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Sammendrag  
 

Det er utarbeidet flomsonekart for Glomma fra  Glommas utløp til Domberg/ nedstrøms 
dam Sarpsfossen (ca 12 km) og fra oppstrøms dam Sarpsfossen til Hasle (ca 5 km), til 
sammen totalt ca 17 km. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger, 
vannlinjeberegninger og beregninger av ekstremvannstander i sjøen (stormflo). 

Det er beregnet kulminasjonsvannføringer og vannlinjer for gjentaksintervall 10-, 20-, 
50-, 100-, 200-, og 500-årsflom. I tillegg er det utarbeidet flomsonekart for 10-, 50-, og 
200-årsflom samt en sone som viser områder med fare for flom i kjellere. 

Vannlinjeberegninger er gjennomført for å finne vannlinjer langsetter elva ved de ulike 
flommene. Flomsoneanalysen er utført med GIS. Områder som er markert som 
lavpunkter har ikke direkte forbindelse med vannet i elva, og er markert med skravur på 
kartet.  

Tidevannet påvirker normalvannstanden i Glomma opp til Sandesund bru (profil 13). 
Det er gjennomført analyser for å undersøke hvordan stormflo påvirker 
flomvannstandene i elva nedstrøms dammen. Beregningene viser at dersom stormflo 
kommer i kombinasjon med flom, vil det påvirke flomvannstandene helt opp til 
Domberg. 

I nedre deler av elva er det ekstremvannstander i sjøen som gir de høyeste 
vannstandene. Det er foretatt en frekvensanalyse av sjøvannstander i  Fredrikstad. 
Disse legges som et horisontalt lokk over de beregnede vannlinjer slik at det blir høye 
sjøvannstander som blir satt inn som vannstand mot samløpet med Visterflo for de 
største flommene. 

Flom oppstrøms dam Sarpsfossen: 

Ved 10- og 50-årsflom er det primært lavereliggende områder langs strandsonen samt 
noen bygninger ved Borregård fabrikker oppstrøms dam Sarpsfossen som blir 
oversvømt. Ved 200-årsflom er noen boliger ved Svingen og noen bygninger ved 
Borregård fabrikker flomutsatt. 

Flom nedstrøms dam Sarpsfossen: 

Ved 10- og 50-årsflom er det lavereliggende områder langs elva med noen bygninger 
ved Melløs, langs Greåkerveien, Jernbanekaia , langs Storgata ink. Næringspark, Floa, 
Ålestranda og Værste som blir oversvømt. Ved 200-årsflom er større arealer og flere 
bygninger i samme områder som nevnt ovenfor flomutsatt. 

Flomsonekartet må brukes i arealplanleggingen for å identifisere områder som ikke bør 
bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige kompenserende 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 mot disse. En må også være oppmerksom på at for å unngå 
flomskade må dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet også fungerer under flom.  

En sikkerhetsmargin skal alltid legges til ved praktisk bruk. For dette prosjektet er 
sikkerhetsmarginen satt til 30 cm, og dette må legges til de beregnede vannstander.  

Med grunnlag i flomsonekartene, må det innarbeides bestemmelser for byggehøyder 
for det kartlagte området når kommuneplan for Fredrikstad og Sarpsborg kommune 
rulleres. 
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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 vassdragene 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 

Områdene som er kartlagt ligger langs Glomma. I Glomma går strekningen fra Glommas 
utløp til Domberg/ nedstrøms dam Sarpsfossen (profil 15) og oppstrøms dam Sarpsfossen 
til Hasle totalt 17 km (figur1.1). Analyseområdet består av landbruksområder, frittliggende 
eneboliger, småbåthavner, industriområder. Det er primært oversvømte arealer som følge 
av naturlig høy vannføring og sjøvannstand som skal kartlegges. Andre 
vassdragsrelaterte faremomenter som isganger, erosjon og utrasinger er ikke gjenstand 
for tilsvarende analyser, men det tas sikte på å synliggjøre kjente problemer av denne art i 
tilknytning til flomsonekartene. 

1.3 Prosjektgjennomføring 

Prosjektet er gjennomført under ledelse av NVE med Fredrikstad og Sarpsborg 
kommuner som bidragsyter og diskusjonspart. Første utkast til flomsonekart ble sendt 
kommunene for innspill og vurdering av flomutbredelse. Prosjektet er gjennomført i 
henhold til prosjektets vedtatte rutiner for styring, gjennomføring og kvalitetskontroll /4/. 
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Figur 1.1 Oversiktskart over analyseområdet     
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2 Metode og databehov 
2.1 Metode 

Et flomsonekart viser hvilke områder som oversvømmes ved flommer med ulike 
gjentaksintervall. I tillegg til kartene utarbeides det også lengdeprofiler for vannstand i 
elva.  

Det gjennomføres en statistisk analyse av hvor store og hyppige flommer som kan 
forventes i vassdraget (flomberegning). Det beregnes vannføring for flommer med 
gjentaksintervall hhv. 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. Vannføringsdata, oppmålte profiler 
av elveløpet og elveløpets egenskaper for øvrig benyttes i en hydraulisk modell som 
beregner hvor høy vannstand de ulike flommene gir langs elva (vannlinjeberegning). For 
kalibrering av modellen bør det fortrinnsvis finnes opplysninger om vannføringer og 
flomvannstander lokalt fra kjente historiske flommer.  

Ut fra kartgrunnlaget genereres en digital terrengmodell i ArcGIS.  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 Spesielt om vassdraget 

Flomberegningen er utført av NVE og er presentert i rapporten Flomberegning for Nedre 
Glomma /5/. Ved plassen Furuholmen, deler Glomma seg i et østlig hovedløp og i et 
vestlig sideløp. Sjøsystemet, som er dannet av samme morenerygg som lenger nordvest 
danner Vannsjø i Mossevassdraget, har sitt største utløp gjennom Sarpsfossen. Like 
oppstrøms Sarpsfossen ligger Rødsøya, som deler Glommas hovedløp i to, der det østre 
løpet får tilløp gjennom viken Nipa av sideelven Isoa, som kommer fra den relativt store 
Isesjøen og har et nedbørfelt på ca. 170 km2.  

I Sarpsfossen ligger 3 kraftverk; Sarp, Hafslund og Borregård kraftverk, som alle utnytter 
et fall på nesten 21 meter. Fossen ble tidlig utnyttet til sagbruksdrift, og i 1898-99 ble de 
første kraftverkene i fossen satt i drift. Den første dammen ble bygd av Borregård i 1896 
på vestsiden av fossen. I 1898-99 bygde Hafslund en dam på østsiden av fossen. De to 
dammene sto adskilte, men ble i 1903-04 bygd sammen. Et nytt damanlegg ble utført i 
perioden 1907-09. Den eksisterende dammen ble bygd i perioden 1949-54. De gamle 
kraftverkene, Hafslund og Borregård, ble etter hvert ombygd, og i perioden 1974-78 ble 
det siste kraftverket i fossen bygd, Sarp kraftverk, som også er det største. Fra 
Sarpsfossen renner Glomma stort sett i sørvestlig retning til elven etter drøyt 15 kilometer 
renner ut i havet ved Fredrikstad. Ved Greåker, mellom Sarpsborg og Fredrikstad, får 
hovedelven tilløp gjennom utløpet fra Visterflo, en liten innsjø i Glommas vestlige sideløp. 
Ved Fredrikstad deler hovedelven seg i to løp, Østerelva som går rett ut i havet og 
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Vesterelva som renner nord for Kråkerøy og etter hvert mot sørvest og ut i havet vest for 
Kråkerøy. 

Etter at Ågårdselva har passert under Europaveien ved Solli kirke, deler den seg i et østlig 
og i et vestlig løp. Det østlige løpet danner innsjøen Visterflo, som har utløp til Glomma 
ved Greåker. Det vestlige løpet, som har et minimalt bidrag fra Glomma, går over i 
innsjøen Skinnerflo, som har utløp sørover gjennom Kjølbergelva (Seutelva). Ved 
Fredrikstad løper den sammen med Vesterelva. 

Sjøvannstander/ tidevannet påvirker normalvannstanden i Glomma opp til Sandesund bru 
(Profil 13). 

2.2.2  Flomfrekvensanalyse 

Det store sjøsystemet i Glomma oppstrøms dam Sarpsfossen/ Sølvstufossen, med et 
areal på nesten 30 km2, fører til at flommene i Glomma dempes.  

Tilløpsflommene til sjøsystemet tilsvarer avløpsflommene fra Solbergfoss, som beregnet 
ved ruting gjennom Øyeren tillagt et jevnt bidrag på 12 l/s•km2 fra lokalfeltet mellom 
Solbergfoss og Sarpsfossen. Lokalfeltets areal er 1342 km2, slik at bidraget er 16 m3/s for 
alle varigheter. Ideelt sett skal fordelingen på de to utløpene beregnes ved at 
tilløpsflommen rutes gjennom sjøsystemet, med beregnet volumkurve for systemet og 
med avløpskurver for de to dammene (fossene) /6/. Dette forutsetter imidlertid at 
vannstanden i sjøsystemet er lik over det hele, hvilket ikke er tilfelle. Samtidige 
observasjoner ved målestasjonene 2.66 Furuholmen, 2.67 Trøsken og 2.68 Nipa viser at 
det er liten vannstandgradient fra Furuholmen til Trøsken og altså mot Sølvstufossen, 
men at vannstanden under flom kan falle mer enn 0.5 m fra Furuholmen til Nipa og mot 
dam Sarpsfossen der det meste av vannet går. Under 1995-flommen var 
vannstandsforskjellen mellom dam Sarpsfossen til Furuholmen i størrelsesorden to meter 
/7/.  

Under flommen i 1995 ble vannføringsmålinger utført to ganger, 5. juni og 8. juni, på 
vannføringer over 3000 m3/s, som viste at fordelingen av avløpet over de to fossene var 
hhv. 88.2 % og 89.4 % mot dam Sarpsfossen og 11.8 % og 10.6 % mot Sølvstufossen /8/. 
Ut fra disse målinger antas det at vannføringsfordelingen under alle store flommer er 10 % 
mot Sølvstufossen og 90 % mot dam Sarpsfossen. 

Det antas videre at kulminasjonsvannføringen ikke dempes noe i sjøsystemet, selv om de 
store vannvolumene som renner til fører til en markert vannstandsstigning. Det antas også 
at alt vann fra Ågårdselva renner tilbake til Glommas hovedløp gjennom Visterflo, og at 
ikke noe vann finner vei gjennom Skinnerflo og Kjølbergelva. 

Resulterende flomvannføringer ved forskjellige gjentaksintervall i den aller nederste delen 
av Glomma blir da som vist i tabell 2.1. 
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Tabell 2.1 Kulminasjonsvannføringer (maksimal) i nedre delen av Glomma 

Flomstørrelse 
(gjentaksintervall) 

Kulminasjonsvannføring 
i Glomma fra elvedelet 

ved Furuholmen til 
Visterflos utløp ved 

Greåker 
(m3/s) 

Kulminasjonsvannføring 
i Ågårdselva 

 
 
 

(m3/s) 

Kulminasjonsvannføring 
i Glomma fra Visterflos 
utløp ved Greåker til 

Fredrikstad 
 

(m3/s) 
Midlere flom 2026 225 2251 

5-årsflom 2424 269 2693 
10-årsflom 2756 306 3062 
20-årsflom 2910 323 3233 
50-årsflom 3157 351 3508 

100-årsflom 3364 374 3738 
200-årsflom 3576 397 3973 
500-årsflom 3860 429 4289 

 

I flomberegningsrapporten ”Flomberegning for Nedre Glomma”, utført av Dan Lundquist, 
GLB og datert 19.12.2003, er kapasitetskurver for dam Sarpsfossen og Sølvstufossen 
presentert. Kapasitetskurven ved dam Sarpsfossen er utarbeidet av daværende 
Vassdrags- og havnelaboratoriet ved NTH i 1975, mens kapasitetskurven for 
Sølvstufossen er utarbeidet av Norsk Vandbygningskontor i 1992. Kapasitetskurvene er 
vist i tabellform i tabell 2.2 og gjelder under forutsetning at det ikke er drift ved kraftverk i 
dam Sarpsfossen. 

Tabell 2.2 Kapasitetskurven ved kraftverk i Sarpsfossen og Sølvstufossen 

Vannstand 
mo.h. 

Sarpsfossen 
m3/s 

Sølvstufossen 
m3/s 

23,73 700 10 
24,73 1110 50 
25,73 1570 90 
26,73 2080 140 
27,73 2680 200 
28,73 3480 265 
29,73 4300 345 

 

Fra tabell 2.1 og 2.2 kan man finne at ved en 100-årsflom blir vannstanden ved dam 
Sarpsfossen og Sølvstufossen hhv. ca. 28,6 og drøyt 30,0 moh., dvs. nesten 1,5 m i 
forskjell.  

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.  
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2.2.3 Kalibreringsdata til vannlinjeberegning 

Det er benyttet data fra storflommen i 1995 til kalibrering av modellene. I 1995 var 
vannføringen i Glomma ved Fredrikstad og Sarpsborg på størrelse med en 200-årsflom.   

Vannstanden under flommen 1995 ble avmerket en rekke steder langs 
analysestrekningen, og ble senere målt inn. Observasjonene fra 1995 er gjort på ulike 
tidspunkt, og kvaliteten på observasjonene har vært ulik. Innmålte flomhøyder fra 1995 er 
derfor vurdert i forhold til kvaliteten.  

 

Tabell 2.4  Kalibreringsvannstander. 

Flommen 1995 Profil 
Vannstand  

mo.h. 
Vannføring  

m3/s 
Nedstrøms dam 

Sarpsborg 
  

P1 0,30 3583 
P6 0,72 3583 

P13 1,65 3233 
Oppstrøms dam 

Sarpsborg 
  

P0/ veibru 27,89 3280 
P1 28,43 3280 
P2 28,94 3280 
P3 29,22 3280 
P4 29,40 3280 
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2.2.4 Data om ekstremvannstander i sjøen (stormflo) 

Det er Statens kartverk Sjø som har overlevert en observasjonsserie for sjøvannstander i 
Fredrikstad ved Vikerhavn. Observasjonsdataen er mellom 1991 og 2004. Ut fra denne 
observasjonsserien har NVE foretatt frekvensanalyser basert på fem ulike 
fordelingsfunksjoner, se figur 2.1. Den høyeste General Extreme Value -fordelingen 
(GEV) ble valgt. Resultatet er gitt i tabell 2.5. 

Figur 2.1  Frekvensanalyse av ekstreme sjøvannstander i Fredrikstad ved Viker havn.  

 

Tabell 2.5  Ekstremvannstander i sjøen (stormflo)  for Fredrikstad havn.  

 10-år 
mo.h. 

20-år 
mo.h. 

50-år 
mo.h. 

100-år 
mo.h. 

200-år 
mo.h. 

500-år 
mo.h. 

Vannstand NN 54  1,14 1,27 1,45 1,60 1,75 1,98 
 

Vannstanden ved midlere stormflo er 0,88 m. 
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2.3 Topografiske data 

2.3.1 Tverrprofiler 

Nedstrøms dam Sarpsfossen:  

Strekningen ble profilert høsten 2003 ( 16 profiler) av NVE /9/. 

Oppstrøms dam Sarpsfossen: 

Strekningen ble profilert i perioden mellom februar og april 2005 (7 profiler) av NVE /10/. 

Profilene er valgt ut for å beskrive elvas geometri i horisontal – og vertikalplanet.  

2.3.2 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 ArcGIS . Til oppbygging av terrengmodellen er det i tillegg til 1 
meters høydekurver, også benyttet andre høydebærende data (veikant, elvekant og 
vannkant). Disse har en nøyaktighet tilsvarende målestokk 1:1000. Terrengmodellen er et 
grid med celle 5 x 5 meter. Hver celle får tilordnet en høydeverdi i analysen.
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3 Vannlinjemodellering 
3.1 Modelloppsett 

For Fredrikstad er programvaren Hec-Ras benyttet til vannlinjeberegning. Det er beregnet 
vannlinjer fra Glommas utløp til Domberg/ nedstrøms dam Sarpsfossen, ca 12 km. 
Nedstrøms grensebetingelse for vannlinjeberegningene er midlere stormflo (0,88 mo.h).  

For Sarpsborg er vannlinjeberegningen utført ved bruk av Mike11 som er en dimensjonal 
dynamisk hydraulikkprogramvare (DHI, 2004 Danmark). Elvestrekningen i modellen, 
Glomma ved Sarpsborg, er 4,75 km oppstrøms dam Sarpsfossen. 

3.2 Kalibrering av modellen 

Nedenfor dammen er det funnet ruhet på (m=33) for hele analyseområdet mellom utløpet 
og Domberg for øverste området oppstrøms dam Sarpsfossen er ruhet (m=20-30). 
Verdiene representerer elvas ruhet i vid forstand og har godt samsvar med verdier oppgitt 
internasjonal litteratur.  

 

Figur 3.1 Observerte og beregnede vannstander på strekningen Utløpet - Domberg.  
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Oppstrøms dam Sarpsfossen er modellen kalibrert mot observasjoner fra flommen i 1995. 
Flomvannstanden er målt inn i ettertid. Vannføringen som passerte dam Sarpsfossen er 
anslått til å være mellom 3180 til 3300 m3/s. Det er da rimelig å anta en vannføring på 
3280 m3/s ved dam Sarpsfossen som øvre grensebetingelse og kapasitetskurve for 
dammen som nedre grensebetingelse. Observert og beregnet vannstand er vist i tabell 
3.1 og 3.2. Strømningen betegnes som underkritisk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 Observerte og beregnede vannstander oppstrøms dam Sarpsfossen. 

 
 

Tabell 3.1 Sammenligning mellom observerte og beregnede  vannstander 

Flommen 1995 Profil 
Observert 
vannstand 

mo.h. 

Beregnet 
vannstand 

mo.h. 

Diff. 
m. 

Nedstrøms dam 
Sarpsfossen 

   

P1 0,30 0,30 0 
P6 0,72 0,63 -0,09 

P13 1,65 1,90 0,25 
    

Oppstrøms dam 
Sarpsfossen 

   

P0/ veibru 27,89 27,9 0,01 
P1 28,43 28,67 0,24 
P2 28,94 28,99 0,05 
P3 29,22 29,27 0,05 
P4 29,40 29,34 -0,06 
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3.3 Resultater fra vannlinjeberegningene 

3.3.1 Vannstander 

Nedstrøms dam Sarpsfossen 

Det er beregnet vannstander for 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom. Figur 3.4 viser 
lengdeprofilet for de beregnede flommene (rød linje figur 3.4). Nedre grensebetingelse for 
vannlinjeberegningene er midlere stormflo.  

Det er beregnet stormflovannstander i sjøen utenfor utløpet. Disse legges som et 
horisontalt lokk over de beregnede vannlinjer (grønn horisontal linje figur 3.4) slik at det 
blir høye sjøvannstander som blir satt inn som vannstand for nederste del av elva i 
forbindelse med konstruksjonen av flomsonekartet, se tabell 2.5. Dette betyr at det er 
sjøvannstandene som blir dimensjonerende opp til Visterfloområdet. Vannhastighetene 
ligger i hovedsak mellom 1,5 og 2,5 m/s for de største flommene. Vannhastighetene i de 
nedre deler av elvene vil variere med sjøvannstanden. 

Resultatet fra vannlinjeberegningene med midlere stormflo som nedre grensebetingelse, 
er vist som lengdeprofil på figur 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3  Beregnede vannstander på strekningen Utløpet –Sarpsfossen  ut fra midlere 
stormflo.  
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Som nevnt er det ekstremvannstander i sjøen som blir satt inn i stedet for beregnede 
vannlinjer i nedre del av strekningen. For å tydeliggjøre hvor sjøvannstandene er 
bestemmende, er dette uthevet med grønt i tabell 3.2.  

3.4 Virkning av ekstremvannstander i sjø kombinert med flom 

Kombinasjonen av stor flom og ekstremvannstander i sjøen gir økning i beregnede 
vannstander på hele strekningen opp til profil 15 (Domberg).  

Blå linje i figur 3.4 viser vannlinjen når 200-årsstormflo og 200-årsflom kommer samtidig.  
I og med at det ikke er statistisk sammenfall mellom disse hendelsene i sjø og elv så kan 
dette betraktes som helt ekstreme hendelse (1/100 * 1/100 * 1/365 = 1/3 650 000). 
Flommene kommer ofte sammen med lavtrykk med nedbør og regn. Det vil si at 
sannsynligheten for sammenfall er større enn betraktingen overfor tilsier. Det vil være 
uendelig mange kombinasjoner av store flommer og høye sjøvannstander som gir høye 
vannstander nedenfor Sarpsfossen. Stormflo vil også påvirke vannstandene til relativt 
beskjedne flommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Effekt av stormflo kombinert med flom for en 200-årsflom hendelse. 
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Tabell 3.2 Beregnede vannstander i Glomma (NN54) nedstrøms dam Sarpsfossen. 
Tallene i grønt angir at ekstreme sjøvannstander er dominerende hendelse 
(lokkmetoden). 

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

P1 1,14 1,27 1,45 1,60 1,75 1,98 
P2 1,14 1,27 1,45 1,60 1,75 1,98 
P3 1,14 1,27 1,45 1,60 1,75 1,98 
P4 1,14 1,27 1,45 1,60 1,75 1,98 
P5 1,14 1,27 1,45 1,60 1,75 1,98 
P6 1,14 1,27 1,45 1,60 1,75 1,98 
P7 1,22 1,27 1,45 1,60 1,75 1,98 
P8 1,32 1,36 1,45 1,60 1,75 1,98 
P9 1,42 1,48 1,58 1,66 1,76 1,98 

P10 1,42 1,48 1,58 1,67 1,76 1,98 
P11 1,57 1,64 1,77 1,87 1,99 2,15 
P12 1,73 1,82 1,97 2,09 2,23 2,42 
P13 1,77 1,86 2,01 2,14 2,28 2,47 
P14 1,86 1,96 2,12 2,27 2,43 2,64 
P15 2,02 2,13 2,31 2,47 2,63 2,86 

 
 

 

Oppstrøms dam Sarpsfossen 

Modellen ble analysert for hver av flomverdiene, kulminasjonsvannføringene, Qm, Q5, Q10, 
Q20,Q50, Q100, Q200, og Q500 som øvre grensebetingelse og den tilsvarende vannstanden 
Hm, H5, H10, H20, H50, H100, H200, og H500 som nedre grensebetingelse (disse verdiene er tatt 
ut fra kapasitetkurven). I modellen er det tatt hensyn til at det går 450 m3/s gjennom 
Sarpsborg kraftverk til og med Q50. Alt vann over Q50 passerer over dam Sarpsborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Beregnede vannstander oppstrøms dam Sarpsfossen  for  Qm-, Q5-, Q10-, Q20-, 
Q50-, Q100-, Q200-, og Q500- årsflommen . 
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Tabell 3.3 Vannstand i tverrprofilene ved ulike gjentaksintervall i Glomma oppstrøms 
dam Sarpsfossen. 

Profil 2-3-årsflom 5-årsflom 10-årsflom 20-årsflom 50-årsflom 100-årsflom 200-årsflom 500-årsflom 

P0 25,74 26,52 27,11 27,4 27,8 28,59 28,85 29,19 
P1 26,2 27,1 27,8 28 28,5 29,50 29,79 30,17 
P2 26,47 27,37 28,06 28,3 28,81 29,86 30,16 30,56 
P3 26,70 27,62 28,32 28,6 29,09 30,11 30,42 30,84 
P4 26,76 27,68 28,38 28,7 29,15 30,17 30,49 30,91 
P5 26,79 27,71 28,41 28,7 29,18 30,18 30,50 30,92 
P6 26,79 27,70 28,40 28,7 29,17 30,17 30,49 30,91 

 
 

3.4.1 Vannhastigheter og erosjonsfare 

Vannhastighetene ligger i hovedsak mellom 1,50 m/s og 2,50 m/s for de største flommene 
nedstrøms dam Sarpsfossen. De største hastighetene finner vi i området ved Sandesund 
bru/ P13. Her er det dannet en stor grop i elvebunnen. Erosjonsfaren langs vestsiden av 
Glomma i dette området  bør vurderes nærmere, siden konsekvensene ved en utglidning 
kan være svært stor i et så tettbebygget område. Den markerte elvesvingen ved 
Sandesund bru/ P13 har medført betydelig bunnsenkning, vist i figur 3.3. 

Det er observert flere mindre utfyllinger innen prosjektområdet. Dette kan gi virkninger 
som økt vannhastighet og økt fare for erosjon. 
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4  Flomsonekart 
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.  

4.1 Resultater fra flomsoneanalysen 

De ferdige flomsonene er generert på bakgrunn av beregnede vannstander for 
Fredrikstad og Sarpsborg (tabell 3.2 og 3.3). Det er utarbeidet flomsoner for flommer med 
gjentaksintervall 10, 50 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. I tabell 4.2 
beskrives resultatene fra flomsoneanalysen.   

 

Tabell 4.1  Flomutsatt areal – total areal og andel lavpunkter av totalareal. 

Gjentaksintervall Flomutsatt areal  

Totalt (daa) 

Flomutsatt areal 

Lavpunkter (daa) 

10-årsflom 2006 156 

50-årsflom 2593 217 

200-årsflom 3549 215 

Kjellerfri sone 
(200 år) 

9721  
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Tabell 4.2 Resultater fra flomsoneanalysen 

Sted 10-årsflom 50-årsflom 200-årsflom 

Fredrikstad kommune    

Fredrikstad sentrum 

 

 

 

 

 

Lavtliggende områder  med noen 

få bygninger ved Ålestranda, Floa, 

Næringsparkområdet, Værste, 

Bjølstad, Isegran, Jernbanekaia, en 

liten del av Fv455 ved Alshus og 

Fv454 ved Nyborg. 

Noen bygninger ved Ålestranda, 

Floa, Næringsparkområdet, Værste, 

Bjølstad, Isegran, Jernbanekaia,  

noen parseller av Fv455 (med 

lokalvei) ved Alshus og noen 

parseller av Fv454 ved Nyborg. 

Flere bygninger ved Ålestranda, Floa, 

Næringsparkområdet, Glombo, Værste, 

Bjølstad, nedenfor Kråkerøy bru, 

Isegran, Jernbanekaia, noen parseller 

av Fv455 (med lokalvei) ved Alshus og 

noen parseller av Fv454 ved Nyborg. 

Torp Lavtliggende områder med total 8 

bygninger. 

Total 13 bygninger ved Nabbetorp, 

Jernbanekaia, Sorgenfri, Lisleby og 

Nøkleby. 

Total 25 bygninger ved Nabbetorp, 

Jernbanekaia, Sorgenfri, Lisleby, 

Torpeberget og Nøkleby 

Greåker-Sandesund Lavtliggende områder med noen få 

bygninger ved Vesten. 

Noen  bygninger ved Vesten. Noen bygninger ved Vesten og 

Sundløkka. 

    

Sarpsborg kommune    

Greåker-Sandesund 

 

 

 

 

Lavtliggende områder med total 16 

bygninger langs Greåkerveien, ved 

samløpet med Visterflo, 

Sandesund, Melløs og Borregård 

fabrikker. 

Total 21 bygninger langs 

Greåkerveien, ved samløpet med 

Visterflo, Sandesund, Melløs og 

Borregård fabrikker. 

Total 29 bygninger langs Greåkerveien, 

ved samløpet med Visterflo, 

Sandesund, Melløs og Borregård 

fabrikker. 

Oppstrøms dam Sarpsfossen 

 

 

Primært lavtliggende områder med 

noen få bygninger ved Borregård 

fabrikker. 

Primært lavtliggende områder med 

noen få bygninger ved Borregård 

fabrikker. 

Noen bygninger ved Borregård 

fabrikker, noen boliger ved Svingen, og 

et par bygninger ved Skyggeøyveien og 

Hasle. Fare for oversvømmelse i lokale 

veier og Fv 581 ved Nipa bru. 
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4.2 Lavpunkter 

En del steder vil det finnes arealer som ligger lavere enn den beregnede 
flomvannstanden, men uten direkte forbindelse til elva. Dette kan være områder som 
ligger bak flomverk, men også lavpunkter som har forbindelse via en kulvert eller via 
grunnvannet. Se figur 4.1. 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 4.1 Prinsippskisse som viser definisjonen av lavpunkt og kjellerfri sone 
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4.2 Spesielt om flomverk  

Per i dag er det ingen flomverk i analyseområdet. 

Ved vurdering av areal bak flomverk, er det tatt utgangspunkt i at flommer der beregnet 
vannstand langs hele flomverket ikke når høyere enn 0,5 m under toppen av flomverket, 
holdes ute av flomverket (sikkerhetsmargin 0,5 m - se figur 4.2). 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 meter klaring til topp flomverk, defineres arealet bak flomverket som ordinær 
flomsone.  

 

Figur 4.2 Prinsippskisse flomverk og sikkerhetsmargin 
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4.3 Kjellerfri sone – fare 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 4.3). 
Kjellerfri sone er beregnet kun for 200-årsflommen. Disse områdene er markert med 
skravur på hvit bunn på kartet. Uavhengig av flommen, kan forhøyet grunnvannstand føre 
til vann i kjellere. For å analysere dette kreves inngående analyser blant annet av 
grunnforhold. Det ligger utenfor flomsonekartprosjektets målsetting å kartlegge slike 
forhold. 

 

4.4 Kartpresentasjon 

4.4.1 Hvordan leses flomsonekartet? 

Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Glomma. Vannstander i sidebekker/-
elver og oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke.  

En tabell viser flomhøyder tilknyttet tverrprofilene for de beregnede flommene. 
Flomsonekartene i målestokk 1:13.000 og 1:15.000 viser hvor tverrprofilene er plassert. 
Det er ved disse profilene vannstander er beregnet. Vannstanden mellom tverrprofilene 
anses å variere lineært og kan derfor finnes ved interpolasjon. Avstander langs midtlinjen 
er vist både på selve kartet og i lengdeprofilet.  

Områder som på kartet er markert som lavpunkt (områder bak flomverk, kulverter mv.), er 
framkommet ved å benytte vannstanden til 10-årsflom osv, men gjentaksintervallet og 
sannsynligheten for oversvømmelse er likevel ikke den samme. For lavpunktsområder 
med forbindelse til elva via kulvert, vil sannsynligheten for oversvømmelse være større 
enn for områder som ikke har en slik forbindelse. Flomfaren i lavpunktsområder må 
vurderes nærmere, der en tar hensyn til grunnforhold, kapasitet på eventuelle kulverter, 
eventuelle flomverk mv. Spesielt utsatt vil disse områdene være ved intenst lokalt regn, 
ved stor flom i sidebekker eller ved gjentetting av kulverter, 
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4.4.2 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 den kjellerfrie sonen, ikke 
flomutsatte bygg (markert med grått); bygg som ligger utenfor både flomsone og kjellerfri 
sone. 

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

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

Videre er tema som tverrprofil, jernbane, høyspentledninger og 5 meters høydekoter 
presentert på kartet. I tillegg er tverrprofiler med flomhøyder for samtlige 6 
gjentaksintervall framstilt både i tabell og grafisk sammen med høyder for 
normalvannstand. 

4.4.3 Flomsonekart – andre flommer  

Disse kartene viser det samme som kartet for 200-årsflom, med unntak av kjellerfri sone 
og markering av bygninger med fare for oversvømmelse i kjeller. 

 

4.5 Kartprodukter 

Det er vedlagt 4 kartblad for Fredrikstad og Sarpsborg som viser flomsonene for en 200-
årsflom med elvesystemet, veier, bygninger, 5 m koter m.m. 

Flomsonene for de flommene som er analysert (10-,  50-, og 200-årsflom + kjellerfri sone) 
leveres på digital form. Flomsonene er kvalitetskodet og datert, og finnes på SOSI- og 
shape-format i NGO akse 3 og UTM sone 32 og 33. Disse digitale dataene gis på cd til 
primærbrukerne. Alle flomutsatte områder er kodet med datafeltene FTEMA = 3280 og 
GJENTAKINT = gjentaksintervall. Lavpunkter er kodet med LAVPUNKT = 1. 
Tverrprofilene som vises på kartet leveres også på samme format, samt flomsonekartene 
for 10-, 50,- og 200-årsflom på EPS- og JPEG-format. PDF-dokument med denne 
rapporten ligger også på cd’en. 

Bak i rapporten er det vedlagt flomdybdekart som viser flomdyp for 200-årflom. 
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Figur 4.3 Flomsoner 10-årsflom ved Sarpsborg 
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Figur 4.4 Flomsoner 10-årsflom ved Fredrikstad 
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Figur 4.5 Flomsoner 50-årsflom ved Sarpsborg 
 

 



   24 

 

Figur 4.6 Flomsoner 50-årsflom ved Fredrikstad 
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5 Andre faremomenter i området 
5.1 Innledning 

I flomsonekartprosjektet settes det også fokus på vassdragsmessige forhold som ikke 
uten videre inngår i eller tas hensyn til i flomsonekartleggingen. Det er i denne 
sammenheng problemer knyttet til erosjon og massetransport samt 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. Opplysningene er basert på NVEs arkivmateriale og kjennskap til området. 

5.2 Is 

Det er ikke isgang eller andre isproblemer langs Glomma i analyseområdet.  

5.3 Massetransport, erosjon og sikringstiltak 

Det er registrert avleiringer i Visterflo og Skinnerflo. Det er utført sikringstiltak ved Sandem 
og Bellevue i regi av Fredrikstad kommune. NVE har utarbeidet 2 rapporter om erosjon 
langs Glomma nedstrøms dam Sarpsfossen ”Tilstandskartlegging i Glommas strandsone 
nedenfor Sarpsfossen” (2 rapporter). /11/ 

5.4 Kulverter 

Generelt sett fanger ikke flomsonekartleggingen opp problemstillinger knyttet til 
oversvømmelse som skyldes flom i sideelver/ bekker eller lav kapasitet på kulverter. 
Blokkering av kulverter og bruer på grunn av is og drivgods er et generelt problem. En 
gjennomgang av hvilke kulverter som gir skadeomfang ved blokkering, kan gjennomføres 
som en del av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 

5.5 Andre farekart 

NVEs ”Program for økt sikkerhet mot leirskred” har risikoklassifisert kvikkleirefaresonene i 
Fredrikstad. Sonene inndeles og plasseres i fem risikoklasser basert på en vurdering av 
sannsyligheten for og konsekvensen ved skred. Resultatene presenteres i kommunevise 
rapporter. Med samme formål som Flomsonekartprosjektet vil resultatene fra 
risikoklassifiseringen være et viktig temakart som grunnlag for å ta hensyn til skredfare 
ved arealplanlegging og ved utbygging. Faregradkart (skredfarevurdering) vil også være 
tilgjengelig på www.skrednett.no og på NVEs internettsider. 
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6 Usikkerhet i datamaterialet 
 

6.1 Flomberegningen 

Flomberegningen baseres i hovedsak på beregnede tilløpsflommer til Øyeren. Kvaliteten 
på tilløpsflomverdiene er primært avhengig av kvaliteten på verdiene for totalvannføringen 
ved Solbergfoss. Den observasjonsserien er satt sammen av data fra målestasjonen 
2.126 Langnes for perioden før 1964 og data fra målestasjonen 2.605 Solbergfoss for 
perioden etter 1964. Data for Langnes er fremkommet på tradisjonell måte, dvs. basert på 
vannstandsobservasjoner og omregning til vannføring ut fra en vannføringskurve. Data for 
Solbergfoss er beregnet ut fra kraftproduksjon og lukestillinger. 

Ved fastsettelsen av flomverdier for nedre Glomma er det også nødvendig å foreta en 
rekke valg; hvor mye større er kulminasjonsvannføringen enn døgnmiddelvannføringen, 
hvilke forutsetninger skal legges til grunn for ruting av tilløpsflom gjennom Øyeren for å 
beregne avløpsflom og flomvannstand, hvor stort er tilløpet nedstrøms Øyeren ved stor 
flom i Glomma m.m. Nødvendigheten av 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.  

6.2 Vannlinjeberegningen 

Kvaliteten på vannlinjeberegningene er avhengig av en godt kalibrert 
vannlinjeberegningsmodell. Det vil si at det samles inn samhørende verdier av vannføring 
og vannstand som modellen kan kalibreres etter. Også i denne sammenhengen er det 
vanskelig å samle inn data for store nok vannføringer. Data for eldre historiske flommer 
har en redusert verdi på grunn av endringer i elveløpet og elveslettene som for eksempel  
brubygging, veibygging, flomverk, masseuttak og lignende. 

Nøyaktighet i tverrprofiler, avstand mellom tverrprofiler, usikkerhet i estimat av ruhet 
(Manningstall)  og helning på elva (brattere elver krever kortere profilavstand) er blant de 
viktigste faktorene. Erosjon og masseavlagring representerer generelt et betydelig 
usikkerhetsmoment i beregningene. Spesielt ved store flommer kan det skje store 
endringer i profilene.  

Nøyaktigheten på de beregnete vannstander forventes å ligge innenfor +/- 30 cm, når 
usikkerhet i flomberegningen er inkludert. Glomma nedstrøms dam Sarpsfossen er 
spesiell av den grunn at det er vannstander i sjøen som gir grunnlaget for vannlinjen helt 
opp til Visterflo. Frekvensanalysen av vannstandsdata fra Fredrikstad havn bygger på en 
svært kort serie (fra 1991). Det er derfor betydelig usikkerhet i sammenhengen mellom 
vannstand og frekvens.   
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6.3 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 konstruerte kartdata der forventet nøyaktighet i høyde er 30 
cm. Selve utbredelsen av sonen kan derfor i svært flate områder bli 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 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 /12/.  

Krav til sikkerhet mot flomskade er kvantifisert i NVEs retningslinje Arealbruk og sikring i 
flomutsatte områder /13/. Kravene er differensiert i forhold til type flom og type byggverk/ 
infrastruktur.  

 

7.2 Hvordan forholde seg til usikkerhet på kartet? 

NVE lager flomsonekart med høyt presisjonsnivå som for mange formål skal kunne 
brukes direkte. Det er likevel viktig å være bevisst at flomsonenes utbredelse avhenger av 
bakenforliggende datagrunnlag og analyser. 

Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget sjekkes mot 
de beregnete flomvannstandene. På tross av god nøyaktighet på terrengmodell kan det 
være områder som på kartet er angitt å ligge utenfor flomsonen, men som ved 
detaljmåling i felt kan vise seg å ligge lavere enn det aktuelle flomnivået. Tilsvarende kan 
det være mindre områder innenfor flomområdet som ligger høyere enn den aktuelle 
flomvannstand. Ved detaljplanlegging og plassering av byggverk er det viktig å være klar 
over dette. 

En måte å forholde seg til usikkerheten på, er å legge sikkerhetsmarginer til de beregnete 
flomvannstander. Hvor store disse skal være vil avhenge av hvilke tiltak det er snakk om. 
For byggetiltak har vi i kapitel 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. 



   29 

7.3 Arealplanlegging og byggesaker – bruk av flomsonekart 

Ved oversiktsplanlegging kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som 
ikke bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak.  

I reguleringsplaner 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 
jamfør kapitel 6. Vi mener ut fra dette at et påslag med 30 cm på de beregnete 
vannstander for å dekke opp usikkerheter i beregningen, bør være tilfredsstillende.   

Med grunnlag i flomsonekartene, må det innarbeides bestemmelser for byggehøyder for 
det kartlagte området når kommuneplan for Fredrikstad og Sarpsborg kommune rulleres. 

 

7.4 Flomvarsling og beredskap – bruk av flomsonekart 

Et flomvarsel forteller hvor stor vannføring som ventes, sett i forhold til tidligere 
flomsituasjoner i vassdraget. Det er ikke nødvendigvis et varsel om skade. For å kunne 
varsle skadeflom, må man ha detaljert kjennskap til et område. I dag gis flomvarslene i 
form av varsel om overskridelse av et gitt nivå eller innenfor et intervall. Varsel om flom 
innebærer at vannføringen vil nå et nivå mellom 5-årsflom og 50-årsflom. Varsel om stor 
flom innebærer at vannføringen ventes å nå et nivå over 50-årsflom. Ved kontakt med 
flomvarslingen vil en ofte kunne få mer detaljert informasjon. 

Flomsonekart gir detaljkunnskap i form av beregnede vannstander over en lengre 
strekning ved flom, og man kan se hvilke områder og hvilke typer verdier som blir 
oversvømt. Beredskapsmyndighetene bør innarbeide denne informasjonen i sine planer. 
Ved å lage kart tilsvarende vedlegget til denne rapporten, kan en finne hvilke bygninger 
som blir berørt av de ulike flomstørrelsene. Kobling mot adresseregistre kan gi lister over 
berørte eiendommer. På dette grunnlaget vil de beredskapsansvarlige bedre kunne 
planlegge evakuering, omkjøringsveger, bygging av voller og andre krisetiltak. 

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

Flomsonekartene viser med egen skravur de områder som er beskyttet av flomverk, dvs. 
voller som skal hindre oversvømmelse. Ved brudd i flomverket, kan det oppstå farlige 
situasjoner ved at store mengder vann strømmer inn over elvesletta i løpet av kort tid. Det 
er derfor viktig at de beredskapsansvarlige utnytter denne informasjonen, og forbereder 
evakuering og eventuelle andre tiltak dersom svakheter i flomverket påvises eller flommen 
nærmer seg toppen av flomverket. 
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7.5 Generelt om gjentaksintervall og sannsynlighet 

Gjentaksintervall er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en får en like 
stor eller større flom. Dette intervallet sier noe om hvor sannsynlig det er å få en flom av 
en viss størrelse. Sannsynligheten for eksempelvis en 50-årsflom er 1/50, dvs. 2 % hvert 
eneste år. Dersom en 50-års flom nettopp er inntruffet i et vassdrag betyr dette ikke at det 
vil gå 50 år til neste gang dette nivået overskrides. 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 som sikres mot en 100-årsflom. I 
følge tabellen vil det fremdeles være 40 % sjanse for å få flomskader i løpet av en 50-
årsperiode. Tar man utgangspunkt i en ”akseptabel sannsynlighet for flomskade” på 
eksempelvis 10 % i en 50-årsperiode, viser tabellen at konstruksjonen må være sikker 
mot en 500-årsflom! 

 

Tabell 7.1   Sannsynlighet for overskridelse i % ut fra periodelengde og gjentaksintervall.  

Gjentaksintervall (T)                         Periodelengde  år (L) 
     10           50           100           200        500 

10 65 99 100 100 100 
50 18 64 87 98 100 

100 10 40 63 87 99 
200 5 22 39 63 92 
500 2 10 18 33 63 
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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
Nr. 14  Siss-May Edvardsen, Jostein Svegården: 
           Delprosjekt Eidfjord
Nr. 15 Beate Sæther, Christine K. Larsen: Delprosjekt Orkdal
Nr. 16 Siss-May Edvardsen, Christine Kielland Larsen:   
 Delprosjekt Vikøyri

 

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



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
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