1462
2277

26,18
26,39

26,02
26,29

-0,16
-0,1

P32

4803

26,94

26,96

-0,02

Grensebetingelser

For de beregnede flomvannstander/ vannføringskurver for Mosseelva er Mossedammen
(oppstrøms) benyttet som nedstrøms grensebetingelse.

3.3

Resultater

Den ferdig kalibrerte modellen er benyttet til å beregne høyden på vannspeilet. For hvert
profil nr. er det beregnet vannstander for 8 forskjellige vannføringer:Q2-3, Q5, Q10, Q20,
Q50, Q100, Q200 og Q500. Vannlinjeberegningene i HEC-RAS viser 0,1-0,3 m høyere
vannstand enn vannstander beregnet i flomfrekvensanalysen for målestasjon i Vansjø ved
Rødsund. Dette gjelder for de beregnede flomvannstander mellom middelflom og 50-årsflom.
Flomfrekvensanalysen for 100-årsflom og større flommer er i samsvar med flomberegninger.
Tabell 3.2. viser beregnede vannstander ved hver tverrprofil.
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Figur 3.1 Kalibrering av Mosseelva, jf data i tabell 3.1
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Figur 3.2 Lengdeprofil av beregnede vannstander for 10- 200- og 500-årsflom i Mosseelva
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Tabell 3.2

Vannstand ved hvert profil for ulike gjentaksintervall.

2-3
årsflom
Profilnr.
moh.
23,94
P0,75
24,64
P1
24,85
P2
24,87
P3
24,84
P4
24,94
P5
24,93
P6
24,96
P7
24,96
P8
24,96
P9
25
P10
25,07
P11
25,07
P12
25,08
P13
25,08
P14
25,05
P15
25,17
P16
25,24
P17
25,3
P18
25,31
P19
25,31
P20
25,3
P21
25,32
P22
25,36
P23
25,48
P24
25,49
P25
25,49
P26
25,49
P27
25,46
P27.5
25,61
P28
25,85
P29
25,89
P30
25,89
P31
25,9
P32

5årsflom
moh.
24,04
24,84
25,08
25,1
25,06
25,18
25,17
25,2
25,21
25,21
25,25
25,33
25,34
25,34
25,34
25,31
25,43
25,5
25,57
25,58
25,58
25,57
25,58
25,64
25,75
25,77
25,77
25,76
25,73
25,89
26,14
26,19
26,19
26,19

10årsflom
moh.
24,08
24,99
25,25
25,27
25,22
25,35
25,35
25,38
25,38
25,38
25,43
25,51
25,52
25,53
25,53
25,5
25,62
25,69
25,76
25,78
25,78
25,77
25,77
25,83
25,95
25,97
25,97
25,96
25,93
26,08
26,35
26,4
26,4
26,41

20årsflom
moh.
24,36
25,11
25,38
25,4
25,35
25,5
25,49
25,53
25,53
25,53
25,57
25,67
25,68
25,68
25,68
25,65
25,78
25,85
25,92
25,94
25,94
25,93
25,93
25,99
26,11
26,13
26,14
26,13
26,09
26,25
26,52
26,57
26,57
26,58
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50årsflom
moh.
24,44
25,25
25,53
25,56
25,5
25,66
25,65
25,69
25,69
25,69
25,74
25,84
25,85
25,85
25,85
25,81
25,95
26,02
26,1
26,12
26,12
26,1
26,1
26,17
26,3
26,31
26,32
26,31
26,26
26,42
26,71
26,77
26,77
26,78

100årsflom
moh.
24,58
25,32
25,62
25,65
25,59
25,76
25,75
25,79
25,79
25,79
25,84
25,94
25,96
25,96
25,96
25,92
26,06
26,13
26,21
26,23
26,23
26,22
26,22
26,29
26,41
26,43
26,44
26,43
26,38
26,54
26,83
26,9
26,89
26,9

200årsflom
moh.
24,64
25,42
25,73
25,75
25,69
25,86
25,86
25,9
25,9
25,9
25,95
26,06
26,07
26,08
26,08
26,03
26,18
26,24
26,33
26,35
26,35
26,34
26,33
26,41
26,53
26,55
26,56
26,55
26,5
26,66
26,96
27,02
27,02
27,03

500årsflom
moh.
24,8
25,53
25,85
25,88
25,81
26
25,99
26,03
26,04
26,03
26,09
26,2
26,22
26,22
26,23
26,18
26,33
26,39
26,48
26,51
26,51
26,49
26,48
26,57
26,69
26,71
26,72
26,7
26,65
26,82
27,13
27,19
27,19
27,2

3.4 Spesielt om bruer
Bruene er ikke lagt inn i den hydrauliske modellen, da de ikke vil påvirke flomvannstanden i
elva.
Bru ved RV19

Figur 3.3. Bru ved RV19
Bru ved Vålerveien

Figur 3.4. Bru ved Vålerveien
Bru ved Vrangen E6

Figur 3.5. Bru ved Vrangen E6
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4 Flomsonekart
4.1 Generering av flomsoner
De ferdige flomsonene er generert på bakgrunn av de beregnede flomvannstandene i
Mosseelva og Vansjø (tabell 2.3 og 3.2). Det er utarbeidet flomsoner for flommer med
gjentaksintervall 20 og 200 år. Disse finnes på digital form og kan også tegnes ut på kart.
Beregnet oversvømt areal for alle flommene er presentert i tabell 4.1.
Tabell 4.1

Flomutsatt areal – total areal og lavpunkt områder

Gjentaksintervall
20-årsflom
200-årsflom
Områder med fare
for vann i kjeller
(200 år)

Flomutsatt areal
Totalt (daa)
2253
3210

Flomutsatt areal
Lavpunkter av total (daa)
22
60

7528

167

Flomsonene er generert ved bruk av GIS (ArcInfo). For hver flom genereres en flomflate
utspent av tverrprofilene, med høyde ut ifra beregnet flomvannstand i hvert profil. Flomflaten
representerer slik elvas høyde og helning ved den aktuelle flommen. Flomarealene finnes så
ved å kombinere høyden i flomflaten med terrengmodellen. Terrengområder som ligger
lavere enn aktuell flomhøyde blir markert som flomutsatt
Flomflatene kombineres med den digitale terrengmodellen. Alle celler der celleverdien i
flomflaten er større enn i terrengmodellen blir definert som oversvømt areal. Dette medfører
at lavpunktområder som ikke har direkte kontakt med flomsonen langs strandlinjen også blir
definert som vanndekket areal. Grensene for flomsonene er generalisert og glattet innenfor 5
meter og flater under ca. 76 m2 er fjernet.

4.2 Lavpunkt
En del steder vil det finnes arealer som ligger lavere enn den beregnede flomvannstanden,
men uten direkte forbindelse til elva/innsjøen. Dette kan være lavpunkter som har forbindelse
via en kulvert eller via grunnvannet. Disse områdene er markert med en egen skravur på blå
bunn fordi de vil ha en annen sannsynlighet for oversvømmelse og må behandles særskilt.
Spesielt utsatt vil disse områdene være ved intens lokal nedbør, ved stor flom i sidebekker
eller ved gjentetting av kulverter.

Figur 4.1

Prinsippskisse som viser definisjonen av lavpunkt
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4.3 Områder med fare for vann i kjeller
Også utenfor flomsonen og lavpunkter kan det være nødvendig å ta hensyn til flomfaren, da
flommen vil føre til forhøyet grunnvannstand innover på elveslettene. Tilsvarende som for
lavpunkter gjøres ingen kartlegging av grunnforholdene, men terreng som ligger mindre enn
2,5 meter over flomvannstand identifiseres. Innenfor denne sonen vil det være fare for at
bygg som har kjeller får oversvømmelse i denne som følge av flommen (figur 4.2). Disse
områdene er markert med skravur på hvit bunn.
Uavhengig av flommen kan selvsagt 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 4.2

Prinsippskisse som viser definisjonen av områder med fare for vann i kjeller
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4.4

Spesielt om flomverk

Det er ingen flomverk i analyseområdet.
NVE vil likevel informere om at ved vurdering av areal bak flomverk, blir det tatt
utgangspunkt i at flommer det er beregnet vannlinje for, langs hele flomverket ikke når
høyere enn 0,5 m under toppen av flomverket, (sikkerhetsmargin 0,5 m - se figur 4.3). 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.

Figur 4.3

4.5

Prinsippskisse flomverk og sikkerhetsmargin

Flomdybdekart

For analyseområdene i Rygge og Moss kommuner er det også utformet et flomdybdekart
som viser vanndyp for 200-årsflom. Dette er nyttig informasjon i forhold til
arealplanprosesser, fordi det indikerer hvor store oppfyllinger som er nødvendig dersom
flomutsatte områder skal kunne utnyttes til byggeformål.
Vanndyp er også en viktig parameter å vurdere med tanke på hvor farlig det vil være å
oppholde seg i disse områdne under en flomsituasjon.
I figurene under vises flomdybdekart for 200-årsflommen for Moss og Rygge kommuner.
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Figur 4.5 Flomdybdekart for 200-årsflommen for Rygge kommune
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4.6

Flomsonekart 200-årsflom

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 sone med fare for vann i kjeller

*

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, mens sone med fare for vann i kjeller har blå
skravur på hvit bakgrunn. Lavpunkter har blå skravur oppå blå bakgrunn.

Figur 4.6 Kartpresentasjon for 200-årsflom

4.7 Kartprodukter
Vedlagt følger flomsonekart for Moss og Rygge som viser flomsonen for en 20- og 200årsflom med elvesystemet, veger, bygninger og 5 meters høydekurver. Flomdybdekart for
200-årsflommen for Moss og Rygge er også vedlagt.
Følgende data er produsert:
•

Flomsonene for 20- og 200-årsflommen samt sone med fare for vann i kjeller, er
kodet i henhold til SOSI-standarden i UTM sone 32 og 33, i formatene SOSI og
shape. Høydesystemet er NN1954.

•

Tverrprofiler med vannstander for åtte flommer.

•

Flomsonekartene på PDF-format

•

Rapport på PDF-format
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Eventuelle flomveier/ flomløp gjennom nedre del av Moss sentrum inngår ikke som en del av
NVEs flomsonekartlegging for strekningen fra Mossedammen til Vansjø.

4.8 Resultater fra flomsoneanalysen
I tabell 4.2 gis en oversikt over hvilke områder som er flomutsatt. Kartutsnitt for
flomstørrelsene 20-, og 200-årsflom er vist i figur 4.10 -4.13
Tabell 4.2

Resultater fra flomsoneanalysen

Sted
Moss kommune

20-årsflom

200-årsflom

Ingen bygninger er direkte flomutsatt. En 9-10 bygninger er direkte flomutsatt og 6-7
bygning kan være flomutsatt i definert bygninger i definert lavpunkt ved tinghuset og
lavpunkt. Lavtliggende områder langs bensinstasjoner
Mosseelva er utsatt. En kort streking av Adkomstveier
adkomstveier til områdene Ørejordet og flomutsatt.
Nesenga,

Nesenga er flomutsatt.

kan
til

være

området

Adkomstveier
Ekeland

og

flomutsatt.

Ørejordet
til

er

områdene:

Sarpetangen

er

13

fra

flomutsatt

Rygge kommune

Ingen

bygninger

er

flomutsatt. Noen

bygninger,

12

-

stykker,

Lavtliggende områder, dyrka mark langs Årvollskogen til Huggenes kan få vann i
Vansjø. og adkomstvei til Fjulstad er kjelleren.
flomutsatt
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Kulvert

27,10

Figur 4.7

Utsnitt av området ved tinghuset og bensinstasjoner, 200-årsflom for
flomsonekartet

En 200-årsflom i elva ved bensinstasjonene og tinghuset er beregnet til kote 26,10. Innmålte høyder på
land viser noen punkter lavere enn denne høyden. Disse områdene har ikke direkte forbindelse med
elva og vises på flomsonekart som lavpunkt. Området må vurderes spesielt og kan være utsatt for
lekkasjevann gjennom RV 119 fra Mosseelva. Området har forbindelse via en kulvert, men vannet
vil ikke renne videre her ven en 200-årsflom da terrenget ovenfor kulverten er innmålt på kotehøyde
27,10.
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Beregningene i den hydrauliske modellen viser at områdene oppstrøms dammen og ved
Noretjern/Mosseporten ikke er flomutsatt for 200-årsflom. Begge steder er innenfor grensen
av analyseområdet, se fig. 4.8 og 4.9.
200-årsflom kotehøyde 25,70
Terreng kotehøyde 26,10

200-årsflom kotehøyde 25,40
Terreng kotehøyde 26,20

Figur 4.8

Utsnitt av området oppstrøms dammen, 200-årsflom for flomsonekartet

Grense analyse

Figur 4.9

Utsnitt av området ved Noretjern/Mosseporten, 200-årsflom for flomsonekartet
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N

Figur 4.10

Flomsonekart 20-årsflom ved Moss
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N

Figur 4.11

Flomsonekart 20-årsflom ved Rygge
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N

Figur 4.12

Flomsonekart 200-årsflom ved Moss
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N

Figur 4.13

Flomsonekart 200-årsflom ved Rygge
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5 Andre faremomenter i området
5.1 Innsamling av andre faredata
I flomsonekartprosjektet vurderes også vassdragsrelaterte forhold som ikke uten videre
inngår i eller tas hensyn til i flomsonekartleggingen, slik som erosjon, massetransport og
isforhold. 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.
Flomsonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak; som evakuering,
bygging av voller osv. Særlig området ved tinghuset og bensinstasjoner bør få fokus i
beredskapssammenheng når det utarbeides beredskapsplaner for flomsituasjoner større enn
500-årsflommen, se bilde av kulvert og veifylling i figur 5.1. Ved store flomhendelser og i
beredskapssammenheng bør det også være fokus på ledemuren ovenfor Mossedammen på
nord siden og nedenfor dammen i sideløp på sørsiden.
Ved utvikling av areal må det vurderes å ta i bruk områder som ikke er flomutsatt. Om dette
ikke lar seg gjøre kan avbøtende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot flom planlegges
og utføres som en del av planprosessen. NVE har en ordning for bistand til planlegging og
gjennomføring av sikringstiltak for eksisterende bebyggelse hvor kommuner kan søke. De
prosjektene i Norge med beste nytte i forhold til kostnadene prioriteres.

5.2 Kulverter
Blokkering av kulverter og bruer på grunn av is og drivgods i elver er et generelt problem.
Like nedstrøms analyseområdet og like nedstrøms dammen, ligger Storebru sin er et sårbart
punkt, se figur 5.1. For denne brua bør flomveiene kartlegges, dvs hvor vannet vil gå ved en
evt. tilstopping/oversvømmelse. En analyse av brua er ikke en del av dette
flomsonekartprosjektet.

Storebru

Kulvert ved sentrum

Figur 5.1

Veifylling(RV19)

Utsnitt av området ved Storebru (øverst) og Sponvika (nederst)
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Generelt i kommunene anbefaler NVE en gjennomgang av hvilke kulverter som gir
skadeomfang ved blokkering og hvor flomveiene er når en kulvert eller bru går tett. Dette bør
gjennomføres som en del av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

5.3 Is
I normalt kalde vintre vil de fleste elvene i det aktuelle området være islagt.
Vi har likevel ikke registrert problemer av noe omfang i forbindelse med isganger.

5.4 Erosjon, og massetransport
Det er ikke registrert erosjon eller massetransport i analyseområdet.
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6 Usikkerhet i datamaterialet
6.1 Flomberegningen
Flomberegningen for Mossevassdraget resulterer i kulminasjonsvannføringer med
forskjellige gjentaksintervall i Mosseelva og flomvannstander med forskjellige
gjentaksintervall i Vansjø. Beregningen er basert på lange dataserier fra Mosseelva og
Vansjø.
Det antas at flomverdiene for Mosseelva er representative for hele strekningen fra utløpet av
Vansjø til elvas utløp i Oslofjorden.
Datagrunnlaget for denne flomberegningen er godt, og beregningen kan klassifiseres i klasse
1, i en skala fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer beste klasse.

6.2 Vannlinjeberegningen
Kvaliteten på vannlinjeberegningen er avhengig av at det foreligger en godt kalibrert
vannlinjeberegningsmodell. Det vil si at det er samlet inn samhørende verdier av vannføring
og vannstand som modellen skal kalibreres etter. Også i denne sammenheng er det
vanskelig å samle inn data for store nok vannføringer. Data for historiske flommer har en
redusert verdi på grunn av endringer i elveløpet og på elveslettene. Med endringer på
elvesletten menes her brubygging, veibygging, flomverk, masseuttak og lignende.
Nøyaktighet i tverrprofiler, avstand mellom tverrprofiler, usikkerhet i estimat av ruhet og
helning på elven er blant de viktigste faktorene. Erosjon og masseavleiring representerer
generelt et betydelig usikkerhetsmoment i beregningene. Spesielt ved store flommer kan det
skje endringer ved tverrprofilene.
I dette prosjektet foreligger gode kalibreringsdata fra den store flommen i år 2000.
I forhold til usikkerheten i dette prosjektet, skal det ved praktisk bruk av vannlinjene legges
på en sikkerhetsmargin på minimum 0,30m.

6.3 Flomsonen
Nøyaktigheten i de beregnete flomsonene er avhengig av usikkerhet i hydrologiske data,
flomberegninger og terrengmodellen.
Terrengmodellen bygger på laserdata der forventet nøyaktighet i høyde er antall å ligge
mellom +/- 20 cm. Selve utbredelsen av sonen kan i svært flate områder bli noe unøyaktig.
Kontroll av terrenghøyder mot beregnete vannstander kan da være nødvendig, for eksempel
ved byggetillatelser.
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7 Veiledning for bruk
7.1 Hvordan leses flomsonekartet?
Oversvømt areal som er beregnet er knyttet til flom i Mosseelva og Vansjø. Vannstander i
andre sidebekker/-elver og oversvømmelse som følge av flom i disse, er ikke beregnet.
Tabell 3.2 og figur 3.2 viser flomhøyden for de beregnede flommene.
Områder som på kartet er markert som lavpunkt (områder bak flomverk, kulverter m.v.), er
avledet fra en bestemt flom, men gjentaksintervallet kan ikke overføres direkte. Disse
områdene er vist på kartet med skravur på blå bakgrunn. Flomfaren må i disse områdene
vurderes nærmere, der en tar hensyn til grunnforhold, kapasitet på eventuelle kulverter m.v.
Spesielt utsatt vil disse områdene være ved intenst lokalt regn, ved stor flom i sidebekker
eller ved gjentetting av kulverter. Områder med fare for vann i kjeller er avledet av 200årsflommen ved å legge på 2,5 m på flomhøyden ved 200-årsflom. Denne er vist på kartet
med skravur. Dette er områder hvor det med stor sannsynlighet vil komme vann i kjellerne
ved flom. Det må vurderes om nye bygninger her bør bygges uten kjeller. Bygninger i
områder med fare for vann i kjeller er markert med gul farge. For beredskap, er bygninger
som er markert med oransje farge, bygninger som vil ligge utsatt til og hvor flommassene vil
kunne stå et stykke opp på veggen avhengig av beliggenhet i flomsonen. Veier markert med
grønn farge, er steder på veien som vil være oversvømt (høyden på veien er lavere enn den
aktuelle flomhøyden).

7.2 Unngå bygging på flomutsatte arealer
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.
Sikkerhetskrav for byggverk i forhold til flom er gitt i byggteknisk forskrift, TEK10, § 72. Kravene er differensiert i forhold til type flom og type byggverk/infrastruktur. NVEs
retningslinje 2/2011 "Flaum- og skredfare i arealplanar" beskriver hvordan sikkerhetskravene
i TEK10 kan oppfylles i arealplanleggingen.
Fortetting i allerede utbygde områder skal heller ikke tillates før sikkerheten er brakt opp på
et tilfredsstillende nivå i henhold til TEK10.

7.3 Arealplanlegging og byggesaker – bruk av flomsonekart
I kommuneplansammenheng kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder
som ikke bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak. Flomsonene skal
avsettes som hensynssoner på plankartet jf. pbl § 11-8.
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 beregnede
vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. En sikkerhetsmargin skal alltid
legges til ved praktisk bruk. Områder som etter nærmere kontroll i felt er utsatt for flomfare
avsettes som hensynssoner på plankartet jf. pbl § 12-6.
For å unngå flomskade må dessuten dreneringen 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 ut ifra dette at et påslag med 0,3 m på de
beregnete vannstander for å dekke opp usikkerhet i beregningen, bør være tilfredsstillende.

35

Til hensynssonene gis det bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken,
f.eks ved at det ikke tillates etablering av ny bebyggelse lavere enn nivå for en 200-års flom,
med mindre det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen mot flom.

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 sender NVE ”Varsel om
flom” når vi venter vannføring med gjentaksintervall på mer enn 5 år. Varsel om stor flom
sendes ut når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. 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.

7.5 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
beregnede flomvannstander. 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 under det aktuelle flomnivået. Tilsvarende kan det være mindre områder
innenfor flomområdet som ligger over den aktuelle flomvannstand.
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. 7.3 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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7.6 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 for en 50-årsflom 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. Den neste 50-årsflommen 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
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 7.1

Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og gjentaksintervall.

Gjentaksintervall (T)
10
50
100
200
500

10
65
18
10
5
2

Periodelengde år (L)
50
100
200
99
100
100
64
87
98
40
63
87
22
39
63
10
18
33
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500
100
100
99
92
63
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Denne serien gis ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Utgitt i NVEs flomsonekartserie:
Denne serien gis ut av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Gitt ut i NVEs flaumsonekartserie:
Lea Norgga cázádat-ja energiijadirektoráhtta (NCE) mii almmuha dán ráiddu.

2000
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

Ingebrigt Bævre: Delprosjekt Sunndalsøra
Siri Stokseth: Delprosjekt Trysil
Kai Fjelstad: Delprosjekt Elverum
Øystein Nøtsund: Delprosjekt Førde
Øyvind Armand Høydal: Delprosjekt Otta
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
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Øyvind Espeseth Lier: Delprosjekt Karasjok
Siri Stokseth: Delprosjekt Tuven
Ingjerd Haddeland: Delprosjekt Liknes
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
Nr 2

Ingebrigt Bævre, Julio Pereira: Delprosjekt Kotsøy
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

2005 forts.

Nr. 13 Ahmed Reza Nasersadeh, Julio Pereira:
Delprosjekt Lillestrøm
Nr. 14 Siss-May Edvardsen, Jostein Svegården:
Delprosjekt Eidfjord
Nr. 15 Beate Sæth er, Christine K. Larsen:
Delprosjekt Orkdal
Nr. 16 Siss-May Edvardsen, Christine Kielland Larsen: 		
Delprosjekt Vikøyri

2006

Nr. 1 Siss-May Edvardsen, Christine K. Larsen:
Delprosjekt Bondalen
Nr. 2 Siss-May Edvardsen, Julio Pereira:
Delprosjekt Oltedal
Nr. 3 Siss-May Edvardsen, Jostein Svegården:
Delprosjekt Sylte
Nr. 4 Siss-May Edvardsen, Eli K. Øydvin:
Delprosjekt Voss
Nr. 5 Ahmed Reza Naserzadeh, Jostein Svegården:
Delprosjekt Fjellhamar
Nr. 6 Ahmed Reza Naserzadeh, Jostein Svegården:
Delprosjekt Lillehammer
Nr. 7 Ahmed Reza Naserzadeh, Julio Pereira
Delprosjekt Fredrikstad og Sarpsborg
Nr. 8 Anders Bjordal, Christine K. Larsen:
Delprosjekt Masi / Oasseprošeakta Máze
Nr. 9 Ingebrigt Bævre, Christine K. Larsen,
Knut Aune Hoseth: Delprosjekt Bonakas,
Seida og Polmak / Oasseprošeakta Bonjákas,
Sieiddá ja Buolbmát
Nr. 10 Ingebrigt Bævre, Christine K. Larsen:
Delprosjekt Hattfjelldal
Nr. 11 Ingebrigt Bævre, Christine K. Larsen:
Delprosjekter Trofors-Grane
Nr. 12 Siri Stokseth, Christine Kielland Larsen:
Delprosjekt Gol
Nr. 13 Siri Stokseth, Christine Kielland Larsen:
Delprosjekt Hemsedal
Nr. 14 Ingebrigt Bævre, Eli K. Øydvin:
Delprosjekt Ulefoss

2007

Nr. 1 Siss-May Edvardsen, Eli K. Øydvin:
Delprosjekt Stryn
Nr. 2 Ahmed Reza Naserzadeh, Julio Pereira:
Delprosjekt Eidsvoll
Nr. 3 Ingebrigt Bævre, Anders Bjordal, Christine K. 		
Larsen: Delprosjekt Kautokeino /
Oasseprošeakta Guovdageaidnu
Nr. 4 Siss-May Edvardsen, Christine Kielland Larsen
Eli Katrina Øydvin: Delprosjekt Ogna
Nr. 5 Ahmed Reza Naserzadeh, Jostein Svegården:		
Delprosjekt Brandbu-Gran
Nr. 6 Siri Stokseth, Julio Pereira: Delprosjekt Lier
Nr. 7 Siri Stokseth, Ivar Olaf Peereboom:
Delprosjekt Årdal
Nr. 8 Ingebrigt Bævre, Ivar Olaf Peereboom:
Delprosjekt Sauda

Nr. 9 Siss-May Edvardsen, Ivar Olaf Peereboom: 		
Delprosjekt Sykkylven
Nr. 10 Ingebrigt Bævre, Eli K. Øydvin:
Delprosjekt Surnadal
Nr. 11 Ingebrigt Bævre, Julio Pereira:
Delprosjekt Rjukan
Nr. 12 Ahmed Reza Naserzadeh, Ivar Olaf Peereboom:
Delprosjekt Leirsund og Frogner
Nr. 13 Siri Stokseth, Ivar Olaf Peereboom
Delprosjekt Seljord
Nr 14 Siss-May Edvardsen, Eli K. Øydvin
Delprosjekt Hjelle
Nr 15 Siri Stokseth, Eli K. Øydvin
Delprosjekt Sauland
Nr 16 Beate Sæther, Julio Pereira
Delprosjekt Namsos
Nr 17 Beate Sæther, Julio Pereira
Delprosjekt Grong

2008

Nr. 1 Ahmed Reza Naserzadeh, Ivar Olaf Peereboom:
Delprosjekt Skarnes
Nr. 2 Ingebrigt Bævre, Ivar Olaf Peereboom:
Delprosjekt Spjelkavik
Nr. 3 Asbjørn Osnes, Ivar Olaf Peereboom:
Delprosjekt Steinkjer
Nr. 4 Kjartan Orvedal, Ivar Olaf Peereboom:
Delprosjekt Flatdal

2009

Nr. 1 Turid Bakken Pedersen, Julio Pereira
Delprosjekt Konsmo

2010

Nr. 1 Ahmed Reza Naserzadeh, Julio Pereira
Delprosjekt Ellingsrud
Nr. 2 Kjartan Orvedal, Ivar Olaf Peereboom
Delprosjekt Vikeså
Nr. 3 Kjartan Orvedal, Ivar Olaf Peereboom
Delprosjekt Egersund
Nr. 4 Ahmed Reza Naserzadeh, Ivar Olaf Peereboom
Delprosjekt Moss
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